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  چکیده

به واسطه  دیاست که در هزاره جد یمیرمستقیغ ياثر اقتصاد یو سرگرم حیتفر هاي تیافراد پس از فعال ییکارا شیافزا

از گذشته در سراسر جهان  ،یعیطب یاز منابع غن یکیبه منزله  زیسواحل ن ،یاز طرف. ردگی یشکل م گردي عتیو طب يگردشگر

و عملکرد  تیاهم یابیو ارز یبررس زیهدف پژوهش حاضر ن. بوده است ياعم از فعاالن بخش گردشگر يمورد توجه فعاالن اقتصاد

 يدارا سازي بلندمرتبه لوتیسرخرود به عنوان پا. باشد یدر ساحل شهر سرخرود م يگردشگر کپارچهی تیریمد هاي شاخص

خواهد  لیبه بالفعل تبد شیاز پ شیب اران،گز هیشهروندان و سرما ياریو هم ياست که با همکار اي بالقوه يها لیو پتانس تیظرف

الزم است در  ن،همچنی. شد خواهد شهر در وسازها ساخت فیتکل نییعنوان موجب کنترل و تع نیسرخرود با ا یشد و البته معرف

در  يشهر تیریمد ییرایو پذ یحیو تفر یورزش يها از جمله احداث هتل، مجموعه يبه حوزه گردشگر ارانگز هیورود سرما یپ

شهر  یاسالم يشورا يبا تعامل سازنده اعضا اي ژهیو یتیحما يها بسته ندهیدر آ زین يعمل کند و شهردار کپارچهیصورت  هشهر ب

لذا، پژوهش حاضر از . افتیسرخرود دست  یصاحل یاراض يدر گردشگر کپارچهی تیریراستا به مد نیرا فراهم آورد تا بتوان در ا

پژوهش،  ينظر یدر رابطه با مبان قیتحق هاي¬داده يبوده و روش گردآور یلیتحل -یفیو به لحاظ روش، توص ينوع کاربرد

 آوري جهت جمع. باشد یم یدانینمونه موردمطالعه، مطالعات م یو در رابطه با بررس اي و کتابخانه اسنادي ها داده لیشناخت و تحل

نفر بر اساس فرمول  364به تعداد  ياز جامعه آمار یادفنمونه تص انیاز ابزار پرسشنامه  استفاده شده است که م یدانیاطالعات م

 عیسنجش نرمال بودن توز يبرا( رنوفاسمی – کولموگروف آزمون از ها داده لیو تحل هیتجز يبرا. است دهیگرد عیمورگان توز

با دو  یآزمون تو ) نفع يپژوهش از نظر چهار گروه ذ هاي شاخص بندي رتبه يبرا( رهیچند متغ یخط ونرگرسی آزمون ،)ها داده

و انجام روش  نفعیذ هاي گروه انیپرسشنامه در م لیو تکم عیتوز جینتا. استفاده شده است) ویول یاستخراج آماره ت( ینمونه جفت

 هاي و عملکرد همه شاخص تیاهم هاي نیانگیپژوهش نشان داد که مقدار م هاي عملکرد شاخص - تیاهم لیو تحل هیتجز

 گردشگري با ارتباط در ها شاخص نیمعنا که عملکرد حال حاضر ا نیاست؛ به ا یمنف يریمقاد ،يرگردشگ کپارچهی تیریمد

است که ابعاد و  يضرور جه،یدر نت. دارند يرگی آنها شکاف چشم تیو با مقدار اهم ستیشهر سرخرود، مطلوب ن یساحل

مؤسسات مرتبط  گرید رانیمد نیب یهماهنگ ندمان یالزامات قیدر ساحل سرخرود از طر يگردشگر کپارچهی تیریمد هاي شاخص

 هاي و سازمان داري و هتل يو گردشگر یفرهنگ راثیسازمان م ییو اجرا یتیریعوامل مد انیم یمانند هماهنگ ،يبا گردشگر

  .ردیمورد توجه قرار گ شتریب يمرتبط با گردشگر يشهر تیریمد

  

 

                                                             
  مسوول ي نویسنده: sadr_m1970@yahoo.com  
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  مقدمه

جمعیـت   2030شـود تـا سـال    بینـی مـی  شهرها سکونت داشته و پـیش درصد جمعیت جهان در  5/54میالدي  2016در سال 

افزایش جهـانی   ، این)United Nations, 2016: ii(برسد ) درصد جمعیت کره زمین 60(میلیارد نفر  055/5شهرنشین دنیا به 

ي تبـدیل نمـوده   هاي مـدیران و مسـئوالن شـهر   ترین دغدغه ضریب شهرنشینی، توجه به توسعه پایدار شهري را به یکی از مهم

 بـراي  مختلفـی  هـاي روش و هادیدگاه و هست تأکید مورد پایدار توسعه به توجه شهري جوامع اکثر در چنانکه امروزه است؛ آن

 توسـعه  بـه  الزمـه دسترسـی  ). 198: 1395نصـر،  (نمود  استفاده آن از توانمی جامعه، هر شرایط برحسب که شده است ارائه آن

کلیـدي   هـاي با در نظر گـرفتن و اسـتفاده از معیارهـا و شـاخص     اجرایی هايبرنامه و هاسیاست راهبردها،شهري، تدوین  پایدار

 از پـیش  توسعه پایدار شهري، نظام به یک دستیابی ، دیگر عبارتی به). 266: 1397، دیگرانآذرگون و (توسعه پایدار شهري است 

اسـت   شهر هر خاص نیازهاي و هاتوانمندي ها،ظرفیت به توجه شهري با در توسعه پایدار مؤثر عوامل شناسایی نیازمند چیز هر

محیطـی بـراي   توسعه پایدار خود بـه معنـاي تلفیـق اهـداف اقتصـادي، اجتمـاعی و زیسـت        ).102: 1397، دیگرانفیروزپور و (

-باشد و در پی این تعریف میهاي آتی براي برآوردن نیازهایشان میحداکثرسازي رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسل

هـاي آینـده بـراي ارضـاي     اي است که نیازهـاي زمـان حـال را بـدون آنکـه از توانـایی نسـل       توسعه پایدار توسعهتوان گفت که 

هـاي  رشد اقتصادي، بهبود شـرایط اجتمـاعی، حفاظـت از ارزش   ). Siwar et al, 2009: 310(نیازهایشان بکاهد، برطرف سازد 

سوي یک سطح پایدار از توسعه غالباً برآمده از روابط دینامیکی پیچیده  اي مهم توسعه پایدار است و تحول بههطبیعی از ویژگی

تـوان چنـین   با عنایت به مطالب فـوق مـی  ). Cirella & Tao, 2010: 279(بین موضوعات محیط، اجتماعی و اقتصادي هست 

 روي انسـانی  رفـاه  بـراي  بلندمـدت  در گیـري  اندازه هبودهاي قابلب آن طریق از که است فرآیندي شهري پایداريعنوان کرد که 

