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چکیده
گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی است .بدون آگاهی از امکانات موجود در هر منطقه ،امکان برنامه ریزی و پیش بینی علمی و اصولی وجود
نخواهد داشت.درواقع شناخت توانهای طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره در هرمنطقه ،به برنامه ریزان این امکان را
میدهد تا براساس وضع موجود و توان های منطقه ،توسعه و جهت آن را شناسایی کند .این پژوهش با هدف ارزیابی
ظرفیت ها و توانمندیهای گردشگری بندر دلوار انجام شده ،دارای روش تحقق توصیفی – تحلیلی میباشد .حجم نمونه
که پرسشنامه در میان آنها توزیع شده  50نفر می باشد .جهت تجزیه و تحلیل از آزمون  Tاستفاده شده است .یافته ها
نشان داد که توسعه گردشگری در شهر دلوار از جنبه اقتصادی با توجه به نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه که میانگین
 3/69بدست آمد حاکی از تاثیرگذاری بسیار باالی این شاخص است .بر این اساس میتوان اذعان داشت که در راستای
کاهش موانع فراروی توسعه پایدارگردشگری و نقش روند توسعه بر توسعه پایدار شهر ،توجه داشت .نتایج حاکی از
آن است که با شناسایی توانایی های گردشگری در نواحی مختلف کشور از جمله نواحی ساحلی شهری ،اقدامات و
برنامه های مفیدی جهت استفاده بهینه از این پتانسیل ها و همچنین توسعه و گسترش اثرات مثبت گردشگری با کمک
مدیران شهری در این نواحی صورت بگیرد.
کلمات کلیدی :گردشگری،گردشگری ساحلی،منطقه ساحل،شهر بندری ،بندر دلوار
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خلیفه و بابایی مراد

گردشگری ،یکی از بزرگترین صنایع جهان است .براساس پیشبینیهای سازمان جهانی گردشگری ،صنعت
گردشگری تا سال  2020میالدی رتبة نخست را در بین صنایع مختلف به خود اختصاص خواهد داد و تعداد
گردشگران بینالمللی به  1/6میلیارد و گردش مالی ناشی از آن به بیش از  2تریلیون دالر در سراسر دنیا خواهد رسید؛
به بیانی از این رهگذر سالیانه میلیاردها دالر عاید کشورهای فعال درزمینة گردشگری خواهد شد (قدیری معصوم و
همکاران.)42 :1395 ،
صنعت گردشگری نیز همچون صنایع دیگر ،شاهد تحوالت و ظهور پارادایمهای جدید بوده است؛ بهطوری که گسترش
گردشگری و آثار منفی آن بر مقاصد مختلف موجب شده است پایداری در دستورکار کسبوکارهای گردشگری نیز
قرار گیرد ( .)Adriana,2009:85یک کسبوکار گردشگری با در نظر گرفتن مسائل پایداری موجب افزایش رضایت
و وفاداری مشتری میشود ،ارزش نام تجاری خود را قوت میبخشد ،فرصتهای بازاریابی را افزایش میدهد ،پذیرش
بهتر گردشگری را در مقصدها تقویت و درنهایت به بهبود کیفیت تجربة گردشگران کمک میکند (TOI& ,2003:6
)CELB
البته گفتنی است محیط بهشدت رقابتی صنعت ،بنگاههای فعال درزمینة گردشگری را وامیدارد بهدنبال روشهایی جدید
برای بهبود مزایای رقابتی خود باشند .مدیریت زنجیرة تأمین گردشگری اثربخش ،یکی از راهبردهایی است که بنگاههای
فعال درزمینة گردشگری برای افزایش مزیت رقابتی خود از آن بهره میبرند ( )Zhang et al.,2009:345زنجیرة
تأمین ،شبکهای از زیرساختهاست و وظایفی ازجمله خرید مواد اولیه و فرآوری و تبدیل آنها به محصوالتی واسطهای
و نهایی و درنهایت توزیع مواد یا محصوالت نهایی بین مشتریان دارد؛ بنابراین این زنجیره ،هم در سازمانهای تولیدی
موجود است و هم در سازمانهای خدماتی؛ بر این اساس با توجه به پیچیدگی و حساسبودن فرایند این زنجیره،
مدیریت در زنجیرة تأمین بسیار حساس است و تمامی فعالیتهای زنجیرة تأمین را هماهنگ میکند (ضیایی و همکاران،
.)21 :1396
بخش بزرگی از ادبیات مرتبط با مدیریت زنجیرة تأمین بر صنایع تولیدی متمرکز است و توجه کمتری به بخش خدمات
معطوف داشته است .بهطور کلی زنجیرة تأمین گردشگری ،شبکهای از سازمانهای فعال درزمینة گردشگری تعریف
میشود که دامنهای از فعالیتهای مختلف ،از پشتیبانی کاالها /خدمات مختلف گردشگری (همچون خدمات هوایی و
اقامت) تا توزیع و بازاریابی محصول نهایی مربوط به گردشگری در یک مقصد خاص را انجام میدهند و شامل دامنهای
گسترده از مشارکتکنندگان در هر دو بخش خصوصی و دولتی است ()Zhang et al.,2009:347؛ به بیان دیگر
زنجیرة تأمین گردشگری شامل تأمینکنندگان همة کاالها و خدماتی است که درزمینة تحویل محصوالت مربوط به
گردشگری به گردشگران فعالیت میکنند؛ بنابراین تعامالت (همکاری و رقابت) میان بنگاهها در یک زنجیرة تأمین
گردشگری و بین چندین زنجیرة تأمین گردشگری ،حاکی است سازمانهای فعال درزمینة گردشگری ،دیگر نهادهایی
مستقل نیستند ،بلکه بخشی از یک زنجیرة تأمیناند (.)Yang et al.,2009:426
براساس آنچه گفته شد ،بررسی و اندازهگیری زنجیرة تأمین گردشگری ،یکی از عوامل مؤثر و تعیینکننده در مدیریت
مقصد است؛ به بیان دیگر ،مدیریت این زنجیره ،یکی از مهمترین راهبردهای تعیینکننده در بحث رقابت و درنهایت
افزایش مزیت رقابتی در صنعت گردشگری است (.)Zhang et al.,2009:348
از زمانی که گردشگری و فراغت به عنوان بزرگترین تحرك اجتماعی همراه با پیامدهای فرهنگی  -اقتصادی و
بازتابهای فضایی گسترده سربرآورده ،رویکردها و رهیافتهای سنتی توسعه نیز دچار دگرگونیهای اساسی شده است .از
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این پس ،بسیاری نواحی دور افتاده و حاشیه ای ،فضاهای متروك و عرصه های غیرمسکون یا کمتر مسکون که به
ظاهر فاقد توان اقتصادی و تولیدی است ،از وجهی نو با اهداف و انگیزه های گردشگری مورد توجه قرار
گرفت.بدینسان ،گردشگری و جریانهای برخاسته از آن نه تنها در توسعه های جدید ،تحرك نواحی کمتر توسعه یافته
و پیدایی اقتصادهای محلی و کوچک ،بلکه در تعادل بخشی ناحیه ای و کاهش ناپایداری و نابرابری میان نواحی در
مقیاس ملی ،منطقه ای و محلی ،نقشی بر عهده گرفت .جوامع و سکونتگاههای واقع در حاشیه کویر ایران مرکزی،
اگرچه در سالهای اخیر از جریانهای گردشگری کویری برخاسته از عالئق ماجراجویانه در قالب سفرهای گردشگری
خودجوش (سفرهای شخصی) و یا تورهای سازمان یافته به صورت محدود ،موردی و موضعی متأثر شده است ،اما
این جریانها تاکنون نتوانسته در پسکرانه فضایی خود آثار اجتماعی و بازتابهای اقتصادی چندانی برای پایداری
نظامهای سکونتگاهی در این نواحی برجای بگذارد.صرف نظر از آنکه گردشگری به دالیل فرهنگی و سیاست خاص
حاکم بر بخش گردشگری (سیاست محافظه کارانه)هنوز به جریان اصلی و پدیده انبوه در فضای ملی تبدیل نشده
است ،باید به فقدان یا ناکارآمدی نظام برنامه ریزی و مدیریت گردشگری اشاره کرد که امکان چندانی برای توسعه
فعالیت گردشگری فراهم نمیکند .به عالوه ،مجزا نگری به بخش گردشگری ،چنانچه در سایر بخشها هم دیده میشود
و فقدان رویکرد شبکه ای به پیوندها و همپیوندی ها میان ساختارها و عناصر سازنده نظام فضایی ،سبب شده اندك
جریانهای گردشگری نیز بازتابهای پایداری در ساختار اجتماعی و اقتصادی نظامهای سکونتگاهی بر جای نگذارد(.علی
اکبری و اسماعیلی)3 :1395،
شرایط خاص ایران ناشی از استقرار در طول و عرض جغرافیایی گسترده و تنوعات شدید محیطی و اقلیمی ناشی از
آن ،منجر به ایجاد توانها و قابلیت های باالیی در جهت جذب گردشگر (در اشکال و انواع متعدد) در مناطق مختلف
گردیده است؛ با این وجود به دلیل فقدان برنامه ریزی راهبردی و متناسب در راستای شناسایی منابع و ظرفیتهای
توریستی مزبور به عنوان مزیت نسبی برای توسعه مناطق گوناگون کشور؛ در بسیاری از موارد ضعف در ساختار
اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی ،نابرابریهای فضایی و عدم تعادل های منطقه ای باعث گسترش فقر ،مهاجرفرستی،
چالش ها و مسائل امنیتی و در نهایت ناپایداری توسعه در برخی از مناطق شده است(علی پور و همکاران)108 :1399،
هرچند توجه روزافزون به مناطق ساحلی به عنوان مقصد گردشگری وتوسعه فعالیتهای گردشگری در آنها میتواند
برای جامعه ی محلی به عنوان یک فرصت تلقی شود ،اما نگرانیهایی در زمینه ی مدیریت ناکارآمد گردشگری در این
مناطق وجود دارد .در نبود نظام مدیریتی سیستماتیک و دانش محور ،هرگونه تغییر کاربری اندیشیده نشده و توسعهی
لجام گسیختهی گردشگری ،میتواند تهدیدی جدی برای این مناطق باشد(سجادی و همکاران)2 :1397،
دلوار یکی از شهرستان های استان بوشهر است که به لحاظ برخورداری از منابع گردشگری طبیعی ،قابلیت باالیی
دارد.این شهر دارای جاذبه های تاریخی مانند منزل و موزه شهید رییسعلی دلواری ،بندر و اسکله،مراکز تجاری و...است.
همچنین به دلیل برخورداری از شرایط مناسب ساحلی،یکی از کانون های گردشگری به ویژه در فصول سرد سال
است که با تأمین نیازهای روحی و دیداری گردشگران و جذب آنان ،قابلیت تبدیل شدن به یک منطقة بزرگ
گردشگری را دارد.
گسترش گردشگری فعالیتی فرابخشی است که با حوزه های مختلفی نظیر ،اقتصاد ،کشاورزی ،فرهنگ ،محیط زیست
و خدمات در تعامل می باشد ،امروزه گردشگری سواحل به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه نواحی ساحلی به
شمار میرود که در این راستا تحلیل استراتژیک ظرفیت های توسعه گردشگری شهرستان دلوار بر اساس چارچوب
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نظری توسعه پایدار گردشگری و ارائه راهبردهای بهینه ضرورت می یابد .در این پژوهش ،سعی بر آن است تا
وضعیت توسعه گردشگری در شهرستان دلوار بررسی شده و با شناخت پتانسیل ها و نقاط قوت و فرصت های
موجود در منطقه ،راهبردهایی برای توسعه پایدار گردشگری در منطقه مطالعاتی ارایه گردد تا ضمن افزایش منفعت و
سود اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی ،بتوان تأثیرات منفی حاصل از آن را به حداقل کاهش داد.
در این راستا فرضیه «گردشگری در توسعه اقتصادی شهر دلوار تاثیر گذار است» مطرح می شود.
اهداف
بررسی وضعیت موجود شهر دلوار
بررسی تاثیر گردشگری بر وضعیت اقتصادی
بررسی تاثرات گردشگری بر توسعه درآمدی

پیشینه
سوك چویی1و همکاران( )2013در پژوهشی با هدف ارزیابی کیفیت خدمات مکان های گردشگری روستایی در کرة
جنوبی با مدل سروکوال و با بررسی رضایتمندی گردشگران از  18مورد از شاخص های کیفیت خدمات به
دستاوردهایی رسیدند که با آن ها می توان بخش کیفیت خدمات گردشگری و مدیریت گردشگری را در روستاهای
کرة جنوبی ارتقا داد.
مهد سوکی )2014(2با هدف بررسی رضایت مسافران از کیفیت خدمات ایرالین در مالزی با مدل سروکوال ،نتیجه
نشانگر آن بود که کیفیت خدمات ،تأثیر مستقیم و گسترده ای بر رضایت مسافران دارد.
لوپز3و همکاران( )2018در تحقیقی جایگاه رویکرد گردشگران در پایداری گردشگری را موردبررسی قراردادند.
نتایج تحقیق آنان نشان داد که فواید ادراك شده تأثیر قابل توجهی بر پایداری گردشگری نسبت به تمایل گردشگران
دارد.
هام و سارورت )2018(4در تحقیقی اهمیت تصویر و آشنایی با مقصد در بازاریابی مقاصد گردشگری را موردبررسی
قرارداد .نتایج تحقیق آنان نشان داد که آشنایی و بازدید قبلی از مقصد تأثیر مستقیمی بر تصویر گردشگران از مقاصد
دارد.
حاتمی نژاد و شریفی( )1394در مقاله "بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعة پایدار شهری (نمونة
موردی:شهر سنندج)" نتایج آزمون های آماری استفاده شده در تحقیق بیانگر این مهم اند که گردشگری شهری در
شهرسنندج توانسته است به شیوه ای مؤثر باعث پایداری هرچه بیشتر شهر سنندج شود.گردشگری در شهر سنندج
توانسته است بیشترین تأثیر را بر توسعة پایدار اقتصادی و کمترین تأثیر را توسعة پایدار محیطی داشته باشد.

