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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
Mazandaran Province has 15 coastal cities and 337 kilometers of coast line 

in which there are different kinds of economic-social activities such as 

agriculture, fishers, customs, residence, and recreational activities. In this 

province, the existing conflict and competition between named stakeholders 

for more exploitations of the coast resources and lands has caused serious, 

widespread disruptions. Therefore, in most regions, coast lands are seized 

and out of public access and the desirable development of coastal tourism, 

as the most potential attraction to boost local and small businesses, has been 

marginalized. In the present study, the “integrated management” approach, 

which has been introduced in recent decades and welcomed in many 

coastal areas is emphasized. An analytical model has been extracted by the 

help of literature review and previous studies. According to this model, 13 

dimensions and 48 indicators for "coastal tourism integrated management" 

are presented. Using the survey method and completion of 406 

questionnaires by four stakeholder groups: public, private, governmental 

and people-based related to coastal tourism development in Mazandaran 

province (in the summer and autumn of 1397), the data of the importance 

and performance of each the integrated coastal tourism management 

indicators using IBM SPSS.22 software (computing mean values and 

performance, T-test with two pairs of samples, and plotting the 

significance-performance matrix) have been evaluated. To evaluate these 

data, an IPA (Importance - Performance Analysis) method was used. In 

three steps, the results illustrate that in spite of the high importance of all 

dimensions and indicators studied, the importance gap-performance is seen 

in all of them. This means that the mean values of operations are less than 

the mean importance of dimensions. Nevertheless, according to the 

importance-function matrix which divides the dimensions into four 

quarters, the “integration of policy-policy integration” is placed in the first 

quarter, namely maintaining the status quo. The e dimensions of 

“stakeholder participation”, “leadership”, “organizational relationships”, 

“human resources”, “financial resources”, and “organizational attitudes”, 

are at the forefront of attention (the attention paid to the development of 

coastal tourism Mazandaran province is attracted to improve the current 

situation, which, despite the average importance, has been evaluated by 

poor beneficiary groups) and other dimensions of integrated tourism 

management in Mazandaran province have been located in the second and 

third quarters of the year. 
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در سواحل استان گردشگری  مدیریت یکپارچةهای شاخصابعاد و عملکرد  -اهمّیت  ارزیابی

 مازندران

 3، فاطمه باقری2، غالمرضا کاظمیان*3اسماعیل قادری

 عالمه طباطبائی، تهران، ایران مدیریت و حسابداری، دانشگاه ةگروه مدیریت گردشگری، دانشکد 3
 مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران گروه مدیریت دولتی، دانشکدة 2

 چکیده  مقاله مشخّصات

اجتمااعی کشااوردی،    -هاای اقتااادی   کیلومتر خطّ سااحلی اساتان مادنادران، اناواع فیّالیّات      113در  پژوهشی نوع مقاله:

نفیاان، بارای   سکونت، تفریحی و غیره رونق دارد. رقابت و تیارض موجود میاان ایاذ  ی  شیالت، گمرک، 

هاای  های گسترده شده و در بسیاری اد منااطق، دمایذ  برداری بیشتر اد ساحل، موجب برود نابسامانیبهره

وکارهاای کوکاو و    های مهمّ رونق کسبساحلی، تارّف شده و توسیة گردشگری ساحلی که اد پتانسیل

رو در پاژوه  حاضار، بارای توسایة پایادار گردشاگری       حلّی است، در حاشیه قرار گرفته اسات. ادایاذ  م

تأکید شده است و با کماو مادت تحلیلای مساتار  اد بررسای      « مدیریت یکپارکه»ساحلی، بر رویکرد 

 5۰5شاخص بارای مادیریت یکپارکاة گردشاگری سااحلی ارائاه شاده اسات. باا           51بُید و  31ادبیات، 

نفا  مردمای، خاو،ای، دولتای و     نامه )پس اد بررسی روایی و پایاایی نن( کاه کهاار گاروه  ی    پرس 

هاای اهمّیات و عملکارد هریاو اد     (، نن را کامال کارده بودناد، داده   3133عمومی )در تابستان و پاایی   

ادیر اف ار اِس.پی.اِس.اِس. )محاسابة مقا  های مدیریت یکپارکة گردشگری ساحلی با استفاده اد نرمشاخص

عملکارد(، اردیاابی    -با دو نمونة جفتی و ترسیم مااتریس اهمّیات    تیمیانگیذ اهمّیت و عملکرد، ندمون 

هاای  ها طی ساه مرحلاه نشاان داد کاه بااوجود اهمّیات بااای هماة ابیااد و شااخص          شد. تحلیل داده

ر میاانگیذ  شاود  بادیذ مینای کاه مقاادی     ها دیاده مای  عملکرد در همة نن -شده، شکاف اهمّیت  بررسی

بُیاد  عملکارد،   –عملکردها کمتر اد میانگیذ اهمّیت ابیاد است. باوجود ایاذ، براسااس مااتریس اهمّیات     

جاای گرفتاه اسات. ابیااد       در رب  اوّت، یینی حفا  وضاییّت موجاود   « سیاستی –ای یکپارکگی برنامه»

نگار   »، «منااب  ماالی  » ،«مناب  انسانی»، «روابط سادمانی»، «هدایت و رهبری»، «نفیان مشارکت  ی»

، در رب  بسیار مهمّ کانون توجّه قرار دارند )ربیی که توجّه مسئوان توسیة گردشاگری سااحلی   «سادمانی

کناد کاه بااوجود میاانگیذ اهمّیات بااا،       استان مادندران را به بهبود وضییّت کنونی ابیاادی جا م مای   

شده است( و ساایر ابیااد مادیریت یکپارکاة      نف  ضییف اردیابیهای  یها ادسوی گروهعملکرد فیلی نن

 اند.گردشگری استان مادندران در دو رب  سوم و کهارم قرار گرفته

 تاریاچة مقاله:
 3133اسفند  2 دریافت

 3131خرداد  3 پ یر 

 3131شهریور  23دسترسی ننالیذ 

 ها:کلیدواژه
گردشگری سااحلی، مادیریت یکپارکاه،    

هااااای یکپااااارکگی، رو  شاااااخص

عملکرد، ساواحل   -وتحلیل اهمّیت  یهتج 

 استان مادندران.

قاادری، اساماعیل  کاظمیاان،     استناد:

(. 3131غالمرضااا  باااقری، فاطمااه )  

عملکاارد ابیاااد و   -اردیااابی اهمّیاات  

هاااای مااادیریت یکپارکاااة شااااخص

. گردشگری در سواحل استان مادندران
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 مهمقدّ
تیبیار دیگار، ناساتیذ    دیربنای سیستم نویذ جهاانی شادند  باه   سواحل و با نغاد انقالم دریانوردی،  شان ده ةاد سد

پاور،   پاور و کریمای   های دریایی نغاد شاد )کریمای   اد کرانه 35۰۰-354۰ ةاقتااد نویذ جهانی، در دور ةتوسی ةمرحل

گردشاگری  » ةدر بسیاری اد کشورهای ساحلی دنیاا، روناق و توسای    پرطرفداراقتاادی های فیّالیّت(. یکی اد 3133

 توجّاه  ماورد   هاای پای    اد ساده  ،یکای اد فاااهای مولاوم گردشاگری     مثاباة  سواحل باه ، درواق است. « 3ساحلی

ی رشد ،انیت جهاانی گردشاگر    در حاتهای  تریذ با  سری  گردشگری ساحلی و دریایی ادو  اندگردشگران بوده

،انیت گردشاگری و    توجّاه ماورد  ساواحل تنهاا   ، دلیل غنای مناب بهبا ایذ حات،  ( 2۰33، 2شود )هات محسوم می

مندی اد ایذ منب  خدادادی خواهناد  نفیان نی  خواستار بهرههای اقتاادی و  یسایر با گردشگران نیستند  بلکه 

کاه در    دیابا های سواحل توسایه   سایر کاربری به جّهتوبدون است که گردشگری نباید  منوقیو  واضح  بنابرایذ بود

و  5  ننفساو 2۰۰3، 1)وات شاود  ایذ ،ورت، ایذ توسیه ممکذ است ناکارنمد و در بسیاری اد موارد منجر باه شکسات  

گردشگری ساحلی در کشور کایذ   ة( نی  توسی2۰۰3) 5مینگ ادنظرگونه که . همان(2۰35، 4  ننتارا2۰35همکاران، 

ری ی گردشگری و قاوانیذ دولتای، موجاب تاااد و تنااق        اد حد اد برخی مناطق، نبود برنامه  بی  ةاددلیل استفبه

اناد  نشاان داده ( 2۰35) 3تانگ و هاارویی   ی در استفاده اد مناب  ساحلی ایذ کشور شده است. در ایذ رابوه، وانگجدّ

دنباات نن رقابات   تایلند و به 1تائووک ةر ج یرهای دمیذ و دریا د بر سایر کاربری« گردشگری غوا،ی»ة توسی ةکه غلب

نفیان، نباود حمایات دولتای و     و مشارکت  ی نبودنه، یکپارکمسئوانه ریغهای مدیریتی  اا  رو وکارها و اتّ کسب

  اناد  ممکاذ سااخته   غیار  کماابی  گردشاگری را   توسیة پایدارپیچیدگی عوامل اجتماعی، اجرای مدیریت ساحل و 

( 2۰31و همکااران،   3های مدیریت سواحل در کشاور پرتغاات )نلاود   پیشرفت برنامه بارةای که درموالیهدر همچنیذ 

نکردن تغییرات اقلیمی و افا ای  ساوح نم دریاا در فراینادهای نظاارتی        که لحاظ ه شد، نشان داد،ورت پ یرفت

نفیاان    خالت و درگیاری  ی ن دبودواضحنااس  ی برای حفاظت مناطق ساحلی حسّوجود مییارهای اردیابی بسیار کلّ

ای در ایذ کشور، موجب عادم   های منوقه المللی و سیاست های بیذ ات نمودشی ناکافی  ضیف در همکاریاطاّلع ارائة

 ها شده است.کارایی ایذ پروژه

کیلومتر، شامل سه استان گیالن، مادنادران و گلساتان اسات     55۰۰در کشور ایران، سواحل دریای خ ر با حدود  

ی جمییّتا های  کشاوردی، گردشگری و کانون جملههای اقتاادی ماتلف اد فیّالیّتدلیل شرایط مساعد اقلیمی، هکه ب
هاا، ساواحل شامات کشاور،     های اخیر، الگوهای نا،حیح اناواع کااربری  رونق دارد. طی ساتدر نن و سکونتی و غیره 

باه تیبیار محتاوای بسایاری اد      کاه  یطاور  بهست  دی کرده اگیر مشکالت متیدّرویژه سواحل استان مادندران را د به
اد ساواحل ایاذ اساتان در دساترس عماوم گردشاگران قارار دارد و        % 3۰های مرتبط با ایذ موضوع، کمتار اد  گاهوب

 ةتاریذ شاکل توسای   تریذ و محبوممند گردشگری ساحلی که شاید بتوان گفت غالبنظام ةعر،ه بر توسی جهیدرنت

(، ساواحل  232: 3134ناژاد )  اعتقااد رمااان  شود، محدود شده است. در ایذ راستا، بهمیی گردشگری در استان تلقّ
هاای بسایاری در ایاذ رابواه      گردشگری، با موانا  و کاال    ةدر مقول یسبب نداشتذ الگوی مناسباستان گیالن، به