 از بهینـه  اسـتفاده ( اقتصادي ،)محیطی زیست تأثیرات با مصرف منابع( محیطیزیست ابعاد طریق از را هاآن توانمی که دهدمی

). 451: 1396، دیگـران صیادبیدهندي و (قرارداد  موردسنجش )رفاه اجتماعی و سالمت( اجتماعی و )اقتصادي بازگشت و منابع

مثابـه   عنوان یـک صـنعت، بـه    امروزه گردشگري به. ترین عوامل مؤثر بر توسعه پایدار شهري، گردشگري شهري است یکی از مهم

گردشگري در قرن حاضر در زمینـه رشـد و توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی داراي اهمیـت       . پدیده پویاي جهانی و اجتماعی است

مطالعـات متعـددي از آن    مشاهده اسـت و محققـان در   وضوح قابل اي است و آثار اقتصادي آن در اکثر کشورهاي دنیا بهفزاینده

در میـان انـواع مختلـف     ).Silva et al, 2018: 101( کننـد کشـورها یـاد مـی    از بسـیاري  در اقتصـادي  رشـد  عنوان  عامـل  به

 گردشـگري  اهمیـت  دهـه،  این در. شد مطرح 1980 دهه در مطالعاتی کار دستور عنوانشهري به گردشگري گردشگري، مفهوم

در یک تعریف سـاده  ). 94: 1395، دیگراننژاد و حاجی(شد  آشکار گردشگري مهم مقاصد عنوانشهرها به شدن تبدیل با شهري

هـاي میزبانـان   میزبانـان و سـکونتگاه  توان چنین عنوان کرد که گردشگري شهري نتیجه یک فرایند پیچیده بین گردشگران، می

تـوان چنـین عنـوان کـرد کـه اسـاس و بنیـان        مـی  ، بنـابراین ). Yoon, 2002: 14 ؛Kandel & Brown, 2006: 278(است 

توان این روابط متقابل را در اثرات اجتماعی، فرهنگـی، اقتصـادي   گردشگري، روابط متقابل میان مهمانان و میزبانان است که می

 ).57: 1393، دیگرانو  ادبی ممقانی(یطی خالصه نمود محو زیست

گردشگري و جـزو سـه کشـور اول جهـان از نظـر      ) فرهنگی و تمدنی(هاي کشور اول جهان از لحاظ جاذبه 10کشور ایران جزو 

 260د کیلومتر ساحل در جنـوب و حـدو   1400کشور ایران با حدود ). 1: 1385، دیگرانآبادي و زنگی(تنوع صنایع دستی است 

ولی به دالیلی چند و بـه  . کیلومتر ساحل در شمال، شرایط مناسبی براي رونق گردشگري ساحلی در جنوب و شمال کشور دارد

هـاي طبیعـی و انسـانی دیگـر و     خصوص شرایط اقلیمی مناسب در فصل گردشگري ایران یعنی تابسـتان، وجـود برخـی جاذبـه    



    163 ساحل شهر سرخرود در يگردشگر کپارچهی تیریمد يها و عملکرد شاخص تیسنجش اهم

رگ و به خصوص استان تهران و تراکم باالي جمعیت در جلگه شمالی کشـور،  همچنین فاصله نسبی کمتر به مراکز جمعیتی بز

  ). 45: 1386 ،رحمانیی و یرضا(توجه گردشگران به سواحل شمالی بیشتر از سواحل جنوبی است

توسـعه   گـذاران  یاسـت ریـزان و س امروزه بسیاري از برنامه .باشند یاکوتوریستی در جهان و ایران ساحل دریا م يها یکی از جاذبه

هاي توسعه گردشگري مناطق  و در تالش هستند با شناسایی قابلیت کنند یعنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد م هگردشگري را ب

 انـواع گردشـگري   تـرین  یمیگردشگري سـاحلی از قـد  . و رفع موانع آن سهم بیشتري از عایدات این بخش را نصیب  خود سازند

، مناطق ساحلی با تلفیقـی زیبـا از دریـا و سـاحل    گردد؛  یبازم 19هاي ساحلی به قرن  رجگاهسابقه برخی از تف که يطور است به

در این راستا شـهرهاي سـاحلی    اند که توانایی جذب گردشگران را از نقاط دور و نزدیک دارند، بخش به وجود آورده محیطی آرام

یبا، آب و هواي به نسبت مطلـوب، صـنایع دسـتی و تنـوع     هاي طبیعی و انسانی مانند سواحل زبا دارا بودن ویژگیشمال کشور 

هـا در   هـا و قابلیـت   اصولی و مناسـب و شناسـایی تـوان    یزير با برنامه ود نباش د از مقاصد مهم گردشگري کشورنتوان میغذایی 

و برقـی  (توسـعه ملـی و رشـد اقتصـادي ملـی داشـته باشـد         یجهدر توسعه این مناطق و درنت يگردشگري ساحلی، نقش مؤثر

 از اعـم  اقتصـادي  فعـاالن  موردتوجـه  جهـان  سراسـر  در دیربـاز  از طبیعی، غنی منابع از یکی منزله به سواحل،. )1391، دیگران

 هـاي  شـکل  تـرین  قـدیمی  از یکی ساحلی گردشگري سواحل، از ها برداري بهره انواع میان در. است بوده گردشگري بخش فعاالن

. شـود  مـی  افـزوده  سـاحلی  گردشگران تعداد به خدمات، و امکانات توسعه با ساالنه، و رود می شمار به مردم فراغت اوقات گذران

 دیگـر،  سوي از ساحلی منابع و اراضی از مندبهره اقتصادي هايفعالیت دیگر وجود و سو یک از ساحلی گردشگري چشمگیر رشد

  ). 176: 1397، دیگرانقادري و (نماید  می ضروري ساحلی گردشگري مدیریت در را جانبه همه رویکردي کارگیري به

 یاز خط اسـتوا و طـول شـرق    "52 "28تا  "52 "27 ییایجغراف تیرود، در شمال شهر سرخ رود و در موقعسرخ یساحل یاراض

 ریعوارض چشـمگ  ،یاسقرار در بخش ساحل لیبه دل رمنطقه مذکو. واقع شده است چینویالنهار گراز نصف "36 "40تا  "36 "39

 يهـا  رودخانـه  يگـذار رسـوب  نیو همچن ایآب در يو پسرو يشرویآن مربوط به پ يها يناهموار يماینداشته و س کیتوپوگراف

 ریسـا از فاصـله مناسـب بـا     يشرق به غرب استان مازندران، برخوردار یشاهراه ارتباط ریاستقرار در مس. موجود در منطقه است

 يمنطقه مذکور بوده و از نظر توسـعه گردشـگر   يها یژگیو نیترشهرها از مهم گریو دبابل، بابلسر  ،يسار: ریاستان نظ يشهرها

 یاراضـ  ریـ مترمربع مساحت به عنوان محـدوده فراگ  5310058رود با شهر سرخ. آن فراهم نموده است يرا برا یمناسب تیموقع

