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 چکیده

ها سعی دارند تا حدد تدواب بدا     به همین خاطر دولت. شود مدیریت شهری عاملی مهم در توسعه بنادر و شهرهای ساحلی محسوب می

پژوهش حاضر در پی بررسی تداییرا  مبتدت مددیریت شدهری بدر      . استفاده از مدیریت شهری، گردشگری ساحلی را گسترش دهند

 این پژوهش. بدست آمده است( براساس فرمول کوکراب) نفر از گردشگراب و مردم محلی شهر دیر 123گردشگری ساحلی از نظر 

و جهت بررسی رابطه متغیرها  SPSSها از نرم افزار  تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده-بر اساس شیوه انجام، از نوع توصیفی

هدای اولیده، امناندا      زیرسداخت نظیدر   هدایی  شداخ   در مطالعا  انجام یافته. با هم از ضریب همتستگی پیرسوب استفاده شده است

عوامدل   تدرین  مهدم ، دسترسی مناسب و وجود امنانا  و خدما  به عندواب  مصوبا  شورای اسالمیاساسی و زیربنایی گردشگری، 

تدواب   همچندین مدی  . نامطلوب ارزیدابی شدده اسدت    ،این شرایط دیرشهر  ساحل، که در مورد باشد یم ساحلی های محیط کیفی برای

 957/0**داری است بده طدوری کده مرددار آب برابدر      معنیگفت، مدیریت شهری با توسعه گردشگری ساحلی دارای رابطه مبتت و 

 .کند یمنیز توسعه پیدا  یساحل یگردشگراست که به این معنی است، هر چردر مدیریت شهری پایدارتر باشد به هماب میزاب 

 

 شهر دیر گردشگری ساحلی، توسعه گردشگری، مدیریت شهری،: کلیدی واژگان
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 مقدمه

اجتماعی صورت پذیرفته در جوامع معاصر، توجه به اوقات فراغت به عنووان ییوی از نیازیوای    ترین تحوالت  از مهم

یای اقتصادی جهان اسوت کوه    ترین بخش صنعت توریسم ییی از مهم .اساسی، در زندگی تحت سیطره فناوری است

اسوت  ری سوالیی  بیشترین مسافران جهان مربوو  بوه بخوش گردشوگ    . ای یافته است یای اخیر رشد فزاینده در سال

((Shia and Pour Eshkeili,2010:2 .یوا و   نواریای سالیی از جمیه فضایایی یستند که غالباً پیوند ناگستنی با لوزه

بازرگوانی، تجوارت،   : یوای انسوانی شوام     این نوالی، مرکز تجمع بیشترین فعالیوت . مراکز شهری اطراف خود دارند

ریوزی شوهری، توسوعه     دیدگاه برناموه  از (Noronha,2002:42) .ستندیگیری، سیونت و نیز گردشگری  انرژی، مایی

گردشگری در نوالی سالیی آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرینگی، کالبدی و زیسوت محیطوی را در پوی دارد و    

بیشوترین تاااوای   (. (Dinari,2005:118 پوذیرد  به تبع آن، محیط گردشگری نیز تاثیرات فراوانی از ایون توسوعه موی   

یوای گردشوگری شود و بوه تبوع آن تاااوای        شروع و باعث رشد تاااا در ک  زمینه 6391وریسم سالیی از سال ت

گردشگری بور اقتصواد بسویاری از منواط       صنعت امروزه (Mahdavi,2003:15-20) گردشگری شهر نیز توسعه یافت

درصود   31بوه عنووان ملوال گردشوگری بویش از       ای کوچک برتوری یافتوه اسوت     سالیی به ویژه کشوریای جزیره

 :Brown et al., 2000) دیود  یای ارزی این کشور را تشیی  موی درآمدیای اقتصادی کشور مالدیو و تنها منبع درآمد

یای گردشگری خود و عراه محصوول و   یرکشور، شهر یا منطاه باید بتواند با مزایایی بیش از ایجاد زیرساخت (.45

 Ebrahimi etبگوذارد  ران را جذب نماید و تصویر خوبی از خود در ذین گردشگران بوه جوا   خدمات مناسب، مساف

al., 2010) 

شوهریا ییوی از    .ی مانی ، گردشگری را نیاز اساسی در یزاره سووم معرفوی کورده اسوت     سازمان گردشگری دربیانیه

مودیریت   .یوا نفور گردشوگرند    ونآینود کوه یرسواله پوذیرای میییو      ترین مااصد گردشگری جهان به شمار می پربیننده

یای اجتماعی و تغییرات فضوایی فراوانوی را    گردشگری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریان کاریا، اقدام

یای گردشوگری   به دلی  اثرات چشمگیری که فعالیت .(Kazs,2006:10)دید  به ویژه در کشوریای اروپایی شی  می

 گوذارد، بایود توجوه فراوانوی بوه ایون فعالیوت معطووف شوود          در اقتصاد و مناط  پذیرنده گردشگران بور جوای موی   

Alizadeh,2002) (ای که از گردشگری به عنوان یک ابزار جایگزین بورای تاویوت توسوعه اقتصوادی اسوتفاده       جامعه

 ,.Ayagls et al)دیود  یوای موردم آن توسوعه     ی پایدار را برای پاسخگویی به نیازیا و خواسوته کند، باید گردشگر می

یوا را بورای    گردشگری پایدار، مشایده نیازیای کنونی گردشگران و جامعه میزبان است درلالی کوه فرصوت  ( 2002

شهریا به عنووان فضوایای    سالیی ینوال (Barros and David, 2007) .دید یای آینده لفظ کرده و افزایش می نس 

منفی صنعت گردشگری بور   یای بازتاب به دنبال آشیار شدن. گردشگری از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است

ریوزی بورای    یمه، به ندرت برنامه با این. ریزی برای این نوالی ایمیت بیشتری یافت زندگی شهریای سالیی، برنامه

از دیودگاه   (Shia and Pour Eshkeili,2010:2) شوهری یمواینگی داشوته اسوت    ریوزی   گردشگری سالیی با برناموه 

زیسوت   و کالبدی فرینگی، اجتماعی، اقتصادی، متفاوت آثار سالیی نوالی در گردشگری توسعهشهری،  ریزی برنامه

 پووذیرد موویدارد و بووه تبووع آن، محوویط گردشووگری نیووز توونثیرات فراوانووی از ایوون توسووعه      پووی در را محیطووی

Dinari,2005:118).) گردشگری، اغیب عام  مهمی در تغییر کاربری زمین، بوه خصوود در    یای زیرساخت توسعه
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بخش محیط گردشگری سالیی بوا توجوه    تحیی  عوام  کیفیت و زمین برای ساخت شود میمناط  سالیی محسوب 

این تغییرات . یابد مییای گردشگری تغییر  ونا  و سایر طرح تسهیالت پذیرایی، لم  به معیاریای گردشگری پایدار