                                                                                                                                                                          
1- Coastal tourism 

2- Hall 

3- Wall 

4- Anfuso 

5- Antara 

6- Ming 

7- Wongthong & Harvey 

8- Ko Tao 

9- Alvez 
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 ه است.ق نبودگردشگری در سواحل استان گیالن موفّ توسیة پایدارق ، تحقّجهیدرنتمواجه هستند و 

باشی ،نیت گردشگری و لا وم وجاود همکااری میاان      داشت که پیچیدگی درون بیانبا همه ایذ تفاسیر، باید  

( و همچنایذ ضارورت   3115یو سیستم )ماممنی و همکااران،    مثابة ارد  گردشگری به ةهای ماتلف دنجیر با 

سو و م ایای رویکرد مادیریت   ه اد یوات در جامیهای فیّ وجود هماهنگی و یکپارکگی میان گردشگری و سایر با 

د اد دیگرساو، ایاذ موضاوع را    نفیاان متیادّ    ی بااوجود ای کاون منااطق سااحلی     های پیچیده یکپارکه در سیستم

 ةبر تاامیذ پایاداری توسای    اف ونتواند  ، رویکردی است که می«گردشگری ساحلی ةمدیریت یکپارک»رساند که  می

ود میان با  گردشگری و سایر کاربران دولتی، خاو،ی، عمومی و مردمای  های موج گردشگری ساحلی، اد تیارض

اا  رویکارد یکپارکاه   ( نی  ضرورت ات2۰۰5ّ) 3هات و هارکونذند. در تادیق ایذ موضوع، کماتلف ساحل جلوگیری 

هاای ماتلاف،    محیوای، حااور و مسائولیت ساادمان     در سواحل را رقابت بر سر استفاده اد مناب ، مشکالت دیسات 

نفیاان دولتای، خاو،ای،    به تااد، رقابات و تیارضای کاه میاان  ی     توجّهعبارت دیگر، با به  دانندناپ یر میجتناما

شاود، اتااا  رویکاردی یکپارکاه بارای       نقاط دنیا دیده مای  یشتربرداری بیشتر اد سواحل بمردمی و عمومی در بهره

رویکارد مادیریت    دیارا ناپ یر است  رتی اجتنامطور خاص برای مدیریت گردشگری ساحلی ضرومدیریت ساحل و به

دهاد کاه باا    نظر و مالحظه قارار مای   ها و ابیادی را مدّتی، شاخصر و مدیریت سنّگردشگری، برخالف تفکّ ةیکپارک

ساواحل و   ةمشاکالت موجاود در توسای    یشاتر و فاال ب  توان دریافت که ایذ رویکرد قادر به حالّ ها میل در ننتأمّ

 .ر اغلب نقاط دنیا استگردشگری ساحلی د

به ایاذ اهاداف    دستیابیگردشگری ساحلی برای  ةها و ابیاد( مدیریت یکپارکهای )شاخصدر مورد اینکه ویژگی 

براسااس   (3135موگاوئی و همکااران )  کند راهبردی که . ،ورت پ یرفته استشماری انگشت هایپژوه کیست، 

توانناد باه اجارای مادیریت     مای  شاو بای دناد و  کرتییایذ   گردشگری شهرستان نوشهر ةتوسی برای 2سواتتحلیل 

اد باادنگری و تادقیق قاوانیذ     اناد  عباارت  ،ها و ابیاد( نیا  کماو کنناد   شاخص مثابة بهگردشگری ساحلی ) ةیکپارک

حریم ساحل و نظاارت   وساد در مرتبط با امور گردشگری، عدم ،دور مجود ساخت یها رساختید ةگردشگری، توسی

حمایات اد   بارای کاافی   ةاختاااص بودجا   گردشگری پایدار ساحلی و دریاایی،  دمان هم ةتوسی، ننی بر دقیق و جدّ

باه پتانسایل    توجّاه نوشاهر باا    سااحلی  ةها، تبادیل منوقا   های منسجم حفاظت اد جنگل برنامه ،نیت گردشگری،

ناژاد  دهاد، رمااان  نمای  ارائاه هاا یاا ابیااد    ی اد ایذ شااخص بندی خا،ّشده که دستهگفته پژوه برخالف  موجود.

 ساادی نهاادی   گردشگری ساحلی استان گیالن، ایجاد الگاویی بارای ظرفیات    ة( ضمذ بیان اینکه برای توسی3134)

ند، شاو ل یباد تاست تاا باا افا ای  ظرفیات در نهادهاا، باه موتاور توسایه در مقاادهای گردشاگری نن            ضروری

ظرفیات  »و « ظرفیات محیوای  »، «نیظرفیات ساادما  »یکپارکگی را در سه شااخص   پژوه های ضروری  شاخص

خاص به ایاذ ابیااد    طور بهتوان های مرتبط، میکند. با جستار بیشتر در سایر پژوه بندی میدسته ینوع به« فردی

یینای مشاارکت    ،«مادیریت یکپارکاه  » ها به شااخص بسایار مهامّ   ها دست یافت. بسیاری اد ایذ پژوه و شاخص

و  5نلمیادا   2۰35، 4  فاناگ و داکاویی  334: 2۰31، 5  ایماران 2۰33 ،1استلفوکس)کارلسون و  اند پرداخته نفیان  ی

نفیاان، یکای اد ابیااد    ها، مشاارکت  ی ایذ پژوه  یشترعبارت دیگر، در ببه  (31: 3134  ،یدی، 2۰33همکاران، 

 در مدیریت مناب  طبییی، عنوان شده است.   ویژهبهق مدیریت یکپارکه، بسیار مهم برای تحقّ
                                                                                                                                                                          
1- Harkonen 
2- Strength, Weakness, Opportunity & Threat (SWOT) 
3- Carlson & Stelfox  
4- Imran 
5- Fang & Dakui 
6- Almeida  
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سیاساتی )میردایای،    - اییکپاارکگی برناماه   اد: اناد  عباارت های پیشیذ گر ابیاد مستار  اد ادبیات و پژوه دی 

  35: 3134، ناژاد رمااان   334: 313۰، دبیر  3133 ،کاظمیان و میرعابدینی  35: 3111، میرعابدینی  321: 3115

  2۰31 و همکااران،  نلاود   3135 همکااران،  و سارور   3135 ،داده ع ی پاور و فتحای    3135 و همکااران،  اکبری علی

  3135سیاسای )سارور و همکااران،     - حکاومتی (، یکپارکگی 2۰33و همکاران،  نلمیدا  5: 2۰3۰، 3هاروی و کاتون

نگار    ةفا (  هدایت و رهبری  یکپاارکگی ساادمانی کاه در ایاذ پاژوه  باه دو مملّ      3135اکبری و همکاران، علی

ضارغام    33: 3111، میرعابادینی ( و رواباط ساادمانی )  2۰35  فاناگ و داکاویی،   3135سادمانی )سرور و همکاران، 

( تفکیاو شاده اسات، بساتر     311: 2۰3۰، 2کاورنی    3133، کاظمیان و میرعابادینی   313۰، توحیدلوو  یبروجن

و  دویااران  313۰و همکااران،   ع یا ی   334: 313۰، دبیار   31: 3111، میرعابادینی   3۰2: 3111، بیگای قاانونی ) 

، یناگ م  3135و همکااران،   سارور   3135، داده ع ی پور و فتحای   3133، کاظمیان و میرعابدینی  3133، همکاران

و همکاران، ع ی ی   35: 3111، میرعابدینی  3۰2: 3111، بیگی(، مناب  مالی )2۰33و همکاران،  نلمیدا  13: 2۰۰3

: 2۰3۰، کاورنی    2۰3۰، 1اروپاا  کمیسایون   3135، داده ع ی پور و فتحای   3133، کاظمیان و میرعابدینی  313۰

همکااران،     نلمیادا و 335: 313۰  دبیر، 3135داده، ( نیروی انسانی )ع ی پور و فتحی2۰33   نلمیدا و همکاران،311

کاظمیاان و    335: 313۰، دبیار   34: 34: 3111، میرعابادینی ات )اطاّلعا ارتباطاات و   فنّااوری ( و دیرساخت 2۰33

 (.2۰3۰ و همکاران، 5بوست  3135و همکاران،  سرور  313۰، توحیدلو و ضرغام بروجنی  3133 ،یمیرعابدین

تاوان در ساه ایاه )مراحال فراینادهای مادیریت،       شد، کاارکوم تحلیلای پاژوه  را مای     گفتهبراساس ننچه  

(. در 3شاکل  گردشاگری سااحلی(، درنظار گرفات )     ةهای مدیریت یکپارکشاخص تیدرنهاهای یکپارکگی و  فهمملّ

 ةهاای توسای  توان گفت که مدیریت گردشگری ساحلی یکپارکه کی ی جدا اد ساایر شاکل  توضیح ایذ کارکوم می

گوناه کاه   نظرگرفتذ مالحظاات مادیریتی اسات. هماان    دشگری نیست  بنابرایذ نیادمند درگردشگری و مدیریت گر

ر شاد:  ای متااوّ فراینادی پانم مرحلاه    تاوان بارای مادیریت،   شاود، مای  متون مدیریتی دیده می همةدر  کمابی 

(، ابیااد و  3  هدایت و رهبری  اجرا  نظارت و اردیابی. موابق مدت تحلیلای پاژوه  )شاکل    دهی سادمانری ی   برنامه

شاود،  گونه که مالحظه مای (. همان3اند )پیوست شده مشاّصگردشگری ساحلی نی   ةهای مدیریت یکپارکشاخص

یکپاارکگی وجاود داشاته     ةفا گردشگری ساحلی، باید یو یا کند مملّ ةند مدیریت یکپارکگانه اد فرایدر مراحل پنم

 د.شواردیابی و نظارت، یکپارکگی حا،ل  ةری ی تا مرحلبرنامه ةباشد تا اد مرحل

 
 . مدل تحلیلی پژوهش۱شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Harvey & Caton 
2- Cornish 
3- European Commision 
4- Bousset 
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ابیااد مادیریت   هاا و  پژوه  حاضر پس اد بررسی و استارا  شااخص  ة، هدف عمدگفتهپی به موالب  توجّهبا  

عملکارد کناونی ایاذ ابیااد و      وضییّتها و همچنیذ هریو اد نن اهمّیتگردشگری ساحلی، بررسی می ان  ةیکپارک

های پی  روی نوشتار حاضار  نف  ماتلف است. درحقیقت، پرس های  یگروه ادنظرها در استان مادندران شاخص

و عملکرد هریاو اد   اهمّیت؟ و می ان داردا و ابیادی هگردشگری ساحلی که شاخص ةایذ است که مدیریت یکپارک

نف  دولتی، عمومی، مردمی و خاو،ی گردشگری ساحلی استان مادنادران کگوناه   های ماتلف  یگروه ادنظرها نن

 است؟

 مورد بررسی ةفی منطقمعرّ
حادود   ،متر مربا  کیلاو  21345ت باا وسایتی میااد   استان مادندران، یکی اد سه استان سواحل شمات ایران است که 

های گایالن و گلساتان    و سمنان در جنوم و استان ، البردهای تهران استان رد.بر داکشور را در کلّاد مساحت  55/3%

عارض   15° 14′ تاا  14° 53′. عرض جغرافیایی استان مادنادران بایذ  استان قرار دارندایذ ترتیب در غرم و شرق به

ایاذ اساتان در سرشاماری    . (2)شاکل   قارار دارد  هار گرینویچالنّناف طوت شرقی اد 45° 3۰′ تا 4۰° 15′ و شمالی

شاهری و بای  اد    ةنقوا  شاات در حادود  اسات کاه    داشاته  جمییّت 412ه ار و  212سه میلیون و  3134سات 

 22مادنادران دارای   کیلاومتر اسات.   113ساحلی ایذ اساتان حادود    . طوت خطّه ار پارکه نبادی سکونت دارند سه

ساری، نوشهر، کالوس، بابلسر، رامسار، کالردشات،    اد: اند عبارتشهرستان ساحلی ایذ استان  34که  شهرستان است

 کنار، بهشهر و جویبار.نباد، فریدوندرود، عباستنکابذ، نکا، گلوگاه، محمودنباد، میان

هاای برتار و    نگاردی جا ا اساتا    طبییت ةعر،در  مولوم، ت طبییی و جغرافیاییموقییّ دلیلبهاستان مادندران  

ی فهرسات نثاار ملّا   در  هاا  نند تاریای، مینوی و طبییی است که برخی اد دارای نثار متیدّو قوب گردشگری کشور 

و میتباری وجاود    مشااّص در مورد تیداد دقیق گردشگران ورودی به اساتان مادنادران، نماار و ارقاام      اند. شدهثبت 

ید و تیوایالت ناورودی، اساتان مادنادران ادساوی مقاماات مسائوت        میموت با نغاد سات جدطور به، حات ذیباا  ندارد

و  دساتی  ، ،انای  ساادمان میاراف فرهنگای    ةشاد  براسااس نماار ارائاه   د. شاو  فی میپرباددیدتریذ استان میرّ مثابة به

خاارجی وارد   ها ار نفار گردشاگر    51و  3میلیون نفر گردشگر داخلی 12/2حدود  3135در سات  ،انتگردشگری اس

اماور   کلّ ةادارشغل در ایذ استان شده است ) 3۰13. ورود ایذ تیداد گردشگر به استان، موجب ایجاد اند هاستان شد

   (.3131اقتااد و دارایی استان مادندران، 

 هامواد و روش
، تییایذ  نوشاتار پای  رو   گردشگری ساحلی، هدف اد نگار  ةهای مدیریت یکپارکپس اد شناسایی ابیاد و شاخص

نف  درگیر در ایذ فرایناد اسات. بارای ایاذ منظاور      ها اد دیدگاه کهار گروه  یلکرد کنونی هریو اد نناهمّیت و عم

ای اساتفاده شاد     گردشگری ساحلی، اد موالیات کتابااناه  ةهای مدیریت یکپارک ابیاد و شاخص استارا   برایابتدا، 

هاای میتبار داخلای و خاارجی و      همقااات مجلّا   ، یهای دکتار  ارشد، رسالهکارشناسی یها نامه انیپا،ورت که   بدیذ

پاس اد  (. 3د )پیوسات  شا های الکترونیکی و کاپی، موالیاه و موالاب مارتبط و مناساب اساتارا        همچنیذ کتام

ابیااد  « عملکارد اهمّیت و »شد که  اجرا، سیی  ةهای مدیریت گردشگری ساحلی، در مرحل شدن ابیاد و شاخص نهایی

نفا  دولتای، خاو،ای،     ی  کهاار گاروه   ادنظار  گردشگری ساحلی استان مادندران ةهای مدیریت یکپارک شاخصو 

 شود.   مشاّصعمومی و مردمی 

                                                                                                                                                                          
 شود.نفر گردشگر داخلی به ایذ استان وارد می ونیلیم پان دهها، در تیویالت نورود،  برخی خبرگ اریرسمی در  طور غیر به -3
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 (۸۱: ۱۸۳۱، پردازی ایرانمهندسین مشاور سازه) ت جغرافیایی استان مازندران. موقعی۲ّ شکل

، بناادر  ییا یمنااب  طب شگری، دستی و گرد، ،نای یفرهنگ رافیمهای سادماناد  اند عبارت پژوه نماری  ةجامی 

دیست، دادگستری، فرمانداری، شاهرداری، گمارک، شایالت، شارکت نم و فاضاالم      و دریانوردی، حفاظت اد محیط

هاای  نفیاان مردمای  اقامتگااه    ی من لاة  باه نهااد و باا  دانشاگاهی    هاای ماردم  نفیان دولتی  سادمان ی مثابة به

 پاان ده هاای  شاهرداری  تیا درنهانفیاان خاو،ای و    ی مثابة بهگرمی ها و مراک  تفریحی و سرگردشگری، رستوران

 نُاه بناابرایذ، در باا  دولتای      نفیاان عماومی گردشاگری سااحلی     ی من لة بهشهرستان ساحلی استان مادندران 

ساحلی، در با  عمومی پان ده ساادمان )هماة   وکار مرتبط با گردشگری نوع کسب سهسادمان، در با  خاو،ی 

نف ، ج ا جامیه و نموناة  گروه  ی 23نف ، درمجموع ی استان مادندران( و در با  مردمی دو گروه  یهاشهرداری

شاود  شده، دیده می بندی گیری احتمالی طبقهنمونه و رو  نمونه 115گیرند. با درنظرگرفتذ نماری پژوه  قرار می

 35باه عادد    23بار   115بات، حا،ل تقسایم  شود )در محاسکه تیداد نمونه در هر سادمان مورد بررسی، برنورد می

 اف ای  یافته است(. 5۰5تیداد نمونة پژوه  به  جهیدرنتگرد شده و 

کاه   داردگ اره  51 نامهپرس د. ایذ کردن طراحیرا  نامهپرس پژوهشگران نماری،  ةپس اد تیییذ جامیه و نمون 

ای گ یناه  پانم  را در کاارکوم مقیااس لیکارت   نف  عمومی، دولتی، خاو،ی و مردمی های  یپاسخ هریو اد گروه

شاده در ایاذ   طراحای  ةناما  پرسا   هایپرس  .سنجدمی( 3کم: و خیلی 2، کم: 1: توسّط، م5، دیاد: 4دیاد: )خیلی

هاای ساذ،   تغیّرم ةدرباار  پرسا  شناختی: در ایذ با  پنم جمییّت هایپرس  -3شامل دو با  است:  قسمت



 43 های مدیریت یکپارچة گردشگری در سواحل استان مازندرانعملکرد ابعاد و شاخص -ارزیابی اهمّیت 
 

مرباوط باه    هاای پرسا   -2د  شاو می یدهشغلی پرس ةدمان سابقتخدمت و مدّ جنسیت، تحایالت، سادمان محلّ

 را( ناماه پرسا  است که روایی )اعتبار( اب ار سنج  ) به  کرادم  گردشگری ساحلی. ةهای مدیریت یکپارکشاخص

پاس اد   د وکردنا موالیات مربوط به مدیریت یکپارکه و گردشاگری، کنتارت    فر اد پژوهشگران باتجربه دردمینةپنم ن

ابا ار   رسای میا ان پایاایی   همچنایذ بارای بر    به تأییاد نهاایی رساید    ،هااعمات نظرات و پیشنهادهای مورد نظر نن

نفار اد   1۰دماانی ساه هفتاه، بایذ      ة، دوبار در فا،ل3د )بادندمایی(ابتدا با استفاده اد ندمون مجدّ نامهپرس سنج ، 

 > ۰۰4/۰pکل، باا ساوح اطمیناان     2ر ضریب همبستگی پیرسوننوری شد. مقدانماری، تودی  و جم  ةاعاای نمون

ت و اوّ ةمرحلا  هاای  پرس دست نمد  بنابرایذ میان پاسخ افراد به ( بهr=  1۰4/۰است که مقدار نن برابر با ) دارمینی

ار نیا  بارای اطمیناان اد پایاایی ابا       1همچنیذ درادامه، اد ضاریب نلفاای کرونباا      وجود داردهمبستگی کافی دوم 

پایاایی   ادنظار هساتند  بناابرایذ    3/۰لفای کرونبا  بیشتر اد ید پژوه  دارای ضریب نبُ سی دهشد.  استفاده، پژوه 

 نی  اب ار سنج ، میتبر است.

عملکارد اسات کاه     - اهمّیت وتحلیل تج یهشده، های گردنوریبرای بررسی داده، رو  ا،لی نوشتار پی  رودر  

ندماون  همچنیذ ها( و بودن تودی  داده)برای سنج  نرمات 5اسمیرنوف - کولموگروفهای ندمون ضمذ نن اد ندمون

ایذ ندماون، فا،اله یاا گاا میاان مقاادیر        ةنتیج شود.( استفاده می5تی ولیو رة)استارا  نما 4جفتی ةبا دو نمون تی

عملکارد   - اهمّیات  ةدر با  نهایی نی  مااتریس یاا نقشا    کند.می مشاّصها را و عملکرد هریو اد شاخص اهمّیت

شاوندگان بار   شاناختی پرسا   جمییّات هاای  تغیّرسانج  تاأثیر م   بارای  .دیا ن یدرما نماای   ها بهابیاد و شاخص

 استفاده شده است. 1اسکوئراستقالت یا کای 3دوخی ندمونهایشان اد  پاسخ

 نتایج
در اساتان   ی سااحلی گردشاگر  ةمادیریت یکپارکا  هاا و ابیااد   شااخص  فیلای  وضییّتو  اهمّیتشدن مشاّصبرای 

 ةخاو،ای منوقا    مردمای، عماومی، دولتای و    فا نو تودی  نن در میان کهار گروه  ی نامهپرس اد اب ار  ،مادندران
ابتادا،  در  ترتیاب کاه    بادیذ نورده شاده اسات   نامهپرس حا،ل اد تودی  رادامه، نتایم استفاده شد. دمورد موالیه، 

 - اهمّیات  وتحلیال  تج یهتکنیو های گامشده و پس اد نن،  بیانتفکیو هها بشناختی ایذ گروهجمییّتهای ویژگی
 شود.عملکرد اجرایی می

در گاروه  لحااظ ساذ،    ها بهمرد هستند. بیشتریذ تیداد نن ٪35دن و  ٪25دهنده در با  دولتی، پاسخ 325اد  

میا ان   تغیّار م ادلحااظ  .ات هساتند س 5۰بیشتر اد  سنّیها دارای میانگیذ و کمتریذ ننسات هستند  4۰تا  53 سنّی

 یمادرک تحاایلی دکتار    دارای ٪32ارشاد و  در ساوح کارشناسای   ٪51در سوح کارشناسی،  نفر ٪54 ،تحایالت

دساتی و گردشاگری،   اد سادمان میراف فرهنگی، ،انای   دهندگانپاسخ %33 ،خدمت لحاظ سادمان محلّ هستند. به

طاور  داری، باه  کشتیرانی و سادمان منااب  طبییای، نبایا داری و جنگال    های بنادر و اد سادمان %33 ،طور مساویبه

، و فاضاالم  اد شارکت نم  %3ی مساو طور بهها استان، و فرمانداری دیست محیطاد سادمان حفاظت اد  %32  مساوی

ای ها تیاداد ساات   تغیّار شایالت اساتان هساتند. م    ةپاسااگویان اد ادار اد  %1 ،تیدرنهاو  دادگستریو  گمرک ةادار

                                                                                                                                                                          
1- Test- retest 
2- Pearson correlation coefficient 
3- Cronbach's Alpha 
4- Kolmogorov – Smirnov (KS) 
5- Paired-sample t-test 
6- t-value 
7- X2 
8- Chi- Square 
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 ٪11یینای   ،هاا ساات، بیشاتریذ تیاداد نن    4کمتر اد  ةدارای سابق ٪3۰دهد که دهندگان نی  نشان میخدمت پاسخ

 ةنیا  دارای ساابق   %3سااله و کمتار اد    2۰تا  34 ةسابق ٪24 ساله، 34تا  3۰سابقة  ٪25 ساله، 3۰تا  4 ةدارای سابق

 خدمت خود هستند. سات در سادمان محلّ 2۰بی  اد 

لحااظ گاروه    دن هساتند. باه   %13مارد و   اد پاساگویان %53 درمجموع، جنسیت ادنظر ،مردمی دهندگانپاسخ 

دارای  %3۰ تیا درنهاساات و   4۰تا  53در گروه  %54سات،  5۰تا  13 ةدر رد %14، 1۰تا  2۰دارای سذ  %3۰، سنّی

)ایاذ   دارند یرک تحایلی دکترسات هستند. بیشتریذ تیداد پاساگویان با  مردمی، مد 5۰تا  43 سنّیمیانگیذ 

دارای مادرک   %3۰ارشاد،  دارای ساوح تحاایالتی کارشناسای    %14شاود(.  تیداد، اساتید دانشگاهی را شاامل مای  

اسات کاه نیمای اد     مشااّص خادمت نیا     ساادمان محالّ   ادنظرمدرک دیپلم دارند.  %1تنها  تیدرنهاکارشناسی و 

 فیّالیّات  ةهاای ساابق  هاا هساتند. تیاداد ساات    ق به دانشاگاه گر متیلّنهاد و نیمی دیهای مردمپاساگویان اد سادمان

کمتار اد   تیا درنهاسات و  34تا  3۰ %53سات،  3۰تا  4 %5۰سات،  4کمتر اد  %31دهد که پاساگویان نی  نشان می

 مربوطه هستند. ةدر عر، فیّالیّتسات  2۰تا  34 ةدارای سابق% 3

مارد   %34دن و  %25شاود،  های استان مادندران میرکنان شهرداریکه شامل کا عمومیدهندگان با  اد پاسخ 

 سانّی  ة، بیشتریذ تیداد پاسااگویان دارای رد هستند سات 1۰تا  2۰بیذ  %4، تنها سنّیگروه  تغیّرم ادلحاظهستند. 

اد  ویا  چیها میا ان تحاایالت    ادنظار هساتند.   5۰تاا   43نفار دارای ساذ    32ساات و تنهاا    4۰تا  53و  5۰تا  13

دارای ماادرک  %13دارای ماادرک کارشناساای،  ، %45و  انس ندارنااددهناادگان تحااایالت کمتاار اد لیساا   سااخپا

ای کمتار اد پانم   ها ساابقه اد نن %2۰ کاری ةسابق ادنظرهستند. در نخر،  یدارای مدرک دکتر %4ارشد و  کارشناسی

ساات و   2۰تاا   34بایذ   %3متار اد  سات، ک 34تا  3۰کاری  ةدارای سابق %14سات،  3۰تا  4دارای سابقه  %52سات، 

 اشتغات در شهرداری را دارند.ة سات سابق 2۰نی  بی  اد  %2حدود  ،تیدرنها

 2۰ %3 .دهناد را مردان تشاکیل مای   %3۰اد پاساگویان دن هستند و حدود  %3۰ ،خاو،ی، در با  تیدرنها 

% 3ساات و همچنایذ    5۰تاا   43 %33ساات،   4۰تاا   53میاادت   سنّیدارای  %11سات،  5۰تا  13 %15سات،  1۰تا 

دهنادگان دارای مادرک لیساانس    تحایالت، بیشتریذ افاراد ایاذ گاروه اد پاساخ     ادنظرسات دارند.  5۰بالغ بر  سنّی

ارشد دارند. پاسااگویان ایاذ گاروه، شاامل     سوح تحایلی کارشناسی دیپلم و هفت نفر %1۰دیر دیپلم،  %3  هستند

ساواری،  قاایق، اساب   ةهاای سااحلی مانناد اجاار    فیّالیّتمربوط به  %21پ یرایی و مراک  اد  %52، هااقامتگاهاد  14%

 %4۰ساات،   4ای کمتار اد  هاا ساابقه  اد نن %33در ایذ عر،ه نیا    فیّالیّت ةسابق ادنظرناکیق ساحلی و غیره است. 

و بای  اد   2۰تاا   34  نیا % 3کمتر اد  تیدرنهاسات و  34تا  3۰کاری  ةدارای سابق %12سات،  3۰تا  4دارای سابقه 

 در ایذ عر،ه را دارند. فیّالیّت ةسات سابق 2۰

پژوهشاگران  و  کر نشده اسات   یمشاّاماتلف، مراحل دقیق و  هایو عملکرد در پژوه  اهمّیتبرای تحلیل  

انجاام ایاذ    یبارا  نگارنادگان ، حات  ذیا بارسانند  انجام می مراحلی را برای نن به ،دید خودبنابر ،الح ،میموتطور به

 .اند اند، استفاده کرده( برای ایذ رو  برشمرده2۰34) 3کوکای که ایی و هیتگانهمرحله، اد مراحل کهار

ندماون  نتاایم   براسااس شاود.   مشااّص شاده  هاای گاردنوری  تودیا  داده  ةاسات کاه نحاو   در ابتدای امر، ادم  

تاوان دراداماه    ند و مای دارها، تودی  نرمات شاخصبنابرایذ   ها اد تودی  نرمات برخوردار شدند، تمامی داده2بودن نرمات

 ةنماار  و هاا و عملکرد ابیاد و شااخص  اهمّیتدیر انحراف مییار تفاوت میان مقا های پارامتریو استفاده کرد.اد ندمون

ده قیاد شا  نیا   هاا  و عملکرد شااخص  اهمّیتمیان  ةی برای سنج  تفاوت یا فا،لدارمینیسوح  درنهایت تی ولیو
                                                                                                                                                                          
1- Lai & Hitchcock 

2- K-S 
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 .(2 پیوست) است
 ةدهناد نشاان  امار  کاه ایاذ   (3)جادوت   است دارمینیها شاخص ةبرای هم %34ی دارمینیدر سوح  تیندمون  

های میاانگیذ عملکارد   تفاوت نتیجةشدن دلیل منفیبه  استها و عملکرد نن اهمّیتهای ی تفاوت میانگیذدار مینی

 دست نمده است.منفی بهها صبرای همة شاخ مقدار نمارة تی ولیو، اهمّیتاد 

هاای میاان   اسات، مقادار تفااوت یاا فا،اله      2پیوست شده در دادهنتایم نشان،ل انوعی حکه به 3جدوت نتایم  

 سای ده توان مشاهده کرد که اد میاان  ون نخر میدر ست نشان داده است را هریو اد ابیاد پژوه   اهمّیتعملکرد و 

 ،اهمّیات ،ل اختالف عملکارد اد  اشود که حرای که جایگاهی هستند. مالحظه میلحاظ ایذ تفاوت داید، هریو بهبُ

ناد. در  دار یتار عملکرد ضییفنسبت به اهمّیتشان در تمامی ابیاد، مقادیری منفی است به ایذ مینا که تمامی ابیاد، 

تریذ میا ان تفااوت میاان    دارای بیش 55/1با مقدار نفیان، لیذ بید یینی مشارکت  یاوّشده، بید بررسی سی دهمیان 

و عملکرد ابیاد مناب  انساانی   اهمّیتو عملکرد ایذ بید نسبت به تفاوت  اهمّیتتفاوت  ةو عملکرد است. فا،ل اهمّیت

هاای رتباه دوم و ساوم جاای دارناد، قابال       ترتیب در رتبه( که به13/2( و روابط سادمانی )با مقدار 33/2اختالف )با 

( و رواباط ساادمانی )باا    33/2اخاتالف  (، نگار  ساادمانی )باا    31/2اخاتالف  رهبری )با  است. ابیاد هدایت و توجّه

اردیاابی و   ةهای کهارم، پنجم و ششم قرار دارناد. بساتر قاانونی در مرحلا    ( با اختالف ناکی ی در رتبه13/2اختالف 

باا اخاتالف    اتاطاّلعا ارتباطات و  فنّاوری، 13/2ری ی با اختالف برنامه ة، بستر قانونی در مرحل43/2پای  با اختالف 

سیاساتی باا میا ان     -ای ، برناماه 24/2، یکپارکگی باا اخاتالف   21/2با اختالف  دسترسی به مناب  و امکانات، 14/2

در  ۰3/2با کمتریذ می ان اخاتالف یینای    (دهی سادمان ة)مربوط به مرحل قانونی بسترید بُ درنهایتو  3۰/2اختالف 

 دهم جای دارند.های هفتم تا سی جایگاه

رویکردهای ماتلفی وجاود دارد، در ایاذ پاژوه      عملکرد - اهمّیت یا ماتریس ، برای ترسیم نقشهدر گام نهایی 

و عملکرد ابیاد اسات   اهمّیتدهنده میانگیذ مقادیر تقاط ، نشان یینی خطّ  استفاده شده است 3محورداده کردیرواد 

دهنادگان   هر کهار گاروه پاساخ  عملکرد  – اهمّیت. ماتریس است( ۰۰/2د: و میانگیذ عملکر 14/5: اهمّیت)میانگیذ 

   .(1)شکل  نشان داده شده است با  عمومی، دولتی، خاو،ی و مردمی

 افزار اِس.پی.اِس.اِس.(. تفاوت مقادیر میانگین اهمّیت و عملکرد ابعاد )خروجی نرم۱جدول 

 های عملکرد و اهمّیتتفاوت ازلحاظه رتب های عملکرد و اهمّیتتفاوت میانگین ابعاد ردیف

 3 -55/1 نفیان ی مشارکت 3

 1 -13/2 ری ی(برنامه ة)در مرحل قانونی بستر 2

 32 -3۰/2 ای سیاستیبرنامه یکپارکگی 1

 33 -24/2 سیاسی - حکومتی یکپارکگی 5

 31 -۰3/2 (دهی سادمان ة)در مرحل قانونی بستر 4

 5 -31/2 رهبری و هدایت 5

 1 -13/2 سادمانی روابط 3

 5 -33/2 سادمانی نگر  1

 4 -35/2 مالی مناب  3

 2 -33/2 انسانی مناب  3۰

 3 -14/2 اتاطاّلعارتباطات و  فنّاوری 33

 3 -43/2 اردیابی( ةقانونی )در مرحل بستر 32

 3۰ -21/2 دسترسی به مناب  و امکانات 31

                                                                                                                                                                          
1- Data- centered approach 
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و عملکارد   اهمّیات بررسی در پژوه ، موابق با مقاادیر میاانگیذ    ید موردبُ سی ده، است مشاّصگونه که همان 
 کاه  نیاد دست مای ایذ نتیجه بهشده به ماتریس ترسیماند. با نگاهی جای داده شده I-Pماتریس  ةها، در کهار خاننن

ه نُا  سادمانی(، هشت )نگر  ساادمانی(،  رهبری(، هفت )روابط و نفیان(، ش  )هدایت ی یو )مشارکت ةابیاد شمار

  اند  ایذ رب  بسایار کلیادی اسات   جای گرفته« توجّهکانون »یینی  ،)مناب  انسانی(، در رب  ناستده )مناب  مالی( و 
قارار   توجّاه بناابرایذ بایساتی در کاانون      ناد دار ابیاد، عملکرد ضییفی همةمیانگیذ  ی بااتر اد حدّاهمّیت باوجود دیرا