عمـده   يهـا  يو کـاربر  تیمانند ساختار شبکه معابر مؤثر بر سا ییارهایبالفصل مع حدودهم نییدر تع. شده است نییتع یساحل

 تیوضـع  یدر بررسـ . مترمربـع اسـت   763629سطح حوزه بالفصل برابر با . اند گذار بودهریتأث ییفضا يهمجوار زیمؤثر بر آن و ن

 یتعاون ،یدولت ،یصوصرود از جمله خشهر سرخ ینکه منطقه در محدوده قانو یتیمالک گونهچیرود، هساحل سرخ یاراض تیمالک

بـالغ   یو مسـاحت  دیـ آ یآن به حساب م یانفال عموم ورود که جزسرخ یساحل یاست؛ جز اراض دهینگرد تیؤر افتهیاستقرار ... و 

 يمناطق به قـدر  نیدر ا يالسازیو. )1394مهندسین مشاور طرح محیط پایدار، ( شود یمترمربع از شهر را شامل م 189532بر 

 به حاضر هشوپژ .کند یم دایپ یاساس راتییتغ د،یجد يالهایوسعت گرفته که سال به سال چهره سبز به واسطه ساخت انبوه و

 ینا یابیارز با تا ستا سـاحلی  يشگردگرسعه تو با بطهدر را يشهر مدیریت دعملکر وريضر يمتغیرها سنجشو  سیربر لنباد

 مـدیریت  هـاي  شـاخص  عملکردو  ددگر سیربر ساحلی يشگردگر عهـتوس با بطهرا در ،سرخرودشهر  مدیریت دعملکر ،متغیرها

 يشهر انمدیر نداتومی حاضر هشوپژ يها یافته. سرخرود مورد بررسی و سنجش قرار گیـرد  شهر ساحل در گردشگري یکپارچه

ــاي توسعه سطح دنبر باالدر را  ــاحلی يشگردگر راهبرده ترین با کم انشگردگر ضایتر چنین همو  ضایت محلیر یشافزو ا س

  .رساند ريیا ،محیطی سیبآ
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  تحقیق پیشینه

بـا   "ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگري شهرستان کاشـان "در پژوهش خود با عنوان ) 1398(صابري و دیگران 

 بـه  T رگرسـیون و آزمـون  آمـاري شـامل تحلیـل     هايتحلیل و پرسشنامه از گیريبهره و تحلیلی توصیفی هايروش از استفاده

 -نتـایج حاصـل از آمـار اسـتنباطی انجـام     . ندپرداخت ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه براي توسعه گردشگري شهرستان کاشان

نبود تعامـل و  ) 1«هاي تحقیق  فرضیه ،در نتیجه ؛دهنده معنادار بودن آزمون استنشان  T ،10/0 شده، میزان معنادار در آزمون

نبـود  ) 2. هاي مدیریتی گردشگري منجر به عدم مدیریت یکپارچه شهرستان کاشـان شـده اسـت   هماهنگی بین عناصر و بخش

هاي مدیریتی گردشگري منجر به عـدم توسـعه متـوازن سیسـتم گردشـگري شهرسـتان       تعامل و هماهنگی بین عناصر و بخش

زاده عزیزپـور و فتحـی   .دهاي مـدیریتی گردشـگري سـبب تـوازن خواهـد شـ      ل و هماهنگی در بخشتعام» .است -کاشان شده

انـد کـه   دریافتـه  "شـهر مشـهد  هاي تحقق مدیریت یکپارچه گردشگري در کالنموانع و چالش"، در پژوهشی با عنوان )1395(

گردشگري،  در یکپارچه مدیریت عدم مشهد، در گردشگري متولی هايسازمان بین عدم همکاري بر تأثیرگذار عوامل تریناصلی

 از هـایی چـالش  کـه  اسـت  گذارينظام سیاست ضعف و ریزيبرنامه نظام ضعف حقوقی، ساختار ضعف سیستمی، نگرش ضعف

 همکـاري  متخصـص،  انسـانی  نیـروي  نبـود  منـابع،  کمبود اي،برخورد سلیقه دستگاهی، قانونی وظایف در شفافیت عدم جمله

 داشـته  بـه دنبـال   را مـدیران  توانمندي عدم و منابع بهینه تخصیص و توزیع در ضعف تقسیم کار، ضعف مقطعی، و غیررسمی

  .است

-را منتشـر کـرده   "يگردشگر تیریمد یکیالکترون يهانگر از واژهگذشته ينما"، مقاله خود با عنوان )2018( 1لیتوین و دیگران

و  ينوازهمانیدر صنعت م يعمده ا ریشدن به تأث لیتبد يخود را براوعده  eWOMکه  نتایج این تحقیق حاکی از آن است. اند

 2لنـگ و دادز  .خواهـد داشـت   گردشـگري  یابیدر بازار سینقش اسا ینیبباز ندهیبر عهده گرفته است و همچنان در آ يگردشگر

دهد یها نشان مافتهی. اندرساندهرا به چاپ  "یاجتماع ینیکارآفر قیاز طر داریپا يگردشگر شیافزا"اي با عنوان ، مقاله)2017(

-یکانادا را مـ  نهیمربوط به زم یدو فرض اصل. در کانادا محدود است يگردشگر یاجتماع ینیو کارآفري گردشگري هاکه پروژه

-پـروژه ) 2(، ایـ / و  يگردشـگر  یاجتماع ینیکارآفر يهاو پروژه خدمات پذیراییکمبود ) 1: (برداشت ریز يجستجو نیتوان از ا

 .از آنهـا وجـود دارد   یعدم آگـاه  ای/ شوند و یشناخته نم تیمشاغل به رسم ایو  يو گردشگر پذیرایی یاجتماع ینیکارآفر يها

) سـاحلی (بینی استراتژیک بـراي پیچیـدگی بـازار گردشـگري شـهري       پیش"اي با عنوان در مقاله، )2016( 3ل و دیگرانکارلیس

هـاي چنـدمنظوره منـاطق شـهري      ریزي استراتژیک در پیچیدگیارزیابی و تحلیل برنامهرویکردي براي  "مورد بورنموث: شهري

هـاي   هـا از ادغـام و اتحـاد در مشـوق     رویکـرد سیسـتم  . انـد هایی در مورد فضاي تفریحی موردبحث قرار داده ساحلی با درگیري

هاي گردشگري و اوقات فراغت حمایـت   نههاي جایگزین استفاده شهري در زمی گذاري براي کمک به شناسایی استراتژي سرمایه

  .کند دهد، فراهم می که محصول را ارائه می کند که امکان بازاریابی مجدد یک منطقه شهري را درحالی می

  مبانی نظري

  گردشگري ساحلی

تاریخی، شـرکت در  خر و میراث بازدید از دوستان و اقوام، دیدن آثار فا: کنندهاي متفاوتی سفر میگردشگران با اهداف و انگیزه

هـاي  ز بیماري یا بهبود آن، دیدن جلـوه هاي فرهنگی و هنري، پیشگیري اهاي تجاري، شرکت در جشنوارهها و کنفرانسنشست

                                                             
1  Litvin et al 
2  Lang & Dodds 
3  Carlisle et al 
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) ا روسـتایی یـ شـهري  (المللـی منـاطق   ی که مقصد گردشگران داخلی یـا بـین  گوناگون طبیعت و لذت بردن از آن، و خرید زمان

هـاي بسـیار مهـم و قـدیمی سـواحل در      در حقیقت، یکی از کاربري. شودنها ساحلی محسوب مینوع گردشگري آساحلی باشد، 

ریشه گردشگري در مناطق ساحلی را بایـد در  . جهان گذران اوقات فراغت افراد در سواحل و به عبارتی گردشگري ساحلی است

امـا بـه    ).UNEP, 2009: 10( وجـو کـرد  د، جستهاي رومی در پنسیلوانیا ساخته شدوران روم باستان، هنگامی که اولین خانه

میالدي مورد توجه قرار گرفت و از آن زمـان همـواره بـر تعـداد گردشـگران       19سیاق امروزي، گردشگري ساحلی از اواخر قرن 

-ز جنگ جهانی دوم شـمار اسـتراحتگاه  به طوري که پس ا، )Davenport and Davenport, 2006: 280( ساحلی افزوده شد

اکنـون آمـار و ارقـام سـازمان جهـانی گردشـگري        ).Jennings, 2004: 900( ساحلی به طور چشـمگیري افـزایش یافـت   هاي 

ریـزي محـیط   مـه کمیتـه برنا  ).Noronha, 2002: 42( دانـد شگري ساحلی میبیشترین مسافران جهان را مربوط به بخش گرد

 ترین نوع گردشگري در میان اروپاییان اسـت ساحلی محبوبشان داد که گردشگري زیست سازمان ملل متحد نیز در پژوهشی ن

)UNEP, 2009.(  المللـی جهـان بـیش از    بین ، سهم بازار گردشگري دریایی و ساحلی در مخارج کل گردشگران2005در سال

رشد سریع گردشـگري سـاحلی    ).Papageorgiou, 2016؛ و نقل قول در Diakomihalis, 2007( درصد تخمین زده شد 10

ایجاد مسـائل و مشـکالت زیسـت محیطـی      ،هاي شهرهاي ساحلی و همچنیناخیر از علل اصلی توسعه زیرساخت سال 140 در

  ).Hall, 2001(ساحلی بوده است 

همـواره بـا   » و گردشـگري دریـایی  » گردشـگري سـاحلی  «هاي مربوط به این حوزه، دو اصـطالح  در بسیاري از مقاالت و کتاب

بـاطی نزدیـک بـا گردشـگري     گردشـگري سـاحلی را در ارت  ) 2001(هـال  . می شوند -یکدیگر استفادهیکدیگر و گاهی به جاي 

گـر،  شوند؛ به عبـارتی دی هاي ساحلی انجام میهایی است که در آبوي، گردشگري دریایی شامل فعالیت از نظر. دانددریایی می

روي کنار ساحل را نیـز در  ا، حمام آفتاب و پیادهنش هاي تفریحی مانندمحور است و فعالیتگردشگري دریایی گردشگري ساحل

تـوان گفـت گردشـگري سـاحلی     بنـابراین مـی   ).Diakomihalis, 2007 ؛European Commission, 2014( گیـرد بـر مـی  

هاي گردشگري در آب یـا خشـکی اسـت،    ، با توجه به این که محل فعالیت)2010(کاریک . زیرمجموعه گردشگري دریایی است

-ا، مـوج نهایی ماننـد شـ  تقد است که گردشگري ساحلی فعالیتداند و معرا متفاوت از گردشگري دریایی می ساحلیگردشگري 

شـوند و  بخش خشکی و نزدیک دریا انجام مـی  شود که درهاي تفریحی ساحلی را شامل میسواري، حمام آفتاب و سایر فعالیت

سواري، هایی مانند قایقطرفی گردشگري دریایی شامل فعالیتاز . کننددمات مربوط به آن نیز استفاده میگردشگران از سایر خ

ها و خدمات مربوط به آنها در بخش خشـکی  شوند و زیرساختشود که در آب انجام میهایی میسواري تفریحی و ورزشکشتی

البتـه بایـد توجـه داشـت کـه      . دهایی بسیار نزدیک و وابسته به یکدیگرنـ ین گردشگري ساحلی و دریایی مقولهابنابر. وجود دارد

کنند کـه در آن از موهبـت خـدادادي    از گردشگري طبیعت محور قلمداد میبرخی نویسندگان نیز گردشگري ساحلی را بخشی 

توان بـه دو  هاي گردشگري ساحلی را میبا همه این تفاسیر، منبع فعالیت .شوداستفاده می  دریا و ساحل به عنوان جاذبه اصلی

ي، شـنا،  هاي متکی بر منـابع طبیعـی اعـم از مـاهیگیر    فعالیت). 31: 1390، دیگرانآباد و قریشی مینا(گروه اصلی تفکیک کرد 

تفریح، خریـد، اسـتفاده از   ساخت مانند هاي متکی بر تسهیالت انسانرانی و اسکی روي آب و فعالیتحمام آفتاب، غواصی، قایق

هـایی  طبق نتایج مطالعـات و پـژوهش  ...  هاي ساحلی، سینماهاي روباز وهاي ساحلی، پالژها و هتلكهاي ساحلی، پاررستوران

که در حوزه عوامل انگیزاننده گردشگران براي بازدیـد و اسـتفاده از امکانـات و تسـهیالت سـواحل انجـام شـده، عـواملی چـون          

هـاي  سی، کیفیت گردشـگاه یی با محل، راحتی سفر و دسترپاکیزگی ساحل، انواع امکانات ساحلی، مناظر و محیط طبیعی، آشنا

سـواري از جملـه عوامـل کششـی و انگیزاننـده بـراي جـذب        مناسب بودن دریا بـراي شـنا و قـایق   مشرف به دریا، هزینه سفر و 

انتخـاب  در کنار توجه به عوامل مشوق گردشـگران در   ).177: 1394دیگران،  موسوي و(روند گردشگران به سواحل به شمار می
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نیـز توجـه شـود؛ چراکـه یکـی از      » تأثیرات توسعه گردشگري ساحلی«سواحل به عنوان مقصد سفر، بسیار ضروري است که به 

، مـدیریت  )هـاي توسـعه گردشـگري   ماننـد سـایر شـکل   (ث گردشگري ساحلی توجیهات نیاز به مدیریت و یکپارچگی آن در بح

ر شکل فرهنگی که در سای -مثبت و منفی زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی عالوه بر آثار . تأثیرات مختلف ناشی از آن است

با توجه به حجم وسیع گردشگران سـاحلی، اهمیـت گردشـگري سـاحلی و آثـار مثبـت و       . شودهاي توسعه گردشگري دیده می

تر گري و از همه مهمندگان صنعت گردشکنها و مشارکتمحیطی آن، تنوع فعالیتفرهنگی و زیست -قتصادي، اجتماعی منفی ا

خـاذ رویکـردي بـه روز، جـامع،     هاي سواحل وجود دارد، اتریت گردشگري ساحلی و سایر کاربريارتباطی که میان توسعه و مدی

نگر و راهبردي براي مدیریت پدیده گردشگري ساحلی بسیار مهـم و ضـروري اسـت؛ رویکـردي کـه مـدیریت گردشـگري        آینده

پایدار منطقه ساحلی، با وجه به موضوعات مطرح در بخش گردشگري و در راستاي نیل به توسعه ساحلی از طریق آن، در کنار ت

  .افزا داشته باشدو مشارکتی هم نفع از سواحل نیز تعاملی مثبتهاي ذيسایر بخش

  

  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

 & Farinos( اسـت  ریـزان بـوده  برنامـه گذاري همیشـه دغدغـه اصـلی و رؤیـاي تمـام      در سیاست» هر چیزي«سازي یکپارچه

Hamm, 2011.( ریـزي و  برنامـه  هـاي هاي متعدد در نظامن، براي غلبه بر چندپارگی و تفرقهاي علمی گوناگوها و حوزهرشته

بـه   تواناند، میپارچگی تالش کردهدر زمینه بین سازمانی و ایجاد یکهاي علمی مهمی که از حوزه. اندمدیریت، بسیار کوشیده

محیطی اشاره کـرد کـه هریـک، از طریـق     بردي، مدیریت شهري و مدیریت زیستریزي فضایی راهریزي راهبردي، برنامهبرنامه

فراهم آوردن شرایطی خاص و با هدف بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد نظام، بـه نـوعی در پـی ایجـاد همـاهنگی، همکـاري و       

ها، مفاهیم مختلفـی بـراي   پیرو این تالش. اندریزي و مدیریت حوزه خود بودهبرنامه یکپارچگی میان اجزا و عناصر چندپاره نظام

ریـزي و  ترسیم سازوکارها و ترتیبات اداري و سازمانی و مدیریتی مرتبط براي چیره شدن بـر تفـرق و چنـدپارگی نظـام برنامـه     

بط بین سازمانی، بین بخشی و بین قلمروي دهنده شکل و شدت خاصی از روابخش عمده این مفاهیم نشان. ق استمدیریت خل

هـا و اقـدامات و   گیـري مها، تصـمی گذارينوعی یکپارچگی و انسجام در سیاستاست و هدف از به کارگیري و استقرار آنها ایجاد 

ز از آنجـا کـه گردشـگري نیـ    ). 1394، یمسـلم (ریزي و مدیریت اسـت  هاي ناشی از تغرق در نظام برنامهکاستن از سوء کارکرد

ممکن است به صورت سیستمی پویا در هر جامعه شکل گیرد و رونق یابد، وجـود همـاهنگی بـین اجـزاي ایـن سیسـتم بسـیار        

ي و همچنـین تعامـل آن بـا سـایر     هاي مختلف صنعت گردشـگر مکاري و هماهنگی میان بخشبه منظور تحقق ه. حیاتی است

در حقیقـت توسـعه   . ناپـذیر اسـت  ري بسـیار مهـم و اجتنـاب   امـ » ردشگريمدیریت گ«هاي اقتصادي و اجتماعی جامعه، بخش

نین و مقـررات بـه روز، جـذب    ریزي و آمـوزش نیـروي انسـانی، قـوا    ند ساختار مناسب سازمانی، برنامهگردشگري به عواملی مان

ي را مـورد توجـه   تر از همه نیازمند مدیریت کارا و اثربخش است تا تمامی ابعاد و جوانـب گردشـگر  گذاران وابسته و مهمسرمایه

مـدیریت مقصـد گردشـگري    . ریـزي کنـد  عه گردشگري به طور هماهنگ برنامهقرار دهد و براي حفاظت از محیط زیست و توس

مدیریت مقصد رویکردي راهبردي را براي پیوند . آورندت که مقصد گردشگري را به وجود میمدیریت هماهنگ تمام اجزایی اس

هـا  تواند مانع تکرار فعالیـت مدیریت هماهنگ می. مجزا هستند ه برخی اوقات از یکدیگر کامالًکند کها اتخاذ میاین بخش دادن

کنندگان، آموزش و حمایت از کسب و کار شود و هر گونه شکاف مـدیریتی را کـه مـورد    ینه ترفیع، ارائه خدمات به دیداردر زم

نفـع اسـت کـه    هاي ذيها و گروهف تعداد زیادي از سازمانپی ائتالمدیریت مقصد در  ، بنابراین. توجه قرار نگرفته مشخص کند

 ).20: 1390 سازمان جهانی گردشگري،(کنند به یک هدف مشترك با هم همکاري میدر جهت رسیدن 
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  شناسی تحقیقروش

چهـار  ها از دیدگاه هاي مدیریت یکپارچه گردشگري ساحلی، تعیین عملکرد فعلی هر یک از این شاخصبعد از شناخت شاخص

هـا از منـابع و اسـناد    به همین جهت براي استخراج ایـن شـاخص  . باشدنفع درگیر در این فرایند، هدف این تحقیق میگروه ذي

هاي مدیریت یکپارچه گردشگري ساحل سرخرود از نظر چهـار گـروه   پس از آن عملکرد شاخص. اي استفاده شده استکتابخانه

  .گرددان مشخص مینفع دولتی، خصوصی، عمومی و شهروندذي

هاي مرتبط بـا گردشـگري بـه    باشد، عالوه بر شهروندان، سازماننفع میگروه ذي 4جامعه آماري تحقیق حاضر که در برگیرنده 

نفعان خصوصی و شهرداري شـهر سـرخرود بـه عنـوان     وکارهاي مرتبط با گردشگري به عنوان ذينفعان دولتی، کسبعنوان ذي

جـدول کرجسـی و مورگـان محاسـبه     نفر بر اساس  364حجم نمونه براي این تحقیق . نفع عمومی در نظر گرفته شده استذي

بـراي سـنجش نرمـال بـودن توزیـع      (اسمیرنوف  –کولموگروف  ها از آزموندر این تحقیق براي تجزیه و تحلیل داده. شده است

و آزمون تی بـا دو   )نفعهاي پژوهش از نظر چهار گروه ذيبندي شاخصهبراي رتب(، آزمون رگرسیون خطی چند متغیره )هاداده

-در پی این آزمون، فاصله یا گپ میان مقادیر عملکرد هر یک از شاخص. شوداستفاده می) استخراج آماره تی ولیو(نمونه جفتی 

دو خـی ها نیـز از آزمـون   سخشوندگان بر پاشناختی پرسشبراي سنجش تأثیر متغیرهاي جمعیت. شودهاي تحقیق مشخص می

  .استفاده شده استاستقالل پیرسون 

  تجزیه و تحلیل

هـا از توزیـع نرمـال    بر اساس نتایج آزمون نرمال بـودن، تمـامی داده  . شودهاي گردآوري شده مشخص میابتدا نحوه توزیع داده

  . هاي پارامتریک استفاده نمودآزمون توان در پی آن ازها، توزیع نرمال داشته و میشاخص ، لذا .اندبرخوردار بوده

  

  تأثیر معیارهاي مدیریت یکپارچه شهري بر توسعه گردشگري ساحلی

  گیرنده بر توسعه گردشگري ساحلیهاي تصمیممیزان هماهنگی بین ارگان

 .باشدمی گردشگريتوسعه  براي شهري مدیریت بخش در مهم هايمؤلفه از یکی گیرندهتصمیم هايارگان بین هماهنگی میزان

 توسـعه  توانـد زمینـه  مـی  خـود  ایـن  کـه  است باال به رو متوسط هماهنگی این شودمی مشاهده  هاي پژوهش، بر اساس یافته

 بـه  دسـتیابی  بـراي  ، بنـابراین .م اسـت  کـ  خیلـی  همـاهنگی  این که اندداشته بیان افراد درصد 6/17 آورد فراهم را گردشگري

 مـدیران  از استفاده :جمله از ؛اتخاذ گردد خاص مدیریتی تصمیمات خصوص این در است الزم ترسازنده و بیشتر هايهماهنگی

 .و هاهزینه کاهش و اجرا و مدیریت منافع هماهنگی و مزایا به راجع رسانیاطالع و مختلف هايزمینه در متخصص و کارآزموده

...  

  

  ساحلی بر توسعه گردشگري میزان هماهنگی بین عوامل اجراییتأثیر 

 این هرچه .آورد -فراهم را گردشگري توسعه زمینه تواندمی گردشگري و مدیریت بخش در اجرایی عوامل بین هماهنگی میزان

-مـی  نشان پرسشنامه از هاي حاصلداده که آنچه متأسفانه .بود خواهد بهتر نیز گردشگري توسعه تبع به باشد بیشتر هماهنگی

 مختلـف  سطوح در هاگیريتصمیم که چنانچه است ذکر به الزم .باشدمی اجرایی عوامل کم به رو متوسط هماهنگی میزان دهد



168     فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                          3ي  شماره. 9دوره . 1399 پاییز 

 و شـد  خواهد برخوردار ترکنندهراضی سوي و سمت نیز از اجرایی عوامل بین در هماهنگی باشد، برخوردار مناسب هماهنگی از

  .آمد خواهد عمل به جلوگیري شود، آشفتگی اوضاع و هزینه وقت، اتالف به منجر که هاکاري چند باره از

  ساحلی توسعه گردشگري جهت میزان تالش مدیریت یکپارچهتأثیر 

 آنچـه . گرفـت  پرسش قـرار  مورد که است دیگري مؤلفه گردشگري پایدار توسعه به دستیابی در شهري یکپارچه مدیریت تالش

 کـه  اسـت  متوسـط  و کم حد در پایدار گردشگري توسعه به دستیابی در مدیریت تالش که است این ها حاصل شدهکه از یافته

 منـابع،  صـحیح  مـدیریت  و ریزيبرنامه با که شودمی -مشخص ، بنابراین .است شده منطقه در گردشگري ضعف باعث این خود

 مشـارکت  و شـهري  گردشـگري  از جملـه  مختلف امور با هاي مرتبطگیريتصمیم کردن همسو اي،هاي منطقهتوان و استعدادها

 گردشـگري  پایـدار  توسـعه  همچنین و شهري پایدار توسعه به در دستیابی تواندمی -گردشگري از جمله -مختلف امور در مردم

 پایـدار  و صـحیح  هـدایت  براي که است زنده و پویا سیستم یک آن، با ارتباط در و مناسبات شهر که چرا ؛باشد تأثیرگذار بسیار

 دنبـال  بـه  نیـز  را در ساحل شهر سـرخرود  گردشگري پایدار توسعه امر، این و است هماهنگ و مدیریت یکپارچه به نیازمند آن،

  .داشت خواهد

  ساحلی توسعه گردشگري جهتمناطق گردشگري  بهتأثیر میزان تخصیص اعتبار 

 کـه  هرچقـدر  .آورد -فـراهم  گردشـگري  براي را زمینه تواندمی که است عواملی جمله از گردشگري مناطق به اعتبار تخصیص

 نیز گردشگري توسعه دهد زمینه اختصاص آنها به و کند کسب گردشگري مناطق براي را بیشتري اعتبار بتواند شهري مدیریت

  .گرددمی فراهم

  ساحلی بر توسعه گردشگري جدید شغلی هايفرصت میزان ایجادتأثیر 

 ، امـا  .وجـود آورد  بـه  مطالعه مورد شهر در جدیدي شغلی هايفرصت توانمی گردشگري بخش در کارآمد و درست مدیریت با

 مشـخص  در منطقـه سـاحلی سـرخرود   . آورد دست به را الزم موفقیت است نتوانسته اشتغال بخش در مدیریت شهري متأسفانه

 ایـن  در موفقیـت  عـدم  از نشـان  درصـد  80 مجموع با کم خیلی و کم جدید شغلی هايفرصت و ایجاد زاییاشتغال میزان است

  .دارد بخش

  ساحلی ها بر توسعه گردشگريگیريتصمیم در محلی مردم دخالت تأثیر میزان

 ،امـا  گیردقرار می  توجه مورد توسعه بخش در که است دیگر ايمقوله نیز مشارکت و دخالت هاگیريتصمیم بر نظارت بر عالوه

 درصـد  9/29 و  درصـد  7/30 بـا  کـم  خیلی و کم آنها از نظرخواهی و مردم مشارکت و دخالت میزان سرخرود شهر در متأسفانه

 میـزان  امر این ؛ باشد شهر مختلف امور گیرانتصمیم و شهري مدیران سرلوحه هاگیريتصمیم در سازيشفاف چنانچه. باشدمی

 در مـردم  بیشتر مشارکت هايزمینه ایجاد باعث و برد باال خواهد را شهر امور بر نظارت و هاگیريدر تصمیم محلی مردم دخالت

   .شد شهر خواهد هايتوسعه و عمرانی امور جمله از مختلف امور

  .هاي مدیریت یکپارچه گردشگري در سرخرود نشان داده شده استوضعیت شاخص 1شکل شماره و  1جدول شماره در 
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  سرخرودهاي مدیریت یکپارچه گردشگري در ساحل وضعیت شاخص): 1(جدول 

  شاخص

  نفعهاي ذيگروه

  شهروندان  عمومی  خصوصی  دولتی

  )Beta(ضریب رگرسیون استاندارد شده 

 459/0 098/0 873/0  983/0  گیرندههاي تصمیمهماهنگی بین ارگان

 986/0 537/0 630/0  542/0  هماهنگی بین عوامل اجرایی

ــدیریت یکپارچــه  ــالش م ــعه  ت ــت توس جه

  گردشگري ساحلی
533/0  397/0 678/0 652/0 

 873/0 782/0 591/0  486/0  تخصیص اعتبار به مناطق گردشگري

 213/0 006/0 734/0  757/0  جدید شغلی هايفرصت

 641/0 649/0 513/0  595/0  هاگیريتصمیم در محلی مردم دخالت

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع

  