 بخوش  صوورت،  ایون  بوه  شوود و  موی  تولیودی  یای فااالب تخییهبرای دفن زباله و  خود باعث تاااای بیشتر زمین

 .دیند میرا از دست  خود کارایی و بالاوه توان یا، زمین از وسیعی

 (Shia and Pour Eshkeili,2010:2)  تنووع  بورای  نوامطیوبی  پیامودیای  سوال ،  ٔەدتغییر کاربری نامناسب در محودو 

 شود یوا خوایود    باعث کایش کیفیت محیط، دید و منظر و نیز عدم سازگاری میان کواربری  و داشته یمراه به زیستی

Dinari,2005:114).)  ،منظوور  بوه  شوهر  مدبرانوه  مودیریت  و شوهری  مناسوب  یای زیرساخت توسعهدر مایاس کالن 

موفو    یای نمونهتوجه به تجربیات جهانی و الگو گرفتن از . گردشگران، ارورت فراوان دارد نیازیای به پاسخگویی

 ریای سوالیی باشود  شوه  برای مناسب برنامهرییافت مؤثری برای تدوین یک  تواند سالیی، می گردشگری عرصهدر 

(Shia and Pour Eshkeili,2010:3) هیالتی کوه دسترسوی بوه    شهرو ایجاد امیانات و تسو  یای جاذبهو آمایش  ی تنس

 معوابر  و سووال   ی لبوه ، یوا  رسوتوران یا،  را بیش از پیش فرایم سازد، بهداشتی بودن شرایط زندگی دریت  یا جاذبه

برای ایون  . در شهریای سالیی است گردشگری توسعه برای الزم شرایط دیگر از یوا، پاکی تر، مهم یمه از و عمومی

و بهداشت سال  نیز توجه کورد   جیوگیری نمود و به موازات آن، به لفظ نظافتمنظور الزم است تا از آلودگی آبها 

(Pakzad,2009:347.) یوای   یوای اخیور توالش    در سال. باشد باتوجه به اینیه اقتصاد ایران متیی به صادرات نفت می

ییوی از ایون   . کننود  یای دیگر اقتصاد ایران را تاویوت  یای نفتی از طری  راهدرآمدفراوانی صورت گرفته که در کنار 

تورین   این در لالی است که ایران ییی از دیدنی. باشد ی گردشگری می کردن در زمینه و سرمایه گذاری بهادادنموارد 

 یوای گردشوگری   شود به طوری که کشور ما جزو ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبوه  کشوریای جهان محسوب می

یران در منطاه جنوب آسویا رتبوه دوم جوذب بیشوترین گردشوگر و      یمچنین ا Abadi, et al, 2006:1) (Zangiاست 

 (.WTO, 2000: 11)است لاص  از گردشگری را به خود اختصاد داده  درآمد

تووان بوا سورمایه     شهر دیر بدلی  وجود بیشترین کریدور سالیی کوه دارد ییوی از بهتورین سووالیی اسوت کوه موی       

بوه یموین خواطر    . سالیی در سطح اسوتان و کشوور تبودی  شوود    یای مطمئن، به یک ماصد مهم گردشگری  گذاری

یای  ریزی مطمئن، زمینه رشد و گسترش گردشگری سالیی را در طرح و برنامه توانند با یک برنامه مدیران شهری می

این تحای  در پی این است که ناش مودیران شوهری را در پیشورفت گردشوگری     . ی شهری خود داشته باشند توسعه

 .ی کندسالیی بررس

تحیییوی بووده و شویوه گوردآوری      -ای و از روش انجام تحای  توصویفی  این پژویش از نظر یدف کاربردی توسعه

 لو    راهتحیییی برای پاسخ به سوؤاالت و اراهوه   –بدین منظور از روش توصیفی. ای است اطالعات میدانی و کتابخانه

یوا و سوؤاالت موردنیواز     ، گزینوه آموده  دسوت  بهه اطالعات با توجه به مجموع. است شده استفاده موردنظر مسئیهبرای 

 بور اسواس  باشود کوه    جامعه آماری، شهر سالیی دیر می. شده است ینتدومدون در قالب پرسشنامه تهیه و  صورت به

این پژویش در پوی بررسوی    (.6331مرکز آمار ایران،)نفر بوده است  99083 این شهر یتجمع 6331سرشماری سال 

 کهنفر از گردشگران و مردم محیی شهر دیراست  396ی از نظرسنجیت شهری بر گردشگری سالیی با یرات مدیرتنث

نتوای    .است شده استفاده کرونباخ آلفای آزمون از پرسشنامه اعتبار تحیی  منظور به و شده محاسبهکوکران  رابطه طری  از
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 برابور  اوریب  این ٔەانداز. قاب  قبولی برخوردار استاز میزان روایی  که پرسشنامه دید مینشان  نباخوکرآلفای آزمون 

یوای زمسوتان و بهوار بوه      شهر سالیی دیر، ساالنه مسافران و گردشگران زیادی را به ویژه در فصو   .باشد می 819/0

 سالیی ازدیدگردشوگران،  محیط کیفیت بخش عوام  ترین مهم این تحای ، استخراج یدف. کند طرف خود جذب می

 مطالعوه  بورای . اسوت  محیط سالیی از راایتمندی در آنان ییا اولویت ییشده و شناسا تعیین یای شاخص اساس بر

 نظور  مدیریت شهری، ٔەدربار تا شد خواسته یاز گردشگران سالی. استفاده شده است پرسشنامه ابزار از یا شاخص این

 موورد  آمواری  یوای  روش کموک  بوه  و ای رتبوه  یریایدر قالب متغ یا آن نظراتلاص  از  نتای  و کنند اعالم را خود

 .گرفت و ارزیابی قرار تحیی 

 محدوده مورد مطالعه

 16درجوه و   92 فوارس بوا مختصوات جغرافیوایی     ی خیو کییومتری جنوب بوشهر و در نوار سالیی  900بندر دیر در 

بر اساس سرشوماری  . شده است النهار گرینویچ واقع دقیاه طول شرقی از نصف 18درجه و  16دقیاه عرض شمالی و 

نفور زن   66896نفر مرد و  69913باشد که  یمخانوار  1180نفر در قالب  99083جمعیت این شهر  6331رسمی سال 

تجواری  -اسوییه صویادی  : بخش اول: توان به سه بخش تاسیم کرد سال  دیر را می(. 6331ایران،  مرکز آمار) .یستند

پارک سالیی و فضای سبز کوه  : باشد بخش دوم واردات و صادرات کاال و صید و صیادی می کارکرد آنکه بیشترین 

و بیور کوه محو  شونا و      ای شام  سال  ماسوه : بخش سوم. باشد مح  مناسبی برای استرالت و اسیان مسافران می

یوای   یوای آبوی، ورزش   ینوه ورزش درزمیوایی کوه    پتانسوی   باوجود. دید تفریح و سرگرمی گردشگران را تشیی  می

توانود سواالنه مسوافران و     ایون شوهر موی    سالیی، پالژ، شهربازی و پارک بازی کودکوان در شوهر دیور وجوود دارد،    

 .خود جذب کند طرف بهگردشگران زیادی را 

 
 نگارندگان: منبع  رید شهر ییایجغراف تیموقع:  شکل 
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 مبانی نظری

 مدیریت شهری -

سواکنان   تا بتوانند رفاه و آسوایش  شوند میامروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است شهریا مدیریت 

 یوای  طورح  و یوا  برناموه کنند مدیریت شهری دارای تشییالت وسیعی است و ناش مهمی در موفایوت   تنمینخود را 

، حکاربری زمین، تفری توسعه شهری و یمچنین رفع نیاز جمعیت، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی، مسین،

 شهری مدیریت Shia and Pour Eshkeili,2010:42))د فرینگ، اقتصاد، تاسیسات زیربنایی و املال آنها بر عهده دار

 اثرگوذار  مدیریت شوهری  فرایند در رسمی غیر و رسمی صورت به که شود می گفته افرادی و یا سازمان نهادیا، یمه به

 اثرگوذار  شوهر،  مودیریتی  فراینود  در که عنصری یر بییه نیست شهر شورای یا شهرداری فاط به شهر مدیریت. یستند

 صرف مفهوم از نگر ک  تعاریف در شهری مدیریت مفهوم (Lotfi,et al,2009:105) .گیرد می قرار لیطه این در است،

 پیودا  شوهر  ی توسوعه  در فعالی ناش و مرتبط اقتصادی و سیاسی ساختاریای اجتماعی، با و است فراتر شهر امور اداره

 به و دارد یمراه به نیز عمییاتی پیامدیای و نتای  که است استراتژیک مسئولیتی مدیریت شهری، نگرش، این در .کند می

 .((mc Gill:1998.سوت ا ناپوذیر  اجتنواب  شوهری  اقتصواد  و اجتماع سیاست، قدرت، یای لوزه آن با تعام  عیت، این

 شوهروندان  کارآمود  و امن رالت، زندگی مناسب برای محیط و زمینه ایجاد و تنمین شهری مدیریت سیستم کیی یدف

 اجتماعی، مدیریت مختیف ابعاد دارای شهری مدیریت اساس این بر. است اقتصادی و اجتماعی یای ویژگی تناسب به

گردشگری در یر منطاه،  ی توسعهییی از مهمترین عوام  مؤثر در . (Hashemi,2010:240)است  کالبدی و اقتصادی

در آن پویوایی گردشوگری   مند است کوه   نگرش نظام ی گیرندهمدیریت در بر . است یا فعالیتچگونگی مدیریت این 

در این راستا مودیریت گردشوگری پایودار در    . گیرد میتاکید بر پایداری مدنظر قرار  در چهارچوب عراه و تاااا با

پایداری آن نیازمند در نظر گرفتن سوودمندی اقتصوادی و پیامودیای اجتمواعی      برآورد خصود توسعه گردشگری و

ریزی بورای نووالی سوالیی در شوهریا، بایود       در برنامه (Papeli Yazdi and Saghaei,2006:196) استگردشگری 

 پایودار  توسوعه ایون ایوداف،   . توجوه واقوع شوود    موورد  طبیعی محیط از لفاظت و شهری پایدار توسعهایدافی نظیر 

در ایون میوان، اصوالح    . خوایود داشوت   دنبوال  به را منطاه و شهر اقتصادی شیوفایی و رون  آن تبع به و گردشگری

 یوای  کیفیوت رفوت و آمود، بهبوود     یهمرتبط با نوالی گردشگری با یدف ارتااء کیفیت گردشگری، بهبود شب اوابط

خواک، یمچنوین اصوالح     یا، خصوصواً آلوودگی آب و   طرالانه شهریا، نظیر اصالح نمای ساختمانی، کایش آلودگی

و یماینوگ بوا    یوای مدبرانوه   شوی و خط م یا سیاستیای جذاب با تدوین  اوابط مربو  به بازدید از اماکن و میان

گردشوگران   دید در شهر تصویر و ظایری ٔەبهبود چهر. سازد میبهبود گردشگری را فرایم  یای زمینهماتضیات زمان، 

ریوزان   جمیوه مهمتورین مواووعاتی کوه برناموه      از .مورد توجه است یای زمینهفرینگی از دیگر یای  جاذبهو تاویت 

کوه   پوردازد  میتحم  به بررسی این مواوع  ظرفیت قاب . گردشگری به آن توجه دارند، ظرفیت قاب  تحم  آن است

قاب  تحم  بورای نووالی سوالیی از     ارزیابی ظرفیت. پذیرای گردشگران باشد تواند میماصد مورد نظر تا چه اندازه 

 Shia and Pour)) یرنود پذ زیورا، ایون نووالی بوه شودت لسواس و آسویب       . برخووردار اسوت   ای العاده فوقایمیت 

Eshkeili,2010:4. 
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 مدیریت گردشگری شهری -

با توجه به . دیند میگردشگری شهری یمان گردش و گشت و گذاریایی است که گردشگران در لوزه شهریا انجام 

در گردشوگری  . دینود  موی بخشی از سفریای گردشگری را تشویی   باشند  میمتنوعی یای  جنبهشهریا دارای  این که

گردشوگری  . شوود  موی گردشوگری ایجواد    یای جریانزیادی جهت پویایی و توسعه شهر در انواع یای  فرصتشهری 

شوهروندان پوا از   . گیورد  موی جامعه شهروندان یمان شهر را نیز در بر  ،شهری عالوه بر جامعه میهمان درسطح شهر

شوهر در رابطوه بوا    . گذراننود  موی از اوقوات فراغوت خوود را در شوهر      و یا در روزیای تعطی  بخشوی فراغت از کار 

. کننود  موی گردشگری ماییتی دوگانه دارد شهرگردی توسط شهروندان وگردشگرانی که از دیگر مناط  به شوهر سوفر   

 یوای  شیوهات بر رفتار شهروندان و این الزام کند میاین ماییت دوگانه شهر با گردشگری، الزاماتی را برای شهر ایجاد 

عنووان یوک سورمایه از گردشوگری      مستایم دارد از این جهت شهریای توریستی بوه  تنثیرریزی آن  مدیریت و برنامه

گردشگری شهری ییی . (Shojaei, 2016:3) .نمایند میریزی  و برای رون  و توسعه گردشگری برنامه کنند میاستفاده 

بوه   جوای خوود را   مویالدی  6380 دیوه  توا  6310ی زموانی دیوه    است که تاریباً دربازه از نخستین اشیال گردشگری

گردشگری شهری شی  نوینی از گردشگری نیسوت   بنابراین. روستایی و کویستان داد چون سالیی، یایی گردشگری

نعت تنهوا  ولی ایون صو   اند کردهمناط  شهری گرچه یمواره گردشگران را جذب . گیری مجدد است اوج درلاال بییه

متنووعی رابورای    یوای  فعالیت بیشترشهریا. یک عام  مهم دراقتصاد شهری مطرح شده است یای اخیربه عنوان درسال

تجاری ممین اسوت درتوریوای فرینگوی شورکت      گردشگرانبرای ملال، ) نمایند میبازدیدکنندگان عراه  ی استفاده

گردشوگری   ((Khamse Nejad, and AliMoradi,1393:4 ببرنود  خرید کردن لذت از گردشگران فرینگی نیز و کنند

انوواع گردشوگری از نظور مودیریتی      تورین  یچیوده پ اشیال گردشگری است وییوی از  ترین مهمشهری از بزرگترین و 

شوهریای   لتوی . شود میافزوده  جذب گردشگر یستند، شهریایی که خواستار یرروز برشمار وجود این، با. باشد می

 Khamse یسوتند یابی مجدد خوود بوه عنووان ماصودیای گردشوگری       بازساخت و جایگاه لالصنعتی پیشین نیز در

Nejad, and AliMoradi,1393:4) ) . را نیاز اساسی در یوزاره سووم    گردشگریمانی ،  ی بیانیهسازمان گردشگری در

کوه یور سواله پوذیرای      آینود  موی مااصد گردشگری جهوان بوه شومار     ترین پربینندهییی از  شهریا. معرفی کرده است

 یوای  اقودام مدیریت گردشگری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است کوه جریوان کاریوا،     .رانندنفر گردشگ یا میییون

 یوای  محویط  .(Kazs,2006:10)دیود   موی فضایی فراوانی را به ویژه در کشوریای اروپایی شی   اجتماعی و تغییرات

فشواریا   شهری به لحواظ تمرکوز جمعیوت درآنهوا و     یای کانون. رندشهری از دومنظر درصنعت گردشگری ایمیت دا

 محسووب ( بواناش گردشگرفرسوت  ) گردشوگری  یوای  مبدأ مسوافرت  فعالیت، تالش و و ای ناشی از کاری وخستگی

 فرینگوی،  صنعتی، بازرگانی، اقتصادی، یای فعالیت رفایی، امیانات معیشتی و سوی دیگر به عیت وجود از. شوند می

یوای   یمچوون کوانون   تواننود  موی وگردشوگری   تواریخی  یوای  جاذبوه داشوتن   فراغتوی و  ارتبواطی،  داشتی،به سیاسی،

 (.talai, 2013; 222)کنند گردشگرپذیر متنوع نیز عم  

                                                                                  های آن گردشگری ساحلی و ویژگی -

 :دارد موی  بیوان  ازگردشوگر  6319 سوال  در ترانسووورت  المییوی  بوین  کنفورانا  پیشونهاد  براساس می  سازمان تعریف
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 کشوری به زیارت یا و ورزش تجارت، مطالعه، دیدنی، معالجه، ناا  از بازدید تفرج، منظور به که است گردشگرکسی

 شوش  از و کمتر ساعت 99 از او اقامت مدت لداق  اینیه بر مشرو  کند می دارد سفر اقامت آن در که کشوری از غیر

گردشوگری  : توان گفت از گردشگری تعاریف متعددی اراهه شده که از جمیه می. (parvazi,2010:4)نباشد  ماه بیشتر

یا و پیامدیای ناشی از ارتباطات و تعام  بوین گردشوگران، فروشوندگان و دولوت میزبوان، جواموع        فرآیندیا، فعالیت

مفهووم گردشوگری سوالیی     (.(Soleimani,et al,2010:214باشود   اند موی  یای اطراف که درگیر شده محیطمیزبان و 

یوای نزدیوک سوال  روی     تفریحی را که در نوالی سوالیی و آب  یای طیف کامیی از گردشگری، فراغت و فعالیت

پذیرایی، صنعت محصوالت  اسیان، بر این اساس عراه محصوالت گردشگری سالیی شام . گیرد ، در برمیدید می

 (.(Khani,2009:51-64 شود یسالیی را شام  م دوم و زیرساخت پشتیبان توسعه یای خانهغذایی، 

 :توان به دو گروه اصیی تاسیم نمود یای گردشگری سالیی را می فعالیت

 ...، شنا، لمام آفتاب، غواصی، اسیی روی آب و گیری یای متیی بر طبیعت مانند مایی فعالیت-6

یای سالیی، پالژیوا   یا، پارک یای متیی بر تسهیالت انسان ساخت مانند خرید، تفریح، استفاده از رستوران فعالیت-9

 (.Sajjadi et al., 2013: 125)... یای سالیی، سینمایای روباز و و یت 

فرینوگ و  یای مورتبط بوا اوقوات فراغوت از جمیوه ورزش، آشووزی،        ای از فعالیت گردشگری سالیی طیف گسترده

یوای تسوهیالتی و تجهیزاتوی     توسعه گردشگری سالیی، مشتم  بر ایجاد ساختمان. کند یای طبیعی را طیب می جاذبه

ای اسوت   ریزی نشوده  این نوع توسعه گردشگری معموالً در نتیجه رشد برنامه .گردشگری در طول خط سالیی است

بنابراین ییوی از   .Vala, Francois and Bicharell, Junel (2005:198)) کند که اغیب دسترسی به دریا را محدود می

یوا و یوا    یای گردشوگری و بوه خصوود سووال ، ایجواد گردشوگاه       رییاریای مناسب برای بهره برداری از جاذبه

یایی یستند که با فواص  نزدیوک یوا دور    یای گردشگری میان یا و یا مجتمع گردشگاه .یای گردشگری است مجتمع

یای  ای از امیانات و خدمات توریستی، قابییت یعی، فرینگی و تاریخی قرار گرفته و با طیف گستردهیای طب از جاذبه

 باشوند  الزم برای جذب گردشگر داخیی و خارجی به منظور انجام سفریای فراغتی تعطیالت و لتی سیونتی دارا می

(WTO,2001:42-43) .یوای تفریحوی و    مجموعوه فعالیوت   ه گزارش نشریه الیترونیوک توسوعه ترابور ایرانیوان، بوه     ب

 چوه ایون   شود گردشگری دریایی و چنان یای دریایی دور از سال  توسط گردشگران انجام می محیط سرگرمی که در

دریوایی از   یرچند گردشگری. شوند می بندی گردشگری سالیی دسته یا انجام پذیرد، ذی  یا در محیط سال  فعالیت

ارتبوا  بوا دریوا،     یوا یعنوی   یور دوی آن  اشوتراک دلیو  وجوه    متفاوت است اما بوه نظر ماییت با گردشگری سالیی 