 عملکاردی بیشاتر اد حادّ    و اهمّیتدلیل سیاستی تنها بیدی است که به - ایید سه یینی یکپارکگی برنامهبُ گیرند 
دو بیاد   جای دارد. منظور اد حف ، حف  شرایط کنونی ایاذ بیاد اسات    « حف » وضییّتمیانگیذ در رب  دوم یینی 

مقادار   ی کمتار اد اهمّیتا دلیال  ( باه دهای  سادمان ةدر مرحل قانونی کهار )یکپارکگی حکومتی سیاسی( و پنم )بستر

داشات کاه اگار باه      توجّاه قارار دارد  بایاد   « اولویت کام »میانگیذ و عملکردی بااتر اد میانگیذ، در رب  سوم یینی 
 امّاا ، داردهاا  نن یکلّا  اهمّیات ی بااتر اد عدد کهار دارند و ایذ نشاان اد  اهمّیتشود،  توجّهایذ ابیاد  اهمّیتمیانگیذ 

 ابیااد دو )بساتر   هاای  کرشاده اسات    ه با سایر ابیاد و درنظرگارفتذ میاانگیذ  ها در ایذ رب ، در مقایسقرارگیری نن
 سای ده اردیاابی( و   ةقاانونی در مرحلا   )بساتر  دواددهات(، اطاّلعارتباطات و  فنّاوری) یاددهری ی(، برنامه ةمرحل قانونی

هاا کمتار   نن یدو هرو عملکرد  اهمّیت دیرا  قرار دارند« کاه »یینی  ،)دسترسی به مناب  و امکانات( در رب  کهارم

 ی نیستند.خا،ّ توجّهمیانگیذ است. ایذ ابیاد نیادمند  اد حدّ
ناماه را نیا    پرسا   هاای پرسا  شاناختی و  جمییّات های میان ویژگی ةبر نن است که رابو پژوهشگردر انتها،  

، نماده  دسات  باه وتحلیل عملکرد شود که نیا نتایجی که اد تج یهبررسی کند، در حقیقت با انجام ایذ عمل، روشذ می
 دو اساتقالت بارای ایاذ منظاور اد ندماون خای      .شناختی بوده است یاا خیار  جمییّتهای ماتلف تحت تأثیر ویژگی

 (.2پیرسون استفاده شده است )جدوت 

 
 س.(س.اِاِافزار اِس.پی.)خروجی نرم عملکرد - اهمّیت. ماتریس ۸شکل 

 (س.اِس.س.پی.اِاِ افزارنرم خروجی)دو استقالل آزمون خی ة. نتیج۲جدول 

 آزمون
 شناختیجمعیّت تغیّرم

Xدو )آزمون خی
 هافرض وضعیّت ( استقالل2

Xمقدار 
 H0 H1 *(sigی )دارمعنیسطح  آزادی ةدرج 2

 رد تأیید 113/۰ 2 ۰2۰3/۰ جنسیت
 رد تأیید 345/۰ 3 212/34 سنّیگروه 

 تأیید رد ۰۰۰/۰ 2 215/351 سوح تحایالت
 تأیید رد ۰۰۰/۰ 2 511/31۰ خدمت مان محلّساد

 رد تأیید ۰35/۰ 2 23/515 خدمت ةسابق

 (%۹ی دارمعنی)سطح  %۵۹نان سطح اطمی *
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هاای  تغیّر(، بایذ م 2شاود )جادوت   دو اساتنباط مای  ی ندماون خای  دارمینای گونه کاه اد مقاادیر ساوح    همان 

  ی وجاود نادارد  دارمینای ها، رابوه پاسخ نن ان ودهندگو سابقه خدمت پاسخ سنّیگروه شناختی جنسیت،  جمییّت

هاای ساوح تحاایالت و ناوع     تغیّر، بایذ م حات ذیبااها تأثیرگ ار نبوده است. بر پاسخ نن یادشدههای تغیّربنابرایذ م

پاس    شاود دیده مای  دارمینی ةهای ننان، رابوهستند و پاسخ فیّالیّتدهندگان در ننجا مشغوت به سادمانی که پاسخ

ها تأثیرگ ار باوده اسات. ایاذ تأثیرگا اری در     خدمت بر پاسخ نن توان گفت که سوح تحایالت و سادمان محلّمی

 دیده شد. نف  یهای کهار گروه  تفاوت ماتریس

 بحث
گردشاگری سااحلی و همچنایذ     ةمادیریت یکپارکا   (هایابیاد و شاخصکیستی )شناسایی با هدف  حاضر پژوه 
نفیان ماتلاف عماومی، دولتای، مردمای و خاو،ای       ی ادنظرها و شاخصو اد ابیاد و عملکرد هری اهمّیتبررسی 

ریا ی(،  برناماه  ة)در مرحلا  قاانونی  ان، بساتر نفی ی مشارکتمرتبط با گردشگری ساحلی استان مادندران انجام شد. 
 و ، هادایت (دهای  ساادمان  ة)در مرحلا  قاانونی  سیاسای، بساتر   - حکومتی ، یکپارکگیای سیاستیبرنامه یکپارکگی

قاانونی )در   ، بساتر اتاطاّلعا ارتباطاات و   فنّااوری انسانی،  مالی، مناب  سادمانی، مناب  سادمانی، نگر  رهبری، روابط
گردشاگری   ةبارای مادیریت یکپارکا    شاده بررسای  ةگانا سی دهدسترسی به مناب  و امکانات، ابیاد  و اردیابی( ةمرحل

نفا  و  های  یدر میان گروه نامهپرس نتایم تودی  و تکمیل  هستند. نوشتار پی  رودر  ساحلی در استان مادندران

نشاان داد کاه   ( 2۰34کاوک ) ایای و هیات  موابق مراحل پیشانهادی   عملکرد - اهمّیت وتحلیل تج یهانجام رو  
گردشگری، مقادیری منفی اسات  باه ایاذ     ةهای مدیریت یکپارکشاخص همةو عملکرد  اهمّیتهای مقدار میانگیذ

ها در ارتباط با گردشاگری سااحلی اساتان مادنادران، مولاوم نیسات و باا        نا که عملکرد حات حاضر ایذ شاخصمی
 گیری دارند.ها شکاف کشمنن اهمّیتمقدار 
همایذ  باه و  (-55/1مقادار  ) شاود دیده می« نفیانمشارکت  ی»ید در بُ یادشدهبیشتریذ مقدار تفاوت و شکاف  

 بااوجود  ،عملکرد قرار گرفته است  جایی که ابیاد موجود در ایذ رب  - اهمّیتم ماتریس در رب  دو یادشدهبید دلیل، 
طاور کاه در   قرار گیرند  ایذ در حالی اسات کاه هماان    توجّه باید محلّ ناگ یردیاد، عملکرد مولوبی ندارند و  اهمّیت

د نن، بیاد بسایار   مراحال متیادّ  شدن مدیریت یکپارکاه در  نفیان برای اجراییشد، مشارکت  ی گفتهادبیات نظری 
 شادن مادیریت  برای اجرایای نفیان  مشارکت  یبر بید ساذ یو، پژوهشگراننویسندگان و بسیاری اد ی است. مهمّ

. (2۰33  نلمیدا و همکااران،  333: 2۰31   ایمران،31: 2۰۰3  مینگ، 325: 2۰۰5 ،3رید)ویس یکپارکه تأکید دارند

ده کار ( ارائاه  45: 3333) 2توان اد انواع ساووح مشاارکت کاه هیلدبرناد    ن مینفیابرای درک کگونگی مشارکت  ی
ریا ی مشاارکتی  اختیاارات    ات/ نمود  جمیی  اخ  نظرات جمیی  مشورت جمیی  برنامهاطاّلعاست، استفاده کرد: 

 شده.تفوی 

،انیت   ةتوسای در  ویاژه باه  یفاکتور بسیار مهمّا  ،و پژوهشگران نظرانبسیاری اد ،احب ةگفتبه که مناب  انسانی 

)اخاتالف   داردتاری  عملکارد پااییذ  نسابت باه اهمّیات نن     محور است،خدماتی و انسان ی،نیت مثابة بهگردشگری 

ر و و ایجااد تفکّا   نیروی انساانی در ابیااد ماتلاف    ةبدون بهبود ظرفیت و توسیایذ در حالی است که  (.33/2عددی 

توسایة  کنناده در  یکی اد عوامل تیییذ مثابة بهظرفیت فردی اهد شد  ق ناو، یکپارکگی محقّهانگر  پایداری در نن

 .(3134نژاد، شود )رماانی میتلقّگردشگری ساحلی  پایدار

در ، عملکارد کناونی نن   توسّاط م باای حدّ اهمّیتمیانگیذ  باوجوددیگری است که  روابط سادمانی، اد ابیاد مهمّ 
                                                                                                                                                                          
1- Weiss Reid 

2- Hildebrand 
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شاکاف میاان    ادلحااظ ضییف اردیابی شاده و  سواحل استان مادندران  های دخیل در توسیه و مدیریتمیان سادمان

همکاری و همااهنگی میاان    اهمّیتهای ایذ بید، . شاخص(13/2)با مقدار  گرفته است جایسوم  ةایذ دو نی  در رتب

ی در اهمّیتا است، دارای مرتبط ظرفیت سادمانی که با ایذ بید ها، برخی پژوه رسانند. در های متبوع را میسادمان

مانناد هاات و     ، عملکارد ضاییفی دارد  یادشاده  برخای دیگار،  و در  (3134ناژاد،  )مانند رمااان  اولویت ناست بوده

باه   توجّاه و باا  رواباط ساادمانی   اردیابی بید ة به نتیج توجّه. بدون شو، با (3۰2: 2۰۰3( و مینگ )2۰۰5هارکونذ )

اد مادنادران  گردشاگری سااحلی اساتان     رو اند، برای خشده قائلکه بسیاری اد نویسندگان برای نن ی فراوان اهمّیت

هاای سااحلی و بهباود رواباط میاان      بارداری فیلی، کاه  تیارض میان گردشاگری و ساایر بهاره    نابسامان وضییّت

 منظاور باه تشاکیل نهاادی فرادسات     ادجملههای ماتلف های دخیل گردشگری ساحلی، ادطریق انواع رو سادمان

)باا اخاتالف امتیااد     و رهباری  بسیار حیاتی است. هادایت  ،گردشگری در شهرهای ساحلی استان ةمدیریت یکپارک

گردشاگری سااحلی اسات، نگار       ةها به یکپارکگی در ارتبااط باا توسای   سادمان دستیابی ةکه بیانگر نحو (-31/2

و  اهمّیات ی اخاتالف میاانگیذ   نیا  دارا ( -35/2)با اختالف امتیااد  و تأمیذ مالی  (-13/2)با اختالف امتیاد  سادمانی

یکای اد   توسایه  درحاات دات ماالی در کشاورهای   نبود تیهّاند. قرار گرفته توجّهعملکرد باایی هستند و در رب  کانون 

، 3  ایسااگر 2۰34است )ننفساو و همکااران،    هانن شدن مدیریت یکپارکه در مناطق ساحلیجراییامشکالت اساسی 

شاده ماورد   بررسای  ةدر ادبیات و پیشین کمابی بید نگر  سادمانی و تأمیذ مالی  دوادم به  کر است که  .(2۰۰1

دیدگاه سب  مدیران و استمرار تاأمیذ ماالی   ر و نگر ، تفکّ اهمّیتری اد نویسندگان بر و تأکید قرار دارد و بسیا توجّه

باه   دساتیابی  ةراساتای نحاو  هاای مولاوم و سانجیده در    اندیشی و اعماات سیاسات  فاق نظر دارند  بنابرایذ کارهاتّ

دوساتی در میاان   ساوی پایاداری و تارویم فرهناگ طبییات     های سادمانی بهیکپارکگی، تأمیذ مالی و تغییر نگر 

 ةیشادن مادیریت یکپارکاه بارای توسا     نف ، اد راهکارهاای شایساته در راساتای اجرایای    های  یمدیران و سادمان

 نفیان است.گردشگری در میان  ی

و عملکارد مولاوبی    اهمّیتدارای  در مورد مدیریت گردشگری ساحلی در سواحل استان مادندران تنها بیدی که 

خالف ایاذ  . برسیاستی( در سووح ماتلف است - ایجای دارد، بید سوم )یکپارکگی برنامه« حف » ةاست و در خان

ها شاهر  کاالن برخای  در  گردشاگری  ةمدیریت یکپارکا  قهای تحقّکال  ادجملهری ی  ضیف در نظام برنامه موضوع،

پای  رو،   پاژوه  در نتاایم   توجّاه . یکی اد نکات جالب (3135داده، پور و فتحیشده است )ع ی مشهد قید  ادجمله

ریا ی،  نفیان برای ال امات و بسترهای قانونی در مراحال ماتلاف مادیریتی یینای برناماه     کمی است که  ی اهمّیت

برخای  رکردهاای ماتلفای دارناد(.    یذ در هریاو اد مراحال مادیریتی، کا   اناد )قاوان  شده قائلو اردیابی  دهی سادمان

مانناد کاظمیاان و   انیذ را در گاروه عوامال سااختاری و برخای دیگار      قاو  (333: 2۰31) مانناد ایماران   پژوهشگران

ت و توان گفت که وجود قوانیذ، بادون ال اماا  میدهند. قرار می را در گروه بسترها و امکاناتنن ( 3133)میرعابدینی 

و درنظرگارفتذ  م اماری  شدن قوانیذ ماوّپیگیری اجرا و عملیاتی، رو ذیاضمانت اجرایی نن، اثربا  ناواهد بود  اد

 رف وجاود و تااویب قاوانیذ،   حیاتی اسات و ،ِا  اجرای کارنمد و اثربا  نن،  راستایقوانیذ تشویقی و تنبیهی در 

 ی حا،ل ناواهد شد.اثرباش گردشگری استان مادندران ةمدیریت یکپارک ةنیدردم

 گیرینتیجه
بار    طبییی که یکی اد مناب مثابةگردشگری ساحلی ضرورتی است که در سواحل به ةاستقرار الگوی مدیریت یکپارک

ننچاه  مانناد    )وجود داردرقابت و تااد با  گردشگری ه البتّبیشتر اد نن در بیذ کاربران ماتلف و  برداریبهرهسر 

                                                                                                                                                                          
1- Isager 
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هاای  ف و دکاار تان   تارّ ساحلیهای بیشتر دمیذد سات اخیر، نطی ک شود ودیده مین سواحل استان مادندرادر 

منجار باه    ،ویاژه بهند و کد و تیارض را حل ااتتواند بسیاری اد مشکالت ناشی اد ایذ ، میمحیوی شده است(دیست

مادیریت   ةگانا دهسای   ابیااد محیوای، اقتااادی و اجتمااعی شاود.     گردشگری ساحلی در ابیاد دیست توسیة پایدار

، ای سیاساتی برناماه  ری ی، یکپاارکگی برنامه ةدر مرحل قانونی ان، بسترنفی ی مشارکت)گردشگری ساحلی  ةیکپارک

 ساادمانی، نگار    رهباری، رواباط   و ، هادایت دهای  ساادمان  ةدر مرحلا  قانونی سیاسی، بستر - حکومتی یکپارکگی

اردیابی و دسترسی باه منااب     ةقانونی در مرحل ، بستراتاطاّلعاطات و ارتب فنّاوریانسانی،  مالی، مناب  سادمانی، مناب 

نسابت باه میا ان     یادشاده ابیاد  ،در استان مادندراند که کر مشاّصبررسی شد پی  رو که در پژوه  ( و امکانات

هاارکونذ  هاات و  راساتا باا نظار    گیاری را هام  شاید بتوان ایذ نتیجاه  ند.داری توجّهعملکردی قابل  ةفا،لاهمّیتشان 

 ادجملاه ) ماتلاف  هاای مادیریت یکپارکاه در عر،اه    ابیااد  شدناجرایی که میتقدند ،راحت بهدانست که  (2۰۰5)

و رواباط مسااعدِ یکپاارکگی در    مانند ایجاد نگر  پایدار  ابیادبرخی  ویژهبه، کار دشواری است و گردشگری ساحلی(

 .اد سوی مسئوان است های مناسبها و سیاستها، نیادمند برنامهسادمانمیان 

 ینامناساب عملکارد  ، شاده ابیااد بررسای  موابق نتایم پژوه  پای  رو،   هرکندی باید ا عان داشت که طور کلّبه 

مند گردشگری سااحلی و اساتفاده اد   توسیه و رشد نظام برایاستان مادندران  های غنیبه پتانسیل توجّهبا  امّا دارند 

 ادجملاه دخیال   اننفیا  یها و ی، تال  دستگاهدا برای مردم محلّسیار مناسب اشتغاتهای بیکی اد دمینه مثابةنن به

 وضاییّت بهباود   بارای ، سادمان بنادر و دریانوردی، دادگستری، شهرداری، فرمانداری و غیره، میراف فرهنگیسادمان 

هاا  ر، ضایف عملکاردی نن  بیشات  اهمّیت باوجودابیادی که  ویژهبه) گردشگری ساحلی ةمدیریت یکپارککنونی ابیاد 

، یادشاده تواند در بهبود شارایط  بدون شو می، نف  یهای و تیامل و یکپارکگی نن با سایر با  است( توجّهقابل 

 بسیار اثربا  باشد.

 گردشگری ساحلی ةمدیریت یکپارچهای ابعاد و شاخص .۱ پیوست

مراحل فرایند 

 مدیریت
 هاشاخص ابعاد یکپارچگی

 ری یبرنامه

 نفیانرکت  یمشا
 نفیان ساحلمیان با  گردشگری و سایر  ی مناب قدرت و  ة. تودی  عادان3
 نفیان ساحل با با  گردشگری برداری اد ساحل میان  ی. ایجاد رویکرد تیاملی در بهره2
 .ساحل ةهای توسی ها و برنامه . تقویت مشارکت با  گردشگری در تدویذ سیاست1

 وجود بستر قانونی

جاد بسترهای قانونی و نهاادی شافاف و کارنماد بارای تقویات جایگااه گردشاگری در        . ای5
 مدیریت ساحل

نفیاان مارتبط باا    ها و اهداف به  یرات مربوط به برنامهموق  قوانیذ و مقرّ رسانی به اطاّلع. 4
 گردشگری فیّالیّت

ات قاوانیذ  وّهای مدیریت ساحلی متناسب باا تغییار و تحا   پ یری اهداف و برنامه. انیواف5
 .ایهای توسیهحاکم بر جریان

 سیاستی -اییکپارکگی برنامه

 های ساحل. وجود برنامه و سیاست یکپارکه و مرج  درخاوص انواع کاربری3
 المللی سواحل با ا،وت بیذ ةی در توسیهای ملّ ها و سیاست . هماهنگی برنامه1
 یهای ملّ واحل با برنامهس ةهای استانی توسی ها و سیاست . هماهنگی برنامه3
 استانی ةسواحل با برنام ةای توسی های منوقه ها و سیاست . هماهنگی برنامه3۰
 یارتقای درنمدهای محلّ منظور بهری ی گردشگری، برنامه دری های محلّایجاد ظرفیت .33
هاای باا  گردشاگری و    اان سااحل باا برناماه   های فیّ ها و سیاست . هماهنگی برنامه32
 .سعکرب

 های گردشگری ساحلیفیّالیّتگیرنده در  های تامیم سادی نق  سادمان. شفاف31
گردشاگری   فیّالیّات هاای مارتبط باا     ها و شرح وظایف ساادمان . تیییذ دقیق مسئولیت35

 ساحلی
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 گردشگری ساحلی ةمدیریت یکپارچهای . ابعاد و شاخص۱پیوست ادامة 

مراحل فرایند 

 مدیریت
 هاصشاخ ابعاد یکپارچگی

 دهی سادمان

 سیاسی - یکپارکگی حکومتی

گردشاگری   فیّالیّات هاای مارتبط باا     هاا در وظاایف ساادمان   پوشانی. رف  تاادها و هم34

 ساحلی

گردشاگری سااحلی براسااس     فیّالیّات های مرتبط باا  . اعوای اختیارات ادم به سادمان35

 ری ی مورد نظر گ اری و برنامههدف

 ساحلی ةهای توسیمانی با اهداف و برنامه. هماهنگی تقسیمات ساد33

 .گردشگری فیّالیّتهای مرتبط با پیوند میان سادمان ةوجونورند. تقسیم وظایف به31

 وجود بستر قانونی

 گردشگری فیّالیّتهای مرتبط با  . تسهیل هماهنگی سادمان33

مارتبط   هاای . اف ای  ضمانت اجرایی قوانیذ ماوم درخاوص تقسیم وظایف ساادمان 2۰

 گردشگری فیّالیّتبا 

 .گردشگری ساحلی ةتوسی  های اجرایی نامه یذیها و ن. تدویذ دستورالیمل23

 هدایت و رهبری هدایت و رهبری

هاای مارتبط باا    ساادمان  دساتیابی  ةهای روشذ درخااوص نحاو  . تدویذ دستورالیمل22

 گردشگری ساحلی به یکپارکگی فیّالیّت

روی مادیریت   هاای پای   مل پایدار برای رف  موان  و کاال  . ایجاد فاای گفتگو و تیا21

 گردشگری ساحلی ةیکپارک

 بارای گردشاگری   فیّالیّتهای مرتبط با های حمایتی و تشویقی اد سادمان. تدویذ برنامه25

 .ایجاد انگی ه

 اجرا

 یکپارکگی

 سادمانی

 روابط سادمانی

 فیّالیّات هاای مارتبط باا    ادمانبایذ سا   ة. تقویت روابط مبتنی بر ا،وت مدیریت یکپارک24

 گردشگری ساحلی

گردشاگری   فیّالیّات هاای مارتبط باا     ات میان سادماناطاّلعسادی جریان اشتراک . روان25

 ساحلی

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با  اجتماعی میان سادمان ة. اف ای  سرمای23

گردشاگری   فیّالیّات باا   هاای مارتبط  . تقویت سادوکارهای تقویت ارتباطی میان سادمان21

 .ساحلی

 نگر  سادمانی

گردشاگری   فیّالیّات های مارتبط باا   کردن رویکرد مدیریت یکپارکه در سادمان . نهادینه23

 ساحلی

 فیّالیّات هاای مارتبط باا    در ساادمان  توسایة پایادار  ر . ایجاد اعتقااد باه منواق و تفکّا    1۰

 گردشگری ساحلی

 فیّالیّااتهااای ماارتبط بااا کااه میااان سااادمان. ایجاااد درک مشااترک اد ماادیریت یکپار13