  سرخرود هاي مدیریت یکپارچه گردشگري در ساحلوضعیت شاخص): 1(شکل 

  

  
  

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع

  

داري دهنـده معنـی  که این امر نشان) 2شماره جدول (دار است ها معنیبراي همه شاخص % 95آزمون تی در سطح معنی داري 

آمـاره  هاي میانگین عملکرد از اهمیت، مقـدار  هاي اهمیت و عملکرد آنها است؛ به دلیل منفی شدن نتیجه تفاوتتفاوت میانگین

 .ها منفی به دست آمده استتی ولیو براي همه شاخص

ژوهش را نشـان داده اسـت؛ در   پـ  هايشاخصهاي میان عملکرد و اهمیت هریک از ، مقدار تفاوت با فاصله2شماره نتایج جدول 

-ه میمالحظ .، هریک به لحاظ این تفاوت داراي چه جایگاهی هستندشش شاخصتوان مشاهده کرد که از میان خر میآستون 

د، نسـبت بـه   شود که حاصل اختالف عملکرد از اهمیت، در تمامی ابعاد، مقادیري منفـی اسـت بـه ایـن معنـا کـه تمـامی ابعـا        

-هـاي تصـمیم  هماهنگی بین ارگـان "بررسی شده، اولین بعد یعنی  شش شاخصدر میان . تري دارنداهمیتشان عملکرد ضعیف
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فاصـله تفـاوت اهمیـت و عملکـرد ایـن      . ن میزان تفاوت میان اهمیـت و عملکـرد اسـت   داراي بیشتری )91/2( ، با مقدار"گیرنده

هـاي  فرصـت "و ) 81/2(بـا اخـتالف    "هماهنگی میان عوامـل اجرایـی  "هاي شاخصنسبت به تفاوت اهمیت و عملکرد  شاخص

تـالش  "هـاي  شـاخص  .ه استهاي رتبه دوم و سوم جاي دارند، قابل توجدر رتبهکه به ترتیب ) 78/2(با اختالف  "شغلی جدید

تخصـیص اعتبـار بـه منـاطق     "و  "هاگیريتصمیم در محلی مردم دخالت"، "جهت توسعه گردشگري ساحلی مدیریت یکپارچه

  .اندهاي چهارم تا ششم قرار گرفتهدر رتبه) 39/2(و ) 59/2(، )76/2(به ترتیب با اختالف  "گردشگري

  

  هاي پژوهشعملکرد شاخصتفاوت مقادیر میانگین اهمیت و ): 2(جدول 

  هاشاخص  ردیف
هـاي  تفاوت میـانگین 

  عملکرد و اهمیت

-رتبه از لحاظ تفـاوت 

  هاي عملکرد و اهمیت

  1  - 91/2  گیرندههاي تصمیمهماهنگی بین ارگان  1

  2  - 81/2  هماهنگی بین عوامل اجرایی  2

3  
جهـت توسـعه    تالش مـدیریت یکپارچـه  

  گردشگري ساحلی
76/2 -  4  

  6  - 39/2  اعتبار به مناطق گردشگريتخصیص   4

  3  - 78/2  جدید شغلی هايفرصت  5

  5  - 59/2  هاگیريتصمیم در محلی مردم دخالت  6

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع

  

نامه پرداخته شـده اسـت، در حقیقـت بـا     هاي پرسششناختی و پرسشهاي جمعیتدر این بخش، به بررسی رابطه میان ویژگی

هـاي مختلـف   شود که آیا نتایجی که از تجزیه و تحلیل عملکرد به دست آمـده، تحـت تـأثیر ویژگـی    روشن میانجام این عمل، 

  .دو استقالل پیرسون استفاده شده استبراي این منظور از آزمون خی. شناختی بوده است یا خیرجمعیت

  

  دو استقاللنتیجه آزمون خی): 3(جدول 

  آزمون

  شناختیمتغیر جمعیت

  هاوضعیت فرض  استقالل) X2(دو آزمون خی

  درجه آزادي  X2مقدار 
- سطح معنی

  )sig(داري 
H0 H1  

  رد  تأیید  887/0  2  0201/0  جنسیت

  رد  تأیید  154/0  1  232/15  گروه سنی

  تأیید  رد  000/0  2  284/768  سطح تحصیالت

  تأیید  رد  000/0  2  688/180  سازمان محل خدمت

  رد  تأیید  076/0  2  21/434  سابقه خدمت

  %)5داري سطح معنی% (95سطح اطمینان * 

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع
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شـناختی   ، بین متغیرهـاي جمعیـت  )3ل شماره جدو(شود دو استنباط میداري آزمون خیهمان گونه که از مقادیر سطح معنی

متغیرهـاي یادشـده بـر     ،بنابراین داري وجود ندارد؛دهندگان و پاسخ آنها، رابطه معنیجنسیت، گروه سنی و سابقه خدمت پاسخ

دهندگان در آنجـا مشـغول   با این حال، بین متغیرهاي سطح تحصیالت و نوع سازمانی که پاسخ. پاسخ آنها تأثیرگذار نبوده است

تـوان گفـت کـه سـطح تحصـیالت و سـازمان محـل        می ،پس .شوددار دیده میهاي آنان، رابطه معنیبه فعالیت هستند و پاسخ

  .اسخ آنها تأثیرگذار بوده استخدمت بر پ

و همچنـین بررسـی اهمیـت و     )هاي مـدیریت یکپارچـه گردشـگري سـاحلی    شاخص(پژوهش حاضر با هدف شناسایی چیستی 

شـهر  نفعان مختلف عمومی، دولتی، مردمی و خصوصـی مـرتبط بـا گردشـگري سـاحلی      ها از نظر ذيعملکرد هریک از شاخص

جهت توسعه  هماهنگی بین عوامل اجرایی، تالش مدیریت یکپارچهگیرنده، هاي تصمیمارگانهماهنگی بین  .انجام شد سرخرود

 هـا گیـري تصـمیم  در محلـی  مردم دخالتجدید و  شغلی هايفرصتگردشگري ساحلی، تخصیص اعتبار به مناطق گردشگري، 

نتایج . در نوشتار پیش رو هستند شهر سرخرودگانه بررسی شده براي مدیریت یکپارچه گردشگري ساحلی در شش هايشاخص

عملکرد مطـابق مراحـل پیشـنهادي     -هاي ذینفع و انجام روش تجزیه و تحلیل اهمیت توزیع و تکمیل پرسشنامه در میان گروه

هاي مدیریت یکپارچـه گردشـگري،   هاي اهمیت و عملکرد همه شاخصنشان داد که مقدار میانگین) 2015(الیی و هیت کوك 

، مطلـوب  شهر سـرخرود ها در ارتباط با گردشگري ساحلی است؛ به این معنا که عملکرد حال حاضر این شاخصمقادیري منفی 

  .دگیري دارننیست و با مقدار اهمیت آنها شکاف چشم

. شـود دیـده مـی  ) - 91/2 مقدار( "گیرندههاي تصمیمهماهنگی بین ارگان"بیشترین مقدار تفاوت و شکاف یاد شده در شاخص 

دهنده این است که این شاخص با وجود اهمیت زیاد، عملکرد مطلوبی ندارد و نـاگزیر بایـد مـورد توجـه قـرار      نشان ، اراین مقد

 اخـتالف عـددي  (تـري دارد  است که نسبت بـه اهمیـت آن، عملکـرد پـایین     "هماهنگی بین عوامل اجرایی"شاخص دوم . گیرد

دیگري است که با وجود میانگین اهمیت بـاالي حـد متوسـط، عملکـرد     هاي مهم ، از شاخص"جدید شغلی هايفرصت". )81/2

هاي دخیل در توسعه و مدیریت ساحل شهر سرخرود ضعیف ارزیابی شـده و از لحـاظ شـکاف میـان     کنونی آن در میان سازمان

ـ "هـاي  طور که مشاهده شده است شـاخص  و همان .در رتبه سوم جاي گرفته است) 78/2 با مقدار(این دو نیز  الش مـدیریت  ت

 "تخصیص اعتبار به مناطق گردشـگري "و  "هاگیريتصمیم در محلی مردم دخالت"، "جهت توسعه گردشگري ساحلی یکپارچه

اند، که از آنجایی که داراي اختالف میانگین اهمیت و عملکرد باالیی هسـتند، الزم اسـت   هاي چهارم تا ششم قرار گرفتهدر رتبه

  .در مرکز توجه قرار گیرند

  پیشنهاداتگیري و نتیجه

ي در تمـام سـطوح الزامـی    زیر برنامهبراي دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگري و درگیر نمودن بخش خصوصی، 

و  و این باعث مسائل و مشکالت اجتمـاعی، اقتصـادي   ي، موفقیتی را در بر نخواهد داشتزیر برنامهاست توسعه گردشگري بدون 

ي در ایـن زمینـه،   زیـ ر برنامـه مدیریت گردشـگري پایـدار و    براي توسعه گردد یمپیشنهاد . شود یممیزبان محیطی براي جامعه 

ي حاصـل از  درآمـدها بایـد مشـارکت داشـته و بخشـی از      شـوند  یمـ  مند بهرهو جوامع محلی که از منافع گردشگري  ها سازمان

این امـر  . ي را در توسعه پایدار ایفا نمایندمؤثرهند تا نقش گردشگري خود را براي رفاه و ارائه خدمات به گردشگران اختصاص د

گردشـگري در ایـن زمینـه     زانیـ ر برنامـه ی و مدیران و ردولتیغ، ادارات و نهادهاي دولتی و یا ها سازماننیازمند مشارکت تمامی 
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... گردشـگران توسـعه پایـدار گردشـگري و     ي موازي، ارائه خدمات به ها تیفعالبنابراین، براي جلوگیري از خالءها و انجام  .است

  .، مشارکتی و مردمی استافتهی سازماني مداوم در قالب زیر برنامهو  نیازمند یکپارچگی مدیریت گردشگري

سرخرود پرداختـه شـده    شهر ساحل در گردشگري یکپارچه مدیریت هاي شاخص عملکرداهمیت و در پژوهش حاضر به بررسی 

هاي موجود در شـهر سـرخرود، الزم اسـت کـه نقشـه و طـرح جـامع        و با مطالعه بر پتانسیلظري است که بر اساس مطالعات ن

. گذاري بخش خصوصـی را مهیـا سـازند   هاي الزم براي سرمایهگردشگري براي شهر تدوین شود و با تخصیص بودجه زیرساخت

. هر چقدر ظرفیت مدیریت یکپارچه بیشتر شود هماهنگی میان مدیران بیشتر گردد تا گردشگري رونق بیشتري یابـد  ، بنابراین

-ظرفیـت و برنامـه  . از طرفی توسعه منابع انسانی و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی نیز در زمینه مدیریت یکپارچه باید ارتقاء یابد

هاي الزم جهـت توسـعه و گسـترش    تواند زمینهبه همراه مدیریت استراتژیک می مدت و به میزان بیشترریزي بلندمدت و کوتاه

ارزیـابی  "در پـژوهش  ) 1398(صنعت گردشگري را در پیش داشته باشد، که این نتایج همچنین بـا نتـایج صـابري و همکـاران     

رود به لحاظ مدیریت همسو است، در مجموع وضعیت شهر سرخ "ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگري شهرستان کاشان

تواند در جایگـاه مناسـب و مطلـوبی قـرار     یکپارچه گردشگري و نتایج حاصل از پژوهش در پی مدیریت یکپارچه گردشگري، می

 یکـ یالکترون يهـا نگـر از واژه گذشـته  ينمـا "بـا عنـوان   ) 2018(همچنین پژوهش حاضر با پژوهش لیتوین و همکـاران   . گیرد

بدین صورت که در پی آن مشخص شده است که توسعه گردشگري در آینده تأثیر بسزایی بـر   همسو است "يگردشگر تیریمد

هاي نیز در پژوهش خود به این مسئله دست یافتند که پروژه) 2017(لنگ و دادز  ، از طرفی. بازاریابی گردشگري خواهد داشت

شود که نتایج آن بـا نتـایج پـژوهش    محقق میگردشگري و کارآفرینی اجتماعی گردشگري در راستاي مدیریت شهري یکپارچه 

  . باشدحاضر همسو می

شود که در ادامـه  مطرح می هاییسرخرود پیشنهاد شهر ساحل در گردشگري یکپارچه دست یافتن به مدیریت براي ، در نهایت

  :ارائه شده است

در زمینه گردشگري در شهر سرخرود از جمله ایجاد  ونقل حملي مناسب ها رساختیزتقویت، ایجاد و توسعه  .1

ها و گردشگران در سطح شهر و در جهت دسترسی به دریا و وآمد توریستونقل عمومی براي رفتمسیرهاي حمل

 . ...جنگل و 

هاي ها و مکانها، هتلتقویت و ایجاد فضاهاي اقامتی و گردشگري براي اسکان گردشگران، از جمله ایجاد سوئیت .2

 هاي دریا و جنگل و سایر فضاهاي دیدنی و سیاحتیقامت در کنار دریا یا در نزدیکی جنگل براي اسکان توریستا

  گذاري در بخش توریست در شهرداري سرخرودایجاد یک صندوق مخصوص سرمایه .3

 براي استراحت گردشگران سرخرود ها و سکوهایی در ساحلایجاد آالچیق .4

 گذار و جلب مشارکت شهرونديزمینه صنعت گردشگري براي جذب سرمایههاي محلی در ایجاد نمایشگاه .5
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