ای از سوال  دریایی دارند توجوه بوه    امروزه در اغیب کشوریای دنیا که بهره .دارد یا وجود نیز میان آن یییا شبایت

ل  و فراسوال  در  یای مرتبط بوا سوا   یا و تفریحات آبی و سایر سرگرمی توریای دریایی  لم  نا  دریایی، ورزش

یوای   سوال  ایران نیز یور سواله تعوداد بسویاری از یموطنانموان را بوا جاذبوه       . یای گردشگری قرار دارد صدر برنامه

اش بوه   یای خاد جغرافیایی و دسترسی دو سویه کشور ما با توجه به موقعیت .کند فراوانش به سمت خود جیب می

خیی  فوارس از جمیوه    سوال  .(www.ttico.ir) استایی برخوردار ی گردشگری دری دریا از مزیتی نسبی در توسعه

بر فواید فراوانی که این خیی  دارد،  عالوه. کشاند یمسوالیی است که ساالنه تعداد زیادی گردشگر را به طرف خود 

 .ای به این سوال  زیبا شده است یژهواما چندسال اخیر از نظر گردشگری سالیی توجه ای 
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 منطقه گردشگری در ساحل چهار :2شکل 

 نگارندگان: منبع

 پیشینه

اسوتفاده پایودار از منوابع، کوایش مصورف انورژی و       : در پژویشی، اصول گردشگری پایدار را شام ( 6333) 6کرچر

ریوزی، لمایوت از نظوام اقتصواد محیوی، مشوارکت        جیوگیری از اتالف آن، لفظ تنوع، صنعت گردشگری و برناموه 

دشگری و انجام تحایاوات  نفع و عامه مردم، آموزش خدمه، بازاریابی صنعت گر یذاجتماعات محیی، مشاوره با افراد 

در پژویشی بوا عنووان ارزیوابی    ( 6389) صدر موسوی و دخییی کهنموهی. داند مستمر پیرامون توسعه گردشگری می

یژه کنودوان، قیعوه بابوک بوه بررسوی و      و بهواعیت تسهیالت گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران، 

انود کوه    اند و بوه ایون نتیجوه رسویده     پرداخته الذکر فوقدر مناط   یای گردشگری ارزیابی چگونگی توزیع زیرساخت

 .مناسب انجام نشده است طور بهیای گردشگری در سطح منطاه،  یرساختزتوزیع 

در تحییو  مودیریت گردشوگری مطالعوه مووردی       9در پژویشی کاربرد مدل ام اس سووات ( 6388) مافی و یمیاران

یوک وزنوه تعوادلی در     عنووان  بوه که مدیریت گردشوگری شوهری    معتادندشان ای اند، شهر مشهد را بررسی کرده کالن

چهارچوب دستیابی به گردشگری پایدار شهری است و یرگونه ناکارآمودی مودیریت گردشوگری شوهری در عصور      

رو باید بوه دنبوال راییاریوای مناسوب بورای سونجش واوعیت و         ینازا. لاار، پیامدیای منفی بسیار به دنبال دارد

 .ی جریان گردشگری در شهریا بودپیامدیا

نتیجه تحای  نشوان داد   .یای اصیی گردشگری پایدار در مالزی انجام شد ، تحایای در رابطه با شاخص9002در سال 

 عنووان  بوه یوا   یوا و منوابع آبوی و توزیوع آن     تنوع زیسوتی، شورایط فصویی، مودیریت زبالوه      ازجمیهکه عوام  زیستی 

 .Teh,L & (Cabanban,2007) یستندپایدار در منطاه پالوبنیی جنوبی مطرح  یای کییدی تحای  گردشگری شاخص
                                                                                                                                                               
1

 - kercher 
2

 -  MS-SWOT 
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ریزی و مدیریت گردشگری، محااان، با استفاده از روشی سواده و   در منطاه سال  مرکزی غرب استرالیا جهت برنامه

بنودی منوابع   دسوته سایت جهانگردی، ابتدا بوه   11بندی  یتاولوابتیاری برای ارزیابی کیفیت و کمیت منابع طبیعی و 

نتوای   . تیفیو  کردنود   بوایم یوا را   یای جهانگردی منطاه پرداختند و سووا آن  طبیعی، ارزیابی دسترسی و زیرساخت

سوال  مرکوزی غورب     منطاوه ریزی بورای   یا در فرایند برنامه ای اراهه شد و از این ناشه ناشه صورت بهارزیابی منابع 

 (.Priskin, 2007: 637)شدند استرالیا استفاده 

و پایدار توریسوم بوه شورح زیور صوورت       بیندمدتیایی برای توسعه  در لوزه کاراهیب با بازنگری در طرح، فعالیت

ی ذینفع و تمام سطوح دولتوی و محیوی در جهوت تحاو  نگورش ملبوت و       یا گروهبین تمام  نظر اتفاقتنمین : گرفت

زیسوت و   یطمحو اث فرینگی گذشتگان و لفاظوت از  پیشگیرانه نسبت به توریسم و ایجاد اعتاادی ملبت به لفظ میر

 (.(World Bank,2000گسترده منابع کشور از طری  مشارکت عمومی 

یای گردشگری منطاه اورامانات بوه بررسوی واوعیت امیانوات      امن معرفی جاذبه( 6383) یدر پژویشباباخانزاده 

دار  یمعنو ت پرداخته و نتوای ، بیوانگر رابطوه    ی و ناا  جاذب برای گردشگران در منطاه اورامانابند قطبگردشگری، 

 .میان واعیت امیانات و تعداد گردشگران بوده است

در ارتبا  با نگرش سواکنان دیسوتان گییجوان شهرسوتان     ( 6383) نتای  پژویش عییایی زاده فیروزجایی و یمیاران 

ت و پیامودیای منفوی توسوعه    دید که ساکنان عییورغم درک قووی برخوی اثورا     تنیابن به توسعه گردشگری نشان می

شان، نسبت به توسعه آن، گرایش ملبت و موافو  داشوته و از آن    گردشگری، به دلی  وابستگی شغیی و منافع شخصی

 .اند لمایت کرده

در تحای  خود با عنوان مدیریت شهری در توسعه پایودار میوراث فرینگوی و گردشوگری شوهری،      ( 6382) مؤمن لو

ناش بوه سوزایی    مدیریت در توسعه گردشگری تاریخی و اقتصادی و فرینگ شهرنشینی چنین نتیجه گرفته است که

 .رود ترین عام  در توسعه گردشگری شهری به شمار می دارد و مدیریت ییوارچه مهم

 جوذب  مؤثر در عوام  را استان سبز طبیعت و دریا عوام  خود ارشد کارشناسی نامه یانپا گیری یجهنت در 6321 شیدایه

 در گردشگری کایش میزان عام  را عام  دو این کنار در رفایی امیانات وجود عدم و دانسته گیالن استان گردشگری

 و ایوام  در بخصود ناییه تردد وسییه میزان جوابگوی که مناسب راه وجود عدم مانند مساهیی .است کرده عنوان منطاه

 مسوافران  یزینوه  سوطح  بوودن  و بواال  گرانوی  یمچنین و عنوان گردشگری بیشتر جذب برای مانعی گردشگری فصول

 .است داشته ای اشاره

 نمونه) گردشگری پایدار در پژویش خود تحت عنوان ناش مدیریت شهری در توسعه( 6333) ساالر و یمیارانیود

اقتصوادی،   ییوا  به این نتیجه رسیده که از نگاه پاسخگویان، واعیت موجود شاخص( سالیی نور شهر: مورد مطالعه

گردشگری در شهر نور نامطیوب بوده و در راستای توسوعه گردشوگری پایودار     محیطی یستو ز اجتماعی و فرینگی

بررسی عمییرد مدیریت شهری نور نیز نشان از اعف عمییورد مودیران شوهری     یمچنین نتای  لاص  در. باشد نمی

 .در توسعه گردشگری پایدار این شهر داشته است

در پژویش خود تحت عنوان ناش مدیریت شوهری در توسوعه پایودار گردشوگری     ( 6333) میارانیو  محمدی فر 

نتای  لاص  از پژویش نشان دینده آن است که امروزه گردشوگری شوهری   ( شهر مشهد: نمونه مورد مطالعه) شهری
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که مودیریت شوهری از    شود میمهم توسعه اقتصادی اجتماعی و رفایی شهر و شهرنشینان یاد  عنوان ییی از عوام  به

 .باشد میپایدار شهری  یدر توسعه و بهبود گردشگر یرگذارعوام  تنث

یریت گردشگری و توسعه پایدار مطیووب اکولوژیوک بوه بررسوی مودیریت      عنوان مددر پژویشی با ( 6388) عظیمی

وم پایوداری  پرداختوه و ایمیوت مواووع را ناشوی از مفهو      محیطوی  یسوت زیای  یسم برای سازماناکو توریای  سایت

وی یمچنین معتاد است که مدیریت موف  اکوتوریسم باعث ایجواد  . محیطی و پایداری اقتصادی دانسته است یستز

 .شود ای و محیی می زیست و اقتصاد در سطح مختیف میی، منطاه یطمحشرایط الزم توسعه پایدار، برای 

 باشود کوه   توسعه گردشگری سالیی شهر دیر مییدن به دررسبررسی ناش مدیریت شهری : اصیی این پژویش یدف

 :کند ایداف فرعی زیر را دنبال می

 یای اولیه در توسعه گردشگری سالیی محدوده مورد مطالعه یرساختزبررسی ناش -

 گیری مدیران شهری در توسعه گردشگری سالیی شهر دیر بررسی ناش تصمیم-

 ردشگری محدوده مورد مطالعهبررسی ناش مصوبات شورای اسالمی شهر دیر در توسعه گ-

 رسانی به مردم در توسعه گردشگری سالیی شهر دیر بررسی ناش اطالع-

 لیوتحل  هیتجز

 ها توصیف داده -

 .نفر زن بودند 636نفر مرد و  630پرسشنامه، 396، از (جنسیت) یانپاسخگویای توصیفی  یژگیو 6به جدول شماره  با توجه
 تیجنس/انیپاسخگو یفیتوص یها یژگیو:  جدول 

 جنسیت

 تجمعی درصد اطمینان درصد درصد فراوانی پاسخگویان

 3/13 3/13 90/13 630 مرد

 0/600 2/90 80/90 636 زن

  60000 600 396 ک 

 یای پژویش یافته: منبع

نفور   81یوویم،  د فووق نفور   89نفور زیور دیوویم و دیوویم،      661پرسشنامه،  396، از مجموع 9با توجه به جدول شماره 

 .نفر دارای مدرک دکترا بودند 3یسانا و ل فوقنفر  90لیسانا،
 التیتحص/انیپاسخگو یفیتوص یها یژگیو: 2جدول 

 تحصیالت

 درصد فراوانی پاسخگویان

 81/31 661 زیر دیویم

 19/91 89 یویمد فوق

 98/91 81 لیسانا

 93/1 90 یسانال فوق

 80/9 3 دکترا

 66/3 60 سایر

 600 396 ک 

 یای پژویش یافته: منبع

یا از آزموون اوریب یمبسوتگی پیرسوون      اند، جهت بررسی فرایه ای بوده به اینیه فرایات ما از نوع رابطه با توجه

که ماودار آزموون بوه سومت از صوفر توا یوک باشود          یدرصورت. است 6تا  -6است که مادار آزمون بین  شده استفاده
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متغیور   توان گفت با افوزایش یوک متغیور،    که می یطور بهارتبا  مستایم و معنادار متغیریا با یمدیگر است  دینده نشان

 .کند دیگر نیز افزایش پیدا می

 .رابطه وجود دارد یسالی یه گردشگرو توسع یشهر تیریمد نیب رسد مینظر  به

تووان   از اریب یمبستگی پیرسون استفاده شده است با توجه بوه جودول زیور موی     بایمجهت بررسی رابطه متغیریا 

کوه ماودار آن    یورداری اسوت بوه طو    گفت که مدیرت شهری با توسعه گردشگری سالیی دارای رابطه ملبت و معنی

نیوز   یسوالی  یگردشوگر مدیریت شهری پایدارتر باشد به یمان میزان  یرچادر و به این معنی است که 213/0**برابر

آن برابور   Sigکوه ماودار    یطور بهتوان این ادعا را اثبات نمود  درصد می 33داری  ر سطح معنیو درکند توسعه پیدا می

توان نتیجه گرفت که وجود رابطه بین مدیریت شوهری و توسوعه گردشوگری سوالیی تنییود       صفر است  بنابراین می

 .گردد می
 یساحل یگردشگر توسعه و یشهر تیریمد نیب رابطه: 3جدول 

 یسالی یتوسعه گردشگر مدیریت شهری آماره متغیر

 213/0** 6 پیرسونیمبستگی  مدیریت شهری

 .000 - اریب اطمینان

 931 930 تعداد

 یای پژویش یافته: منبع

 .رابطه وجود دارد یساحل یو توسعه گردشگر هیاول های زیرساخت نیب رسد میبه نظر - 

یوای   کیفیت سورویا  روشنایی کافی، روی کنار سال ، یادهپکیفیت مسیریا برای  ازجمیهیای اولیه  یرساختزکیفیت 

یای ارتباطی بوه شوهر دیور،     مسیریای مناسب برای دسترسی به سال ، میزان کیفیت جاده پارکینگ مناسب، بهداشتی،

 ازنظور ی سوالیی   یای آبی، فضایای مناسب برای بازی کودکان و کیفیوت لبوه   وجود امیانات الزم برای انجام ورزش

توان گفوت   با توجه به جدول زیر می. ای در توسعه گردشگری سالیی داشته باشد کننده یینتعتواند ناش  پاکیزگی، می

کوه ماودار آن    یطوور  بوه داری اسوت   یای اولیه با توسعه گردشگری سالیی دارای رابطه ملبت و معنوی  که زیرساخت

عنوی اسوت یور چاودر     باشود و بوه ایون م    است کوه در بوین تموام متغیریوا بیشوترین ماودار را دارا موی        38/0**برابر

 33داری  در سطح معنی و کند نیز توسعه پیدا می یسالی یگردشگریای اولیه پایدارتر باشد به یمان میزان  زیرساخت

توان نتیجه گرفوت کوه    بنابراین می آن برابر صفر است  Sigتوان این ادعا را اثبات نمود به طوری که مادار  درصد می

 .گردد لیه و توسعه گردشگری سالیی تنیید مییای او وجود رابطه بین زیر ساخت

 
 یساحل یگردشگر توسعه و هیاول یها رساختیز نیب رابطه: 4جدول 

 یسالی یتوسعه گردشگر هیاول یای زیرساخت آماره متغیر

 38/0** 6 یمبستگی هیاول یای زیرساخت

 000/0 - اریب اطمینان

 911 913 تعداد

 یای پژویش یافته: منبع

 .رابطه وجود دارد یسالی یو توسعه گردشگر یشهر رانیگیری مد تصمیم نیب رسد میبه نظر _ 9

 .تر الزم است در این خصود تصمیات مدیریتی خاصی اتخواذ گوردد   یای بیشتر و سازنده برای دستیابی به یماینگی

یوای مختیوف، میوزان نظوارت مودیران شوهری از خودمات         ازجمیه استفاده از مدیران کارآمد و متخصوص در زمینوه  
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رسانی راجع  ی و اطالعگردشگرگذاری بخش خصوصی در زمینه  یهسرماگردشگری، میزان لمایت مدیران شهری از 

گیوری   توان گفت که تصمیم جدول زیر می با توجه به. یا به مزایا و منافع یماینگی در مدیرت و اجرا و کایش یزینه

 288/0**که مادار آن برابور   یطور بهداری است  مدیران شهری با توسعه گردشگری سالیی دارای رابطه ملبت و معنی

نیوز   یسالی یگردشگرشهری پایدارتر باشد به یمان میزان  گیری مدیران تصمیم یرچادراست که به این معنی است 

آن برابور   Sigکوه ماودار    یطور بهتوان این ادعا را اثبات نمود  درصد می 33داری  در سطح معنی کند و توسعه پیدا می

گیوری مودیران شوهری و توسوعه گردشوگری       توان نتیجه گرفت که وجود رابطه بوین تصومیم   صفر است  بنابراین می

 .گردد سالیی تنیید می

 یساحل یگردشگر توسعه و یشهر رانیمد گیری یمتصم نیب رابطه: 5جدول 

 یشهر رانیگیری مد تصمیم یسالی یتوسعه گردشگر آماره متغیر

 288/0** 6 یمبستگی یسالی یتوسعه گردشگر

 .000 - اریب اطمینان

 916 911 تعداد

 یای پژویش یافته: منبع

 .رابطه وجود دارد یسالی یو توسعه گردشگر شهر یمصوبات شورا نیب رسد میبه نظر  -3

 یوا و مصووبات شوورا یمچنوین     گیوری  مصوبات شوورای اسوالمی و شواخص مشوارکت موردم در تصومیم      راجع به 

زم به ذکر اسوت  تواند ناش کییدی و اساسی باشد ال ناش مردم می یا و واگذاری اختیارات، گیری تمرکززدایی تصمیم

بوه اتخواذ    توانود  موی  یوا،  آن ای منطاوه  یوای  آگاییعات و یا با توجه به اطال گیری که مشارکت مردم محیی در تصمیم

شورایط   ناسوازگار بوا   یوای  طورح منطاوه منجور شوده و از اجورای      یوای  قابییوت متناسوب بااسوتعدادیا و    یای تصمیم

توان گفت که  با توجه به جدول زیر می. ، اقتصادی، اجتماعی و فرینگی منطاه جیوگیری به عم  آوردمحیطی یستز

کوه ماودار آن    یطوور  بوه داری اسوت   ی اسالمی با توسعه گردشگری سالیی دارای رابطه ملبت و معنیمصوبات شورا

 یگردشوگر مصوبات شورای اسالمی پایدارتر باشد به یمان میوزان   یرچادراست که به این معنی است  130/0برابر 

 Sigکه ماودار   یطور بهتوان این ادعا را اثبات نمود  درصد می 33داری  کند و در سطح معنی نیز توسعه پیدا می یسالی

توان نتیجه گرفت که وجود رابطه بین مصوبات شورای اسالمی و توسعه گردشوگری   آن برابر صفر است  بنابراین می

 .گردد سالیی تنیید می

 یساحل یگردشگر توسعه و رید یاسالم یشورا مصوبات نیب رابطه: 6جدول 

 یاسالم یمصوبات شورا یسالی یگردشگر توسعه آماره متغیر

 130/0** 6 یمبستگی یسالی یتوسعه گردشگر

 .000 - اریب اطمینان

 916 911 تعداد

 یای پژویش یافته: منبع

 .رابطه وجود دارد یرشهر د یسالی یرسانی به مردم و توسعه گردشگر اطالع زانیم نیب رسد میبه نظر  -9

یوای   گیوری  تصومیم  رسانی به مردم محیی، در رابطه با از آن است که اطالع لاص  پرسشنامه مردم محیی لاکی  نتای

ه اسوت کو   حبوه تواوی   الزم .تواند کمک بسیار خوبی بورای توسوعه گردشوگری سوالیی باشود      میمدیریت شهری، 

باعث افزایش اعتماد عمومی نسوبت بوه مودیران و     که ینشهری به مردم، امن ا فیتمناسب در امور مخ رسانی اطالع

بوا   فمختیو  پوذیری بیشوتر موردم در اموور     از سویی باعث افزایش لا یمیاری و مسئولیت شود می مجریان شهری
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مختیت از نظورات   یای زمینهخوایند دانست که در  یایی مجموعهاز  هیخواید شد و مردم خود را جز مدیران شهری

با توجه به جودول زیور    .  به مجموعه بسیار مؤثر استامو این امر در ایجاد لا تع شود میاستفاده  یا استابال و آن

داری اسوت   رسانی به مردم با توسوعه گردشوگری سوالیی دارای رابطوه ملبوت و معنوی       توان گفت که میزان اطالع می

رسانی به مردم پایدارتر باشد بوه   میزان اطالع یرچادرکه به این معنی است  .است 139/0 **ه مادار آن برابرک یطور به

تووان ایون ادعوا را اثبوات      درصد موی  33داری  کند و در سطح معنی نیز توسعه پیدا می یسالی یگردشگریمان میزان 

رسوانی   وان نتیجه گرفت که وجود رابطه بین میزان اطالعت آن برابر صفر است  بنابراین می Sigکه مادار  یطور بهنمود 

 .گردد به مردم و توسعه گردشگری سالیی تنیید می
 یساحل یگردشگر توسعه و مردم به یرسان اطالع زانیم نیب رابطه: 7جدول 

 رسانی به مردم اطالع یسالی یگردشگر توسعه آماره متغیر

 139/0** 6 یمبستگی یسالی یتوسعه گردشگر

 .000 - اریب اطمینان

 999 911 تعداد

 یای پژویش یافته: منبع

 گیری و ارائه پیشنهادها نتیجه

یرگوذار در توسوعه گردشوگری سوالیی     تنثتوان نتیجه گرفت مدیریت شهری از عوامو    به تحای  لاار می با توجه

 امیانوات اساسوی و زیربنوایی گردشوگری،     یای اولیوه،  زیرساختیایی نظیر  شاخص یافته مطالعات انجام در .باشد می

 عوامو  کیفوی بورای    ینتور  عنووان مهوم   ، دسترسی مناسب و وجود امیانات و خودمات بوه  مصوبات شورای اسالمی

ر د. ارزیوابی شوده اسوت    نوامطیوب  ،ایون شورایط   دیور شوهر   سال بودند، که در مورد  شده یینسالیی تع یای محیط

محویط سوالیی شوهر     و کیفیت پایین اند داشتهشده، اکلر گردشگران سالیی به این مواوع اشاره انجام  یای مصالبه

از شورایط   ،با توجه به موقعیت طبیعی خوود  دیرشهر . دانستند میو توجه مسئوالن مربوطه  ریزی را در عدم برنامه دیر

 ینتور  عنووان ییوی از مهوم    بوه  گردشگری سوالیی،  یمچنین. برخوردار استسالیی گردشگری  توسعهمناسبی برای 

ریوزان شوهری    یای برنامه خصود دیدگاه شده در با توجه به مبالث مطرح. شود میشهر محسوب این برای  یا جاذبه

ریزی شهری یماینگ باشود   برای ارتااء کیفیت نوالی سالیی باید با برنامه ریزی برنامهدر خصود نوالی سالیی، 

سوالیی  کننودگان از محویط    باشد که انطباق الزم را با توقعوات اسوتفاده   یا گونه به و کیفیت فضایا در نوالی سالیی

منفوی   ی آثار ملبوت،  جانبه یمهاز عوام  اساسی در ایجاد تحول و دگرگونی در بخش گردشگری، مطالعه  .داشته باشد

آموده در موورد    دست   بهبا توجه به نتای ((Shia,and Ali Pour,2010:12 ای به توسعه گردشگری است و نگاه منطاه

موردتوجوه قورار    گوذاران  یاسوت ریوزان و س  ، الزم است تا این مواوع از سوی برنامهدیرشهر  مدیریت شهری کیفیت

 یسوات امیانوات و تنس  یسواز  و خدمات شهری برای نوالی سالیی و یمچنین فرایم مدیریت شهریتوجه به . گیرد

ی کوه از  التاسوو ا توجه به ب. رود میآنان جهت توجه و اقدام به شمار  ییا اولویت، از دیرزیربنایی برای سوال  شهر 

و یمچنین کیفیت نوامطیوب  از پاکیزگی محیط سالیی و مردم محیی کلر گردشگران شوندگان صورت گرفت ا پرسش

که در خصود خدمات  شود میپیشنهاد  بنابراین، .کردند میابراز ناراایتی  شدیداًیای گردشگری سالیی  زیرساخت

شایسوته اسوت   . صورت پذیرد ، اصاللاتیدیربرای نوالی سالیی شهر  مدیریت شهریاراهه شده، خصوصاً از سوی 

یوای گردشوگری    زیرسواخت در موورد   مدیریت شهریت مربو  به اراهه خدمات از سوی راتا در مورد قوانین و مار
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و واگذاری خودمات گردشوگری سوالیی بوه     شده  ت اراههسال ، نظارت بر کیفیت خدما یزگینظافت و پاکسالیی، 

، مودیریت شوهری بوا موردم محیوی      مسوئوالن مشارکت مردم محیی در مصوبات شورا، ارتبا  مؤثر بخش خصوصی، 

صورت ییوارچوه   و نوالی سالیی مجاور آن به دیرالزم صورت پذیرد و نظام خدمات شهری برای شهر  یای بازبینی

  یوا  روزناموه عموومی ازجمیوه تیویزیوون و     یوای  رسانه  معرفی اماکن گردشگری از طری شناسایی ویمچنین  .یددرآ

لمو  و   یای مناسوب  ن و کارشناسان خبره و آشنا با گردشگری  تاویت، ایجاد و توسعه زیرساختالاز مسئو استفاده

مشوارکت بخوش    گردشگری  تاویت و ایجاد فضایای اقامتی و گردشگری برای اسویان گردشوگران    ی زمینهنا  در 

گیوری از راینمایوای    گردشوگری و بهوره   اطالعوات  کاندازی بان رسانی  راهع خصوصی و عمومی  ایجاد شبیه اطال 

گیوری    ی و تصومیم اموور اجرایو   رأسدر  کرده و آگواه بوه مسواه  گردشوگری     گردشگری  استفاده از مدیران تحصی 

، مصووبات و قووانین مورتبط بوا     ماوررات یماینگی بین مدیران مؤسسات مرتبط با گردشگری  بازنگری در اووابط،  

قوانونی بورای توسوعه     یوای  لمایوت و  ریزی بطورعام و مرتبط با مدیریت گردشگری  اراهوه تسوهیالت بوانیی    برنامه

 .ودش میپیشنهاد  سال  دیرامیانات اقامتی و تفریحی در 

 :كه عبارتند از شوند یمتحقیـق، پیشـنهادهایی ارائـه نتایج با توجه به 

، پالژیوا،  وناو     از جمیه امیانات اقامت، لم سالییو کیفووی زیرسوواختهووای اصوویی گردشگری یارتاووای کم

 و غیره سالیی و دریایی ییا ورزش

 ساحلی گذاری بخش خصوصی در گردشگریایجاد مشوقهوای الزم توسوط مودیریت شوهری برای سرمایه

 .بووا گردشگران رسانی در راسوتای ارتاووای رفتووار جامعووه میزبووانآموزش و اطالع

، امیانوات تفریحوی و   یوا  رسوتوران یووا،    شوام  یتوو   انگردشگر به خودمات اراهوه شده کیفیت و تکمیظارت بر ن
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