 گردشگری ساحلی

هاای مارتبط باا    د سادمانی نسبت به مسئولیت اجتماعی در میاان ساادمان  . اف ای  تیه12ّ

 .گردشگری ساحلی فیّالیّت

 مناب  مالی

 گردشگری ساحلی ةهای توسی. تأمیذ مالی اجرای برنامه11

 . استمرارباشی به تأمیذ اعتبارات مالی15

گردشاگری   فیّالیّات های مرتبط باا  ،ورت عادانه میان سادمان. تاایص مناب  مالی به14

 .دهی سادمانگ اری و موابق هدف ساحلی

دسترسی به 

 مناب 
 مناب  انسانی

 فیّالیّااتهااای ماارتبط بااا . وجااود ماادیران و نیااروی انسااانی کارنمااد در میااان سااادمان15

 گردشگری ساحلی

هاای  هاا در میاان ساادمان   انسانی کارنماد موجاود در اجارای برناماه     . استفاده اد نیروی13

 گردشگری ساحلی فیّالیّتمرتبط با 

 فیّالیّات هاای مارتبط باا    های نمود  نیاروی انساانی در میاان ساادمان    هرو. برگ اری د11

 .گردشگری ساحلی
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 گردشگری ساحلی ةمدیریت یکپارچهای . ابعاد و شاخص۱پیوست ادامة 

د مراحل فراین

 مدیریت
 هاشاخص ابعاد یکپارچگی

 اجرا
دسترسی به 

 مناب 

ارتباطات و  فنّاوری

 اتاطاّلع

 فیّالیّات هاای مارتبط باا     در سادمان اتاطاّلعارتباطات و  فنّاوریرود . اف ای  امکانات به13

 گردشگری ساحلی

و  در برقااراری ارتباااط  اتاطاّلعااارتباطااات و  فنّاااوری. تقویاات توانااایی اسااتفاده اد  5۰

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با  ات در سادماناطاّلعگ اری  اشتراک به

ات مناساب در  اطاّلعا ارتباطاات و   فنّااوری . اف ای  دسترسی مناب  انسانی به امکاناات  53

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با  سادمان

 فنّااوری در اساتفاده اد  گردشگری سااحلی   فیّالیّتهای مرتبط با  . توانمندسادی سادمان52

 .اتاطاّلعارتباطات و 

 کنترت

 وجود بستر قانونی

هاای مارتبط    های سادماننور برای اردیابی اثرباشی اقدامات و برنامه. تدویذ قوانیذ ال ام51

 گردشگری ساحلی فیّالیّتبا 

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با  نظارت و اردیابی در سادمان ة. شفافیت نحو55

 .اردیابی ةجیدرنتها رودرسانی قوانیذ و دستورالیمل . ا،الح و به54

 دسترسی به مناب  و امکانات

 فیّالیّات هاای مارتبط باا     . ایجاد ساادوکار مناساب بارای اردیاابی و نظاارت در ساادمان      55

 گردشگری ساحلی

دشاگری  گر فیّالیّات هاای مارتبط باا     . تأمیذ مالی فرایند اردیاابی و نظاارت در ساادمان   53

 ساحلی

 .موق  و مناسب نتایم حا،ل اد اردیابیرسانی بهاطاّلع. 51

 (n = 406) جفتی ةنتایج آزمون تی با دو نمون .۲پیوست 

 های پژوهششاخص بعد

میانگین 

 ± اهمّیت

 انحراف معیار

میانگین عملکرد 

 انحراف معیار ±

انحراف 

معیار 

 فاصله

مقدار 

 آماره

 تی ولیو

سطح 

 یدارمعنی

 (۱ولیو)پی 

ی
  
ت
رک
شا
م

ان
فی
ن

 
قدرت و مناب  میان با  گردشاگری   ة. تودی  عادان3

 نفیان ساحلو سایر  ی
41/۰ ± 33/5 54/۰ ± 53/3 13/۰ ۰۰/41- ۰۰۰/۰ 

برداری اد سااحل میاان   . ایجاد رویکرد تیاملی در بهره2

 نفیان ساحل با با  گردشگری  ی
54/۰ ± 34/5 33/۰ ± ۰1/2 31/۰ 31/45- ۰۰۰/۰ 

. تقویاات مشااارکت بااا  گردشااگری در تاادویذ   1

 ساحل ةهای توسی ها و برنامه سیاست
54/۰ ± 34/5 35/3 ± 33/3 21/3 44/55- ۰۰۰/۰ 

ی
نون
 قا
تر
بس
د 
جو
و

 

. ایجاد بساترهای قاانونی و نهاادی شافاف و کارنماد      5

 برای تقویت جایگاه گردشگری در مدیریت ساحل
33/۰ ± 53/5 53/۰ ± 4۰/3 54/3 53/5۰- ۰۰3/۰ 

رات مرباوط باه   موقا  قاوانیذ و مقارّ    رسانی به اطاّلع. 4

 فیّالیّااتنفیااان مارتبط بااا  هااا و اهاداف، بااه  ی برناماه 

 گردشگری

34/۰ ± 24/5 53/۰ ± 33/3 13/۰ ۰5/41- ۰۰۰/۰ 

های مادیریت سااحلی   پ یری اهداف و برنامه. انیواف5

ای ها ات قوانیذ حاکم بر جریانمتناسب با تغییر و تحوّ

 ایتوسیه

32/۰ ± 33/5 

 

35/۰ ± 24/2 

 
13/۰ 45/55- ۰۰۰/۰ 

ی 
کگ
پار
یک

مه
رنا
ب

ی
ا

 

. وجود برنامه و سیاست یکپارکه و مرج  درخااوص  3

 های ساحلانواع کاربری
54/۰ ± 53/5 35/3 ± 53/2 21/3 ۰5/13- ۰2۰/۰ 

 ةی در توسای هاای ملّا   ها و سیاسات  . هماهنگی برنامه1

 لیالمل سواحل با ا،وت بیذ
33/۰ ± ۰1/5 11/۰ ± 35/2 15/3 13/21- ۰15/۰ 

                                                                                                                                                                          
1- P - value 
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 (n = 406) جفتی ةنتایج آزمون تی با دو نمون .۲پیوست ادامة 
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 ةهاای اساتانی توسای    ها و سیاسات  . هماهنگی برنامه3

 یهای ملّ سواحل با برنامه
31/۰ ± 11/5 3۰/۰ ± 53/2 32/۰ 3۰/52- ۰۰۰/۰ 

 ةای توسای  های منوقه ها و سیاست . هماهنگی برنامه3۰

 سواحل با برنامه استانی
54/۰ ± 55/5 34/۰ ± 34/2 34/۰ 44/5۰- ۰3۰/۰ 

ریاا ی برنامااه دری هااای محلّاا ایجاااد ظرفیاات  .33

 یارتقای درنمدهای محلّ منظور بهگردشگری، 
54/۰ ± 55/5 13/۰ ± 53/2 35/۰ 31/42- ۰۰۰/۰ 

اان سااحل  هاای فیّا   ها و سیاست . هماهنگی برنامه32

 های با  گردشگری و بالیکسبا برنامه
53/۰  ±53/5 41/۰ ± 11/3 13/۰ 15/43- ۰۰۰/۰ 

ی
مت
کو
 ح
ی
کگ
پار
یک

- 
ی
اس
سی

 

گیرناده در   هاای تاامیم   سادی نق  سادمان. شفاف31

 های گردشگری ساحلیفیّالیّت
43/۰ ± 41/5 14/۰ ± ۰۰/2 1۰/۰ 31/55- ۰۰۰/۰ 

هااا و شاارح وظااایف   . تییاایذ دقیااق مساائولیت  35

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با  سادمان
33/۰  ±53/5 ۰4/3 ± 24/2 55/3 24/1۰- ۰۰2/۰ 

هاای   ها در وظایف سادمانو همپوشانی . رف  تاادها34

 گردشگری ساحلی فیّالیّتمرتبط با 
53/۰ ± 53/5 33/3 ± 33/2 34/3 23/13- ۰3۰/۰ 

هاای مارتبط باا    . اعوای اختیارات ادم باه ساادمان  35

گا اری و  گردشاگری سااحلی براسااس هادف     فیّالیّت

 ری ی مورد نظر برنامه

31/۰  ±11/5 33/۰ ± ۰1/2 33/3 31/11- ۰1۰/۰ 

. همااااهنگی تقسااایمات ساااادمانی باااا اهاااداف و 33

 ساحلی ةهای توسی برنامه
3۰/۰  ±۰1/5 33/۰ ± ۰1/2 35/۰ 33/52- ۰۰۰/۰ 

پیونااد میااان   ةوجونورنااد. تقساایم وظااایف بااه  31

 گردشگری فیّالیّتهای مرتبط با  سادمان
31/۰ ± 33/5 53/۰ ± 33/3 31/۰ 4۰/55- ۰۰۰/۰ 

ی
نون
 قا
تر
بس
د 
جو
و

 

 فیّالیّات های مارتبط باا    تسهیل هماهنگی سادمان. 33

 گردشگری
۰5/3 ± ۰۰/5 43/۰ ± ۰1/2 33/۰ 33/13- ۰۰۰/۰ 

. اف ای  ضمانت اجرایی قوانیذ مااوم درخااوص   2۰

 فیّالیّااتهااای ماارتبط بااا  تقساایم وظااایف سااادمان 

 گردشگری

33/3 ± 33/5 33/۰ ± ۰1/2 3۰/3 15/11- ۰3۰/۰ 

  هاای اجرایای   ناماه  یذیا ن هاا و . تدویذ دساتورالیمل 23

 گردشگری ساحلی ةتوسی
35/۰ ± 24/5 5۰/۰ ± ۰۰/2 31/۰ 23/55- ۰۰۰/۰ 

ی
بر
ره
 و 
ت
دای
ه

 

 ةهای روشاذ درخااوص نحاو   . تدویذ دستورالیمل22

گردشاگری   فیّالیّات هاای مارتبط باا    سادمان دستیابی

 ساحلی به یکپارکگی

43/۰ ± 41/5 15/۰ ± 34/3 13/۰ 33/55- ۰۰۰/۰ 

اد فاای گفتگو و تیامل پایدار برای رفا  موانا    . ایج21

روی مدیریت یکپارکاه گردشاگری    های پی و کال 

 ساحلی

53/۰ ± 53/5 34/۰ ± 34/3 11/۰ 33/55- ۰۰۰/۰ 

هاااای حماااایتی و تشاااویقی اد . تااادویذ برناماااه25

ایجااد   بارای گردشاگری   فیّالیّات های مرتبط با  سادمان

 انگی ه

11/۰ ± 35/5 53/۰ ± 43/3 34/۰ 45/45- ۰۰۰/۰ 
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ا،اوت مادیریت یکپارکاه     . تقویت روابط مبتنی بر24

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با بیذ سادمان
54/۰ ± 34/5 41/۰ ± 11/3 33/۰ 51/35- ۰۰۰/۰ 

ات میااان اطاّلعااسااادی جریااان اشااتراک   . روان25

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با  سادمان
42/۰ ± 4۰/5 54/۰ ± 53/3 33/۰ 33/32- ۰۰۰/۰ 

هااای  اجتماااعی میااان سااادمان ة. افاا ای  ساارمای23

 گردشگری ساحلی فیّالیّتمرتبط با 
53/۰ ± 53/5 33/۰ ± 33/3 13/۰ ۰1/55- ۰۰۰/۰ 

هاای  . تقویت سادوکارهای ارتبااطی میاان ساادمان   21

 گردشگری ساحلی فیّالیّتمرتبط با 
53/۰ ± 53/5 43/۰ ± ۰1/2 13/۰ 35/43- ۰۰۰/۰ 

ی
مان
ساد
  

گر
ن

 

رد ماادیریت یکپارکااه در  کااردن رویکاا  . نهادینااه23

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با سادمان
13/۰ ± 11/5 32/۰ ± 11/3 35/۰ 43/33- ۰۰۰/۰ 

در  توسایة پایادار  ر . ایجاد اعتقاد باه منواق و تفکّا   1۰

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با سادمان
41/۰ ± 11/5 54/۰ ± 53/3 33/۰ 53/1۰- ۰۰۰/۰ 

ک مشاترک اد مادیریت یکپارکاه میاان     . ایجاد در13

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با سادمان
53/۰ ± 53/5 43/۰ ± 43/3 3۰/۰ 22/51- ۰۰۰/۰ 

د سااادمانی نساابت بااه مساائولیت  . افاا ای  تیهّاا12

 فیّالیّااتهااای ماارتبط بااا اجتماااعی در میااان سااادمان

 گردشگری ساحلی

53/۰ ± ۰1/5 35/۰ ± ۰۰/2 32/3 53/13- ۰2/۰ 

ی
مال
  
ناب
م

 

گردشاگری   ةهاای توسای  . تأمیذ مالی اجرای برنامه11

 ساحلی
54/۰ ± 34/5 33/۰ ± 32/3 3۰/3 32/43- ۰۰۰/۰ 

 . استمرارباشی به تأمیذ اعتبارات مالی15
33/۰ ± 41/5 53/۰ ± 41/3 3۰/۰ 25/53- ۰۰۰/۰ 

،ااورت عادانااه میااان . تااایص مناااب  مااالی باه  14

 سااحلی گردشاگری   فیّالیّات هاای مارتبط باا    سادمان

 دهی سادمانگ اری و موابق هدف

35/۰ ± 24/5 33/۰ ± 11/3 32/3 5۰/51- ۰۰۰/۰ 

ی
سان
  ان
ناب
م

 

. وجود مادیران و نیاروی انساانی کارنماد در میاان      15

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با سادمان
53/۰ ± 53/5 31/۰ ± 53/3 33/۰ 13/52- ۰۰۰/۰ 

نیروی انسانی کارنمد موجود در اجارای  . استفاده اد 13

 فیّالیّااتهااای ماارتبط بااا هااا در میااان سااادمانبرنامااه

 گردشگری ساحلی

43/۰ ± 43/5 54/۰ ± 11/3 11/۰ 33/35- ۰۰۰/۰ 

های نمود  نیروی انسانی در میاان  هر. برگ اری دو11

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با سادمان
33/۰ ± 53/5 53/۰ ± 33/3 34/3 14/51- ۰۰۰/۰ 

ی
ور
فنّا

 
 و 
ت
طا
تبا
ار

الع
اط

ت
ا

 

ارتباطااات و  فنّاااوریرود . افاا ای  امکانااات بااه  13

گردشاگری   فیّالیّات های مرتبط با  ات در سادماناطاّلع

 ساحلی

43/۰ ± 53/5 11/۰ ± 11/3 32/۰ 43/45- ۰۰2/۰ 

ارتباطااات و  فنّاااوری. تقویاات توانااایی اسااتفاده اد 5۰

گاا اری  اشااتراک ی ارتباااط و بااهات در برقااراراطاّلعاا

گردشاگری   فیّالیّات های مرتبط با  ات در سادماناطاّلع

 ساحلی

54/۰ ± 11/5 32/۰ ± 11/3 31/۰ 43/55- ۰۰۰/۰ 
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 فنّااوری . اف ای  دسترسی مناب  انسانی به امکانات 53

های مارتبط باا    ات مناسب در سادماناطاّلعارتباطات و 

 گردشگری ساحلی فیّالیّت

35/۰ ± 33/5 33/۰ ±33/2 ۰5/3 34/11- ۰3۰/۰ 

 فیّالیّااتهااای ماارتبط بااا  . توانمندسااادی سااادمان52

ارتباطاات و   فنّااوری گردشگری ساحلی در اساتفاده اد  

 اتاطاّلع

13/۰ ± 11/5 35/۰ ± ۰۰/2 33/۰ 54/53- ۰۰۰/۰ 

ی
نون
 قا
تر
بس
د 
جو
و

 

نور باارای اردیااابی اثرباشاای . تاادویذ قااوانیذ الاا ام51

 فیّالیّات هاای مارتبط باا     های ساادمان اقدامات و برنامه

 گردشگری ساحلی

15/3 ± ۰۰/5 31/۰ ±53/3 1۰/3 32/15- ۰1۰/۰ 

هاای   نظاارت و اردیاابی در ساادمان    ة. شفافیت نحو55

 گردشگری ساحلی فیّالیّتمرتبط با 
53/۰ ± 4۰/5 53/۰ ± 4۰/3 14/۰ 43/55- ۰۰۰/۰ 

هااا رودرسااانی قاوانیذ و دساتورالیمل   . ا،االح و باه  54

 اردیابی ةجیدرنت
31/۰ ± 11/5 33/۰ ± 33/3 33/3 ۰۰/55- ۰۰۰/۰ 

ت
کانا
 ام
  و
ناب
ه م
ی ب
رس
ست
د

 

. ایجاد سادوکار مناسب بارای اردیاابی و نظاارت در    55

 گردشگری ساحلی فیّالیّتهای مرتبط با  سادمان
35/۰ ± 24/5 32/۰ ± 33/2 32/3 53/13- ۰2۰/۰ 

. تاااأمیذ ماااالی فرایناااد اردیاااابی و نظاااارت در  53

 گردشگری ساحلی فیّالیّتبا  های مرتبط سادمان
3۰/۰ ± ۰1/5 33/۰ ± 33/3 31/۰ 54/55- ۰۰۰/۰ 

موقا  و مناساب نتاایم حا،ال اد     رسانی باه اطاّلع. 51

 اردیابی
55/۰ ± 53/5 52/۰ ± 34/3 11/۰ ۰۰/53- ۰۰۰/۰ 

 منابع
ودارت اماور   .3131ادنادران در ساات   تحلیلی بر وضییّت اقتاادی اساتان م (. 3131امور اقتاادی و دارایی مادندران ) کلّ ةادار

 اقتاادی و دارایی.

ة ناما  انیا پا .شاهر تهاران   ونقل شهری در کالن عوامل ممثّر بر تحقّق مدیریت یکپارکة سیستم حمل(. 3111بیگی، محمدرضا )

 ارشد مدیریت شهری، دانشگاه عالمه طباطبایی.کارشناسی

 ،رسالة دکتری مادیریت منااب  انساانی    .یکپارکة شهری با رویکرد قابلیتطرّاحی مدت استقرار مدیریت (. 313۰دبیر، علیرضا )

 دانشگاه شهید بهشتی.

مادیریت  (. 3133الدیذ افتاااری، عبدالرضاا  کلهرنیاا، بیاژن )    دویران، اسماعیل  کاظمیان، غالمرضا  مشکینی، ابوالفال  رکذ

 .51-41 ،(1۰) 3۰، مدیریت شهری. رسمی شهرهای میانی های غیر در ساماندهی سکونتگاه شهری ةیکپارک

سادی نهادی توسیة پایدار گردشاگری )موالیاة ماوردی: ساواحل روساتایی       الگوی ظرفیت(. طراحی 3134نژاد، یاسر ) رماان
 رسالة دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.   .استان گیالن(

پ یری مدیریت یکپارکاة شاهری    عوامل ممثّر بر تحقّق (. واکاوی3135ی، مجیدرضا  اکبری، مجید )عراق یانینشتسرور، رحیم  

 .42-13(، 42) 34، جغرافیاتهران(.  شهر کالن)مورد موالیه: 

ماوردی شاهر    ةهاای اجتمااعی )نمونا    نسیب ةخدمات اجتماعی در حود ةالگوی مدیریت یکپارک ةئارا. (3134،یدی، فاطمه )
 شگاه عالمه طباطبایی.ارشد مدیریت شهری، دانة کارشناسینام انیپا .(تهران

. الگوی مدیریت اثربا  گردشگری مورد موالیاه: مقااد ما هبی مشاهد    (. 313۰ضرغام بروجنی، حمید  توحیدلو، میاومه )

 .24-42(، 35) 5، موالیات گردشگری
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. شاهر مشاهد   گردشاگری در کاالن   ةق مادیریت یکپارکا  هاای تحقّا   موان  و کاال   (.3135داده، فرح ) ع ی پور، فرهاد  فتحی

 .5۰-53(، 2) 5، گردشگری شهری

ق مادیریت یکپارکاه در   نقا  قاوانیذ و مقاررات در تحقّا     (.313۰ع ی ی، محمدمهدی  ابویی اردکان، محمد  نوری، نسریذ )

 .321-333(، 5) 5، شهر نرمان .شهری تهران عةمجمو

پارکاة گردشاگری، راهباردی بارای     (. مادیریت یک 3135داده، اساماعیل )  اکبری، اسماعیل  رهنمایی، محمدتقی  ،فرعلی علی

 .32-3(، 33) 4، ای ری ی منوقه برنامهای در استان ن ربایجان غربی.  توسیة منوقه

 (. شناسایی ابیاد و راهکارهای تحقّاق مادیریت یکپارکاة شاهری باا رو      3133کاظمیان، غالمرضا  میرعابدینی، سیده دهره )

 ، مشهد.ت شهریری ی و مدیری کهارمیذ کنفرانس برنامه فراتلفیق.

، انجماذ جغرافیاای ایاران   (. مدیریت یکپارکة مناطق ساحلی و رویکردهای نظاامی.  3133پور، کوثر ) پور، یداهلل  کریمی کریمی

3۰ (11 ،)33-15. 

ماوردی شهرساتان    ةراهبردی گردشگری ساحلی )موالی ةبرنام ئةارا(. 3135موگوئی، رکسانا  حسینی، سپیده  نت مظفر، رضا )

   .11-24(، 23) 1، شناسیاقیانوس. نوشهر(

گا ار  موالیاه،    .موالیات طرح مدیریت یکپارکاة گردشاگری سااحلی کشاور    (. 3115پردادی ایران )مهندسیذ مشاور ساده

 تیریف و تبییذ محدودة مناطق ساحلی کشور.

فرهنگای و ضارورت    -(. ساختار و کارکرد گردشگری ما هبی  3115ی، محمد )ناخود یقاسمر  مممنی، ماوفی  ،رافی، مظف

 .11-31(، 33) 5، جغرافیا و توسیهشهر مشهد.  مدیریت یکپارکه در کالن

ة ناماا انیااپا .پیونااد گردشااگری در منااطق تحاات حفاظاات ایاران   کاارکوم مناسااب ماادیریت هام   (.3115میردایای، رودبااه ) 

 ریت گردشگری، دانشگاه عالمه طباطبایی.ارشد مدی کارشناسی

ة ناما  انیا پا .گیاری  سنجی تحقّق مدیریت یکپارکة شهری با تأکیاد بار ساوح تاامیم     امکان(. 3111میرعابدینی، سیده دهره )

 ارشد مدیریت شهری، دانشگاه عالمه طباطبایی.کارشناسی
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