1

-Suk Choiand
-Mohd Suki
3
-López
4
-Hahm and Severt
2
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کشاورز و همکاران( )1395در مقاله "تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری پایدار بر اساس مدل" ماتریس داخلی –
خارجی "و تحلیل استراتژیک( )SWOTمطالعه موردی شهرستان خرم آباد" نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه جاذبه
های گردشگری طبیعی و فرهنگی تاریخی ،گسترش ارتباطات ،همایش های سراسری با هدف توسعه بیشتر
گردشگری ،ایجاد زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی ،استقرار مدیریت یکپارچه ،ایجاد وحدت رویه در عملکرد
سازمان های دخیل در امور گردشگری شهری و جلوگیری از اتالف منابع انسانی و مالی و فنی ،با ارائه خدمات
مطلوب تر به گردشگران ،حفاظت و توسعه منابع و امکانات موجود ،نقش مؤثرتری در نیل به اهداف توسعه پایدار
گردشگری شهرخرم آباد ایفا خواهد کرد.
کریم و همکاران( )1396در مقاله "رهیافتی بر بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهری با استفاده از مدل سروکوال
مطالعة موردی :شهر یاسوج)" مطابق یافته ها ،بین عوامل محیطی و سازمانی و رضایت گردشگران ،به ترتیب با ضریب
 0/512و  0/676رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.
شهیکی تاش و همکاران( )1399در مقاله ای با عنوان "تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان
سرباز"نتایج پژوهش ،از بین نقاط قوت ،وجود جاذبههای طبیعی با وزن نسبی  0/248و از بین فرصتها ،اعتقاد مسئوالن
به اشتغالزایی ازطریق توسعه گردشگری با وزن نسبی 0/238در اولویت اول قرار گرفتند؛ همچنین ،مهمترین راهبرد
کاربردی برای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز راهبرد  SOبا وزن نسبی  0/332ارزیابی شد .بنابراین،
بهرهگیری از توسعه بازارها و نمایشگاههای فصلی در روستاها و شهرهای اطراف و عرضه محصوالت گرمسیری ،تأسیس
پارك میوههای گرمسیری ،ایجاد اقامتگاههای بومگردی حاشیه رودخانه سرباز و تأکید بر حمایت مسئوالن دولتی از
اشتغالزایی در روستاهای دارای جاذبههای گردشگری از کاربردیترین راهبردهای مناسب  SOبهشمار میروند.
سلمی کیانی و همکاران( )1399در مقاله خود با عنوان"شناسایی اثرات و تحلیل نقش گردشگری در رضایتمندی و
حمایت ساکنان مقاصد گردشگری(مطالعه موردی گردشگاه سیاسرد بروجن)" رآیند ارزیابیها مطابق با تحلیلهای
صورت گرفته نشانگر آن است بیشترین اثرات گردشگری در حوزه اجتماعی مشاهده شده است که این وضعیت را
میتوان ناشی از یک فرآیند پیچیده تغییر و مبادله بین گردشگران ،سکونتگاههای میزبان و مقاصد گردشگری دانست.
دیگر اثر مهم ناشی از توسعه گردشگری ،مربوط به عامل کالبدی است .چنانچه گردشگری در منطقه مورد مطالعه
تغییرات نامطلوبی همچون تضاد در بافت قدیمی و جدید بواسطه از بین رفتن معماری سنتی ،الگوبرداری از خانههای
تاریخی در ساخت مسکن و رواج ویالهای گردشگری ایجاد کرده است.در واقع میتوان گفت توسعه گردشگری با
ایجاد رضایتمندی در گردشگران مطابق نظریه تبادل اجتماعی منجر به حمایت از توسعه گردشگری گردیده است.
فیضی و همکاران( )1399در مقاله ای با عنوان "بررسی تاثیر برندسازی مقاصد بر توسعه گردشگری شهری (مورد
مطالعه:کالنشهر تبریز)" یافته های تحقیق نشان داد که برندسازی مقاصد تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه گردشگری
شهری و ابعاد آن(ارزش و فواید ادراك شده ،حمایت و مشارکت و پایداری توسعه گردشگری) در کالنشهر تبریز
دارد.همچنین نتایج حاکی آن بود که برندسازی مقاصد گردشگری شهری در کالنشهرها میتواند با افزایش ارزش و فواید
ادراك شده ،حمایت ذینفعان گردشگری از توسعه آن را افزایش داده و به پایداری آن کمک نماید.
مبانی نظری
گردشگری
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گردشگری ،پدیدهای کهن بوده که بر پایه حرکت و جابه جایی انسان استوار است و در عین حال ،سرشت آدمی نیز با
سفر و آشنایی با زمینههای مختلف مکانهایی غیر از محل اقامت او عجین شده است .گردشگری پدیدهای است که از
گذشتههای دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهای متفاوت اجتماعی و اقتصادی به پویایی خود ادامه
داده و با توجه به توسعه روزافزون ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد گردشگران و درآمدهای ارزی حاصل از آن،
نتایج بسیاری همچون اشتغال را برای جوامع به دنبال داشته است(.)Cawley,2007:24
گردشگری پایدار در نواحی ساحلی
از نیمه قرن بیستم به بعد ،عواملی مانند جهانی شدن ،توسعه سرمایه داری ،پیشرفت ابزارهای حمل ونقل و توسعه
ارتباطات تکنولوژیکی به توسعه صنعت گردشگری منجر شده است( )WTO,2004,20امروزه گردشگری ،سومین
صنعت اقتصادی در جهان شناخته می شود( )Oila et al 2012: 569با شروع قرن بیست و یکم ،صنعت گردشگری
به یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شد به گونه ای که رقابت چشمگیری در میان بسیاری از کشورهای جهان
برای جذب گردشگران به چشم می خورد .همچنین گردشگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های منحصربه فرد،
بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده
است و این در حهالی است که صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر فرایند
توسعه ی متوازن و خردورزانه را در تمامی دنیا به نمایش می گذارد و به عنوان رکن اصلی توسعه ی پایدار یاد می
کنند(.درویشی و همکاران)416 :1397،
گردشگری ساحلی
یکی از انواع گردشگری طبیعت گرا گردشگری ساحلی است مفهوم گردشگری ساحلی طیف کاملی از گردشگری،
فراغت و
فعالیت های تفریحی را که در نواحی ساحلی و آبهای نزدیک ساحل روی می دهد ،در بر می گیرد .بر این اساس
عرضه محصوالت گردشگری ساحلی شامل اسکان ،پذیرایی ،صنعت محصوالت غذایی ،خانه های دوم و زیرساخت
پشتیبان توسعه ساحلی را شامل می شود(پیردشتی و مرتضی پور)3 :1394،
اكوتوریسم
اکوتوریسم از طیف گسترده ای از گزینه های ویژه تشکیل شده است ،و از بازدید علمی گرفته تا بازدیدی اتفاقی
درمنطقه ای طبیعی به عنوان فعالیت آخر هفته ،یا بخشی جنبی از مسافرتی کلی و طوالنی را شامل می شود(کریم
پناه)31 :1384،
چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت مانند سواحل دریاها ،دریاچه ها ،تاالب ها ،جزایر ،بیشه زارها و نقاط سرسبز و
خرم ،گیاهان وحشی ،جنگل ها و پارکهای ملی ،نواحی تفرجگاهی ،مناطق کوهستانی و ییالقی ،پتانسیل های ورزشی
تفریحی مانند غارپیمایی ،کوهنوردی ،کوهپیمایی ،کاوش های زمین شناسی ،پیاده روی در طبیعت ،شنا ،قایقرانی،
ماهیگیری و استفاده از غذاهای دریایی ،جاذبه های مؤثر در درمان مانند چشمه های آب معدنی و حتی مناطق بیابانی
و کویری از کانون ها و جاذبه های گردشگر پذیر این نوع از گردشگری به شمار می آیند(جهانیان و زندی:1389،
)62
منطقه ساحل
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هم محدوده ای از دریا و هم محدوده ای از خشکی را در بر می گیرد .بخصوص اگر گسترده و شنی باشد ،بسیاری
ازبازی ها و ورزشهای آبی گروهی را حمایت می کند(پیردشتی و مرتضی پور)6 :1394،
ساحل شهری
ساحل شهری در دیکشنری آکسفورد آمریکایی به بخشی از شهر و یا شهرستان که مجاور رودخانه ،دریاچه ،بندر و غیره
است ،تعریف شده است( .)DONG,2004به گفته مورتی کلمه ساحل شهری به معنای منطقه ًشهری است که در
تماس با آب است .سواحل شهری معموال توسط زیرساختها و فعالیتهای بندری اشغال شده اند()Moretti,2008
شهر بندری
بر طبق فرهنگ لغات آکسفورد شهر بندری به شهری گفته میشود که به بندر و یا آبهای قابل کشتیرانی که بارگیری و
تخلیه کشتیها آنجا صورت میگیرد ،دسترسی دارد .در تعریفی دیگر شهر بندری به عنوان یک سیستم مطرح میشود و در
این تعریف بر درجه شدت روابط شهر بندری و جهت گیری نامتعادل اثرات متقابل اقتصادی -اجتماعی میان شهر و
بندر تأکید می شود( )Forno,1985شهری که بندر و فعالیتهای دریایی ،تأثیری قوی بر اقتصاد محلی دارد به طوریکه
وجود شهر به وجود بندر وابسته است .بندر ،پهنه آبی در کنار ساحل است کــه دارای عمق کافی برای ورود کشتیهاست
و موقعیت آن نسبت به ساحل ،چنان است که کشتیها را از بـاد ،امواج و جریانهای محلی محفوظ میدارد .بندرگاههای
بزرگ به باراندازها ،اسکله ها ،لنگرگاهها و تعمیرگاهها مجهزند(رفیعی و همکاران)45 :1397،
روش تحقیق
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 .حجم نمونه بصورت تصادفی و با توجه به شرایط
کرونایی  50نفر انتخاب گردیدند . .جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده از آزمون  Tبا استفاده از نرم افزار  spssبهره
برده شد
محدوده مورد مطالعه
تنگستان یک ی از شهرستانهای دهگانه استان بوشهر است و وسعتی معادل  1926کیلومترمربع دارد .این شهرستان در
فاصله  55کیلومتری جنوب شرق مرکز استان بوشهر واقع شده و از شمال و شرق به شهرستان دشتستان ،از جنوب
شرق به شهرستان دشتی ،از شمال غربی به شهرستان بوشهر و از غرب و جنوب غربی به خلیج فارس محدوده شده
است(امینی نژاد و زنده بودی )12 :1397،دِلوار شهری است بندری بر کرانه خلیج فارس در شهرستان تنگستان است.
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شکل شماره  1نقشه موقعیت شهرستان تنگستان ،شهر دلوار ،نگارنده1399،

جاذبه های گردشگری شهر دلوار
سواحل دلوار
سواحل دلوار که مرز این شهر با خلیج فارس هستند از مهم ترین جاهای دیدنی دلوار بشمار می آیند ،وجود نخلستان
های کهنسال در نزدیکی دریا و شن های ماسه ای بسیار داغ در کنار طبیعت بکر و بومی از ویژگی های این سواحل
محسوب می شوند.
گورستان لنج های دلوار
از مشهورترین جاهای دیدنی دلوار ،گورستان لنج ها می باشد ،این قربستان در اسکله قدیمی این شهرجا خوش کرده
است و در آن تعداد زیادی از لنج های فرسوده و به گل نشسته قرار دارد،
موزه رئیسعلی دلواری
از مهم ترین جاهای دیدنی دلوار همین موزه رئیسعلی دلواری می باشد که به طور ویژه گردشگران بیشماری از آن در
طول سال دیدن می کنند ،این شخصیت که در دوران مشروطه و استعمار انگلیس ها رهبر گروه تنگستانی ها بود با
فعالیت های فداکارانه اش استان بوشهر را از دست سربازان بیگانه نجات داد ،یک تندیس بزرگ در ورودی موزه از
رئیسعلی دیده می شود.

یافته ها
فرضیه گردشگری بر توسعه اقتصادی شهر دلوار اثر گذار است.
برای بررسی"شاخصتاثیرگذاری گردشگری برتوسعه اقتصادی شهر دلوار " از  10گویه استفاده شده که چگونگی
توزیع نسبی پاسخگویی به گویه ها در جدول ( )1آمده است.
میانگین کل شاخص ها برابر  3/69می باشد .این میانگین در بازه  1تا  5تعریف شده است .با توجه به این جدول
مالحظه می شود میانگین شاخص ها از لحاظ رتبه از وضعیت مناسبی برخوردار می باشد .باالترین میانگین مربوط به
گویه تاثیرگذاری بر اشتغالزایی ( )3/86و پایین ترین میانگین مربوط به گویه تاثیرگذاری بر قیمت زمین و مسکن ()3/34
می باشد.
جدول  :1شاخص های تاثیرگذاری گردشگری برتوسعه اقتصادی شهر دلوار
ردیف

میانگین

گویه

1

تاثیرگذاری بر اشتغالزایی

3/86

2

تاثیرگذاری بر افزایش درآمد خانوارهای ساکن

3/80

3

تاثیرگذاری بر فروش مواد غذایی در فروشگاهها

3/84

4

تاثیرگذاری بر افزایش ساخت و سازها

3/79

5

تاثیرگذاری بر فروش صنایع دستی

3/55
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6

تاثیرگذاری بر قیمت زمین و مسکن

3/34

7

تاثیرگذاری بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی

3/81

8

تاثیرگذاری بر توسعه و ارتقای شاخص های خدمات عمومی

3/68

9

تاثیرگذاری بر افزایش زیرساخت های ارتباطی

3/80

10

تاثیرگذاری بر افزایش تقاضا برای محصوالت تولیدی

3/44
3/69

جمع میانگین

جدول 2مقایسه میانگین نمرات آزمودنی ها در آزمون T
تعداد

میانگین

انحراف معیار

50

3/69

0/559

 tآماره

درجه آزادیdf

سطح معنی داری

6/92

49

0/000

تفاضل میانگین و مقدار آزمون

0/548

فاصله اطمینان  0/95جهت اختالف میانگین و مقدار آزمون
کران پایین

کران باال

0/388

0/707

با توجه به جدول ( ،)2میانگین پاسخ ها به مولفه اثرات اقتصادی برابر  3/69شده است که نشان می دهد تمرکز پاسخ
ها از عدد  3فاصله زیادی دارد که نشان دهنده اختالف بسیار زیاد بین میانگین نمونه و مقدار آزمون ( )3است ،و
همچنین با توجه به مندرجات جدول نتایج ،مقدار سطح معنی داری بدست آمده کوچکتر از سطح خطای 𝛼 = 0.05
می باشد و همچنین کران های فاصله اطمینان به دست آمده جهت اختالف بین میانگین جامعه و مقدار آزمون مثبت
بوده و حداقل این اختالف در شهر دلوار برابر  0/548است پس فرضیه مورد تایید است.
نتایج
توسعه گردشگری و حفظ منابع کمیاب و با ارزش محیطی در نواحی ساحلی نیازمند برنامه ریزی دقیق ،پایدار و
استفاده از مدیریت توانمند در راستای تقویت و توسعه زیرساخت های شهرهای ساحلی است.با اینکه ایران از لحاظ
تعداد جاذبه های گردشگری در زمره ده کشور اول است و از لحاظ تنوع زیستی و تنوع جاذبه های طبیعی رتبه پنجم
جهان را دارد ولی از لحاظ پذیرش گردشگری و ایجاد درآمد همواره رتبه ای پایین تر از  60و از نظر هزینه
گردشگری نیز رتبه ای بعد از 40داشته است.
گردشگری پایدار نشات گرفته از توسعه پایدار است و به دلیل نقشی که گردشگری میتواند در این زمینه در
کشورهایی مانند ایران ایفا نماید ،توجه به ملزومات ارتقای گردشگری ،یکی از ضرورت های گردشگری پایدار در
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کشور می باشد با شروع قرن جدید و توجه به منافعی که این صنعت در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق
ومحالت مختلف می تواند داشته باشد
این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت این صنعت درصورتی به خوبی مدیریت شود نه تنها می تواند اقدامی در
راستای ارتقای شاخص های کیفی محیط زیست کشورها و مناطق مختلف آنها گردد بلکه به عنوان یکی از پایه های
اصلی دستیابی به توسعه ای پایدار ،متوازن و متعادل در نظام سکونتگاهی و فعالیتی آنها نیز به کار رود.
در این پژوهش تاثیرات گردشگری بر توسعه اقتصادی شهر دلوار مورد بررسی قرار گرفت بطوری که نتایج نشان داد
که توسعه گردشگری در شهر دلوار از جنبه اقتصادی با توجه به نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه که میانگین 3/69
بدست آمد حاکی از تاثیرگذاری بسیار باالی این شاخص است .بر این اساس میتوان اذعان داشت که در راستای کاهش
موانع فراروی توسعه پایدارگردشگری و نقش روند توسعه بر توسعه پایدار شهر ،توجه داشت .بنابراین پیشنهاد میشود
با شناسایی توانایی های گردشگری در نواحی مختلف کشور از جمله نواحی ساحلی شهری ،اقدامات و برنامه های
مفیدی جهت استفاده بهینه از این پتانسیل ها و همچنین توسعه و گسترش اثرات مثبت گردشگری با کمک مدیران
شهری در این نواحی صورت بگیرد.

پیشنهاد
فرهنگ سازی در زمینه باور نقش گردشگری در توسعه اقتصادی در بین مسئولین ،برنامه ریزان و دستاندرکاران؛
اقدامات تبلیغاتی و خدمات رسانی جهانگردی در شهر
ساخت و راه اندازی ،بروزرسانی سایت اینترنتی ،ویژه معرفی جاذبه ها و مناطق گردشگری شهر دلوار؛
نصب تابلوی بزرگ تبلیغات بیلبوردها در ورودی های شهردلوار
تهیه نقشه و بروشور گردشگری از مناطق دیدنی شهردلوار
تدوین برنامه جامع توسعه صنعت گردشگری در شهردلوار
توجه به اصول زیرساختها و امکانات الزم برای توسعه گردشگری شهردلوار
اصالح تصورات و برداشتهای نادرست و منفی از گردشگری با ارائه آگاهی ،تحلیل و بیان واقعیت؛
.تربیت کادر متخصص و ارائه آموزشهای الزم به آنها.
ایجاد مجتمع های تفریحی توریستی متناسب با معماری بومی منطقه؛
ایجاد بازارچه های ساحلی گردشگری و معرفی توانمندیهای منطقه؛
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