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مقدمه 
در سراسر جهان ،سواحل گردشگری کسبوکار بزرگ است و بیش از هر تجارت محیطی دیگری ،گردشگر را به خود جذب
میکند؛ چنانکه مطالعهای در سال  2812نشان داد که گردشگری ساحلی با اختالف زیادی ،مقصد مورد عالقه بیشتر
گردشگران جهان است .موارد مذکور بیانگر ارزش اقتصادی و اهمیت سواحل است .حفظ کیفیت سواحل نوعی
سرمایهگذاری در اقتصاد گردشگری است ( .)Saayman and Saayman, 2017: 1436امتداد کنارة آب در شهرهای
ساحلی ،موقعیت فضایی برجسته و منحصربهفردی را ایجاد میکند که نقش عمدهای در ارتقای کیفیتهای بصری ،محیطی
و اجتماعی شهر دارد .نوارهای ساحلی ،عالوهبر ایجاد هوای پاک و حفظ حیات جانوری ،مکانهای ویژه و فرصتهای
بیشماری در خلق فضاهای جمعی خاطرهانگیز محسوب میشود که تأثیر مستقیمی بر ساختار شهر ،کیفیت اکولوژیک،
کیفیت زندگی شهروندان و حفظ هویت منظر شهری دارد (هاشمی .)2 :1910 ،این نواحی از پربارترین و پویاترین مناطق
جهان و بستر فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی در جهان بهشمار میروند (رمضانی و طالقانی.)1 :1911 ،
سواحل میتوانند تولیدکنندگان خوبی از خدمات اکوسیستمی سالمت روان باشند .این فضاها معموالً سطوح باالیی از
تنوع زیستی و زیبایی مناظر را عرضه میدارند و به افرادی که قصد فرار از دردسرهای مربوط به زندگی روزمره
(تقاضاهای کاری و مسئولیتها) را دارند ،خدمات میدهند .مردم معموالً برای استراحت و سرگرمکردن خودشان ،ورزش،
برقراری روابط اجتماعی و غیره از سواحل بازدید میکنند .همة این فعالیتها سبب دلبستگی در افراد و ترمیم روحی
آنها میشود ( .)Subiza-Perez, et al., 2020: 2; Penn, et al., 2015بندر و نوار ساحلی شهر ،نقش کلیدی در
تعریف منظر شهر دارد و منبع باارزشی برای ارتقای کیفیتهای محیطی است .در شهرهای ساحلی ،آب بهعنوان عنصر
طبیعی در ساختار شهر و پیونددهندة انسان ،طبیعت و محیط شهر است .آب یکی از منابع حیاتی زندگی است و فواید
اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی برای شهرها دارد .سواحل شهری دارای تمام مزایای ذکرشده هستند و برای بهرهمندی
از تمام قابلیت بالقوه ،باید بهصورت پایدار توسعه یابند (رفیعی و همکاران.)02 :1911 ،
الگوهای جدید محیطی و گرایشهای مدیریت گردشگری ،به دانش و تجزیه و تحلیل مناظر ساحلی نیاز دارد تا
موجب ایجاد توسعة رقابتی ،اما پایداری شود که بر پایة ویژگیهای خاص مناظر ساحلی استوار است ( Da costa

 .)Cristiano, et al., 2020: 2اهداف اصلی مدیریت چشماندازها و مناظر ساحلی را میتوان در حفاظت از مناظر
باقیمانده و ساختن مناظر جدید با ویژگیهای مورد نیاز ،توسعة مناظر ساحلی با درنظرداشتن ارزشهای این مناظر،
یکپارچهسازی سیاستهای منظر ساحلی با سیاستهای مدیریتی دیگر ،ارائة روششناسی برای دستیابی به کیفیتهای
باال در پارامترهای منظر ساحلی و ایجاد اجماع با مشارکتدادن عموم در مورد منظر ساحلی مشاهده کرد ( Rodella, et

 .)al., 2020: 2درنهایت میتوان انتظار داشت احیای نوارهای ساحلی موجب رونق گردشگری ساحلی و بهبود دسترسی
عمومی ،بهبود چشمانداز ساحلی ،ارزش آموزشی ،بهبود محیط ساحل (کیفیت آب ،محیطزیست محیطی و احیای طبیعی)
و بهبود محیط سکونت شود (.)Chang and Yoon, 2017: 7
سواحل شهری بهدلیل برخورداری از ویژگیهای مهم اکوسیستمی ،پتانسیلهای فراوانی برای جذب جمعیت و تقویت
حضورپذیری دارند .با توجه به مسائل و مشکالت زندگی امروزی ،فضاهای ساحلی شهری محیطهای مساعدی برای

حﯿدرزادهوﻫﻤکﺎران:تحلﯿلرضﺎیتﻤنديشهﺮوندانازﻓضﺎينوارسﺎحلیدرشهﺮﻫﺎيبندرگﺎﻫی...

 212

گذران اوقات فراغت ،برقراری پیوند میان انسان ،طبیعت و فضاهای شهری ،بازتولید فضاهای جمعی خاطرهانگیز ،ارتقای
کیفیت زندگی ،افزایش نشاط و آرامش ،فرار از سختیهای روزمره ،تقویت هویت محیط و حس مکان ،افزایش سرزندگی
و کیفیت اکولوژیک محسوب میشوند؛ بنابراین بهرهگیری مطلوب و هدفمند مخاطبان از اینگونه فضاها جزء
ضرورتهای اساسی در ایدههای برنامهریزان و مدیران شهری است (عابدینی و همکاران .)180 :1911 ،سواحل طیف
گستردهای از تسهیالت و خدمات را برای جوامع و اقتصادهای ساحلی فراهم میآورند .آنها بهعنوان نواحی تفریحی،
ارزش اجتماعی و اقتصادی باالیی دارند و در حال تبدیلشدن به یکی از اصلیترین مقاصد گردشگری هستند .با توجه به
اینکه بیشتر مردم از ساحل برای استراحت ،ورزش یا لذتبردن از فعالیتهای مرتبط با آن مکان استفاده میکنند،
سازگاری ویژگیهای کالبدی ،زیرساختها و خدمات آن با گونههای خاصی از فعالیتهای تفریحی ،عامل مهمی برای
استفاده و مدیریت آن است (.)Garcia Morales, et al., 2018: 1
سواحل زمینههایی تفریحی دارند که مردم را جذب آب میکنند و موجب تجارت در ناحیة اطراف خود میشوند
()Dodds and Holmes, 2019: 158؛ بنابراین ارتقای کیفیت مناطق ساحلی بهمنظور جذب و افزایش رضایتمندی
شهروندان و گردشگران ،ضروری تلقی میشود .مردم از تماشای صحنههای ساحل دریا ،دویدن روی شنهای نرم،
گرفتن آفتاب ،انجام فعالیتهای ساحلی مانند قایقسواری ،ماهیگیری و سایر ورزشهای آبی لذت میبرند .درواقع ساحل
بهعنوان محیطی طبیعی شناخته شده است که بر سطح سالمت روانشناختی افراد تأثیر مثبت میگذارد ( Peng, et al.,

.)2015: 1
در بوشهر سالهای متمادی است که سعی شده است بهنحوی از سواحل بهعنوان یک ظرفیت مهم استفاده شود.
ساحل شهر بوشهر هماکنون به شکل گستردهای مورد ساختوساز واقع شده و در بعضی موارد نیز این ساختوساز امکان
توسعه برای تفریح و گردشگری را مسدود کرده است .در قسمتهایی از این ساحل تأسیسات بندری و بارانداز و محوطة
بارهای کانتینری مستقر شدهاند .در مناطقی از شهر نیز در کنار ساحل تأسیسات مربوط به انبارهای نفت و همچنین
تأسیسات مربوط به ساخت کشتی و تعمیر آن مستقر شدهاند که عمالً در این محدودهها هیچگونه طراحی و توسعة
گردشگری امکانپذیر نیست (جمهیری)2 :1911 ،؛ از همینرو پژوهش حاضر با هدف تحلیل رضایتمندی شهروندان از
فضای نوار ساحلی نظرات ساکنان شهر بوشهر دربارة چهار محدوده از نوار ساحلی (جفره ،لیان ،ریشهر و نفتکش) را
استخراج کرده است .در این راستا ،پاسخ به دو پرسش زیر در دستور کار قرار گرفته است:
 مهمترین متغیرها و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضای نوار ساحلی دریا چه هستند؟
 چه راهبردهایی برای ارتقای کیفیت این نواحی پیشنهاد میشود؟

مبﺎنینظﺮيپژوﻫﺶ 
نوارسﺎحلیوکﯿفﯿتآن 

نوارهای ساحلی از جمله فضاهایی هستند که پیوندی ناگسستنی با حوزهها و مراکز شهری اطراف خود دارند .این نواحی
مرکز تجمع بیشترین فعالیتهای انسانی شامل بازرگانی ،تجارت ،انرژی ،ماهیگیری ،سکونت و گردشگری هستند (42

 .)Noronha,2002:کریگر دربارة جذابیت نوارهای ساحلی بهعنوان محلی که دو عنصر آب و خاک به هم پیوند میخورند،
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میگوید ،در دید اول ارتباط دو عنصر آب و خاک بهنوعی جمعشدن اضداد بوده و ساحل و نوار ساحلی لبة جداکنندة این
دوست ،ولی از نگاهی دیگر (دیدگاه طراحی شهری) ،این لبه مثل جدارهای نازک و حساس است؛ یعنی جایی که امواج
زیبای دریای آبی و شنهای ساحل ،آرام با هم ترکیب میشوند ()Krieger, 2006؛ از همینرو میتوان انتظار داشت از
طریق بازآفرینی و ارتقای کیفیت فضای نوار ساحلی به نتایجی از جمله پیشگیری از فجایع (مانند کاهش خسارت کشاورزی،
صنعتی و مسکونی) ،پیشرفت در گردشگری ،بهبود منظره و محیطزیست (مانند کیفیت آب ،محیط اکولوژیکی و ترمیم
طبیعی) و بهبود محیطهای مسکونی و دسترسی عمومی دست یافت (.)Chang and Yoon, 2017: 7
هدف اولیة مدیران ساحلی دستیابی به تعادلی پایدار از حفاظت و توسعه است .مدیریت ساحل به ارزیابی علمی جامع
از محیط (طبیعی ،فرهنگی ،اجتماعی و غیره) نیاز دارد و باید دو جنبه را مدنظر قرار دهد :حفاظت از محیط ساحلی و
اکوسیستم ،بهبود کیفیت برای استفادههای تفریحی؛ بنابراین مدیران در نظر دارند تا خدمات فراهمشده برای کاربران
ساحلی را بهمنظور تأمین سالمت و آسایش آنها بدون آسیبزدن به محیط طبیعی ساحل ارتقا دهند
( .)Semeoshenkova, et al., 2017: 74-75یکی از ابزارها برای تسهیل جریان اطالعات در فرایند تصمیمسازی بر
پایة شاخصهای موجود در هر زمان «شاخص کیفیت ساحل» است .این شاخص به ارزیابی موارد زیر میپردازد :خدمات
و تسهیالتی که برای کاربران فراهم شدهاند ،وضعیت بومشناسی و محیطی ساحل و وضعیت حفاظت از سواحل در برابر
رخدادهای طبیعی (.)Gonzales and Holtmann-Ahumada, 2017:155
کیفیت کلی سواحل را میتوان با ارزیابی و کنترل سه دسته عملکرد تفریحی ،عملکرد طبیعی و عملکرد حفاظتی
تضمین کرد که جزئیات کلی آنها به قرار زیر است .1 :مؤلفة مربوط به تجربة تفریحی کاربران شامل شاخصهای
کیفیت میکروبیولوژیکی آب ،شلوغی ساحل ،کیفیت محیطی ،خدمات و تسهیالت ،فعالیتها ،دسترسی و پارکینگ ،کیفیت
آسایش ،کیفیت منظر ناحیة اطراف و امنیت ساحل .2 ،مؤلفة مربوط به وضعیت زیست کالبدی ساحل شامل شاخصهای
شرایط طبیعی ،آلودگی آب -ماسه و کیفیت کالبدی ،مؤلفة مربوط به دستاوردها و تلفات رسوبات در رابطه با محافظت از
امکانات ساحلی (.)Ariza, et al., 2010: 999-1000
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ترجیحات کاربران ساحل با توجه به میراث فرهنگی و آموزشی ،سنتهای ملی و محلی ،وضعیت اجتماعی ،جنسیت و غیره
بسیار متفاوت است ( .)Botero, et al., 2013: 880عوامل کلیدی که بر ترجیحات کاربران هنگام انتخاب یک ساحل
خاص تأثیر میگذارند ،شامل وضعیت توسعة ساحل میشود (برای مثال یک ساحل کاربردی ،راحت ،کاربرپسند و امن) .در
پرسشنامههای اینگونه مطالعات ،معموالً دو دسته سؤال مطرح میشود :نیمرخ خود کاربر (شامل نیمرخ جمعیتی -اجتماعی،
سرگرمیهای ساحلی مورد عالقه ،انگیزهها ،پیشنهادها و غیره) و دوم اطالعات مربوط به خود ساحل (شامل منظره ،راحتی،
تسهیالت موجود ،جنبههای کالبدی ،ژئومورفولوژی ،محیطی و غیره) (.)Alves, et al., 2014: 521-522
مطالعات مربوط به ادراکات کاربران از ساحل ،با بهرهگیری از هر دو روش کمی و کیفی ،از ابزارهای پرسشنامه،
مصاحبه و گروههای متمرکز استفاده میکنند .ادراکات عمومی متأثر از متغیرهایی مانند سن ،جنسیت ،ارزشهای اجتماعی و
مجاورت با ساحل ،بهندرت همگن هستند .چنانکه در یک مقیاس بینالمللی ،ادراکات ممکن است میان کشورها تغییر کنند
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( .)Jefferson, et al., 2015: 62بهمنظور ارتقای تجربة کاربران ،نهتنها شلوغی بیشازحد ساحل باید درنظر گرفته شود،
بلکه باید جنبههای دیگری که کاربران ممکن است آن را مهم درنظر بگیرند ،مانند خرابیها و زبالههای دریایی نیز مهم
است ( .)Paul Krelling, et al., 2017: 87-88بهطورکلی مطالعات مربوط به ترجیحات و اولویتهای کاربران ساحل در
اروپا و ایاالتمتحده نشان میدهد که پنج مورد از متغیرها بیشترین تأثیر را بر انتخاب ساحل دارند :امنیت (شناکردن)،
تسهیالت (تختهای آفتابگیری ،وجود امکانات مربوط به سایه ،سرویس بهداشتی و غیره) کیفیت آب ،زباله و چشمانداز
( .)Williams and Barugh, 2014: 428مطالعة سنجش رضایتمندی از نوار ساحلی که هدف این پژوهش است،
زمینهساز آگاهی از این ادراکات و ترجیحات میشود و نقش مهمی در برنامهریزی برای بهبود کیفیت سواحل ایفا میکند.

پﯿشﯿنهپژوﻫﺶ 
سیلیوم و همکاران ( )2881در مطالعهای به ارزیابی کیفیت یک ساحل در تایلند پرداختند .معیارهای این ارزیابی بر پایة نظر
 18متخصص تدوین شد که همة جنبههای کالبدی ،اجتماعی ،آلودگی و زیستشناسی را پوشش میداد .مطابق با نتایج،
ساحل مورد بررسی در وضعیت متوسط ارزیابی شد .یک تنوع گسترده از امکانات گردشگری مانند هتل ،رستوران ،مراکز
خرید و دسترسی مناسب ارزیابی و درمقابل آلودگی بهعنوان یک مشکل جدی مطرح شد (.)Sealeum, et al., 2008
باربوسا و فریرا ( )2880در مقالهای به پیشنهاد یک نظام دستهبندی سواحل تفریحی (عالی ،خوب ،معمولی ،بد)
پرداختند که قابلیت استفاده برای کشورهای درحالتوسعه را دارد .در این پژوهش 08 ،پارامتر در دو زیرسیستم طبیعی و
اجتماعی -اقتصادی تحلیل شدند .مجموع پارامترها برای هر زیرسیستم بهصورت جداگانه محاسبه و امتیازدهی شد
(.)Barbosa and Ferreira, 2008
سمئوشنکوا و ویلیامز ( )2811در پژوهشی به ارزیابی کیفیت و مدیریت پنج منطقة ساحلی در پرتغال پرداختند .برای
آگاهی از ترجیحات استفادهکنندگان ،پیمایش با  18پرسشنامه برای هر ساحل انجام گرفت .کاربران در هر پنج ساحل
مواردی مانند نیاز برای ارتقای پاکیزگی ،امنیت و تسهیالت را بیان کردند .آب دریایی پاک ،ماسة پاک و دیدها و مناظر از
مهمترین عوامل انتخاب ساحل برای پاسخدهندگان در هر پنج ساحل بود (.)Semeoshenkova and Williams, 2011
پن و همکاران ( )2811در مقالهای به بررسی ترجیحات برای ویژگیهای مرتبط با تفریحات ساحلی در هاوایی در
میان ساکنان و گردشگران پرداختند .بهطور مشخص کیفیت شن و ماسه ،کیفیت آب ،میزان ازدحام و شرایط ایمنی و
امنیتی شناکردن ،ازدحام بیشازحد و کیفیت آب بهعنوان مهمترین ویژگیهای ساحل درنظر گرفته شدهاند .از نظر
گردشگران کیفیت آب مهمتر است؛ درحالیکه ساکنان برای جلوگیری از ازدحام بیشازحد ارزش بیشتری قائل هستند
(.)Penn, et al., 2015
کازرونی و همکاران ( )1911در مقالة خود ابتدا به نقش گردشگری در توسعة اقتصادی شهر بوشهر پرداختند و در
انتها راهکارهایی برای این توسعه در سواحل پیشنهاد کردند (کازرونی و همکاران.)1911 ،
میتوان اذعان کرد با توجه به گستردگی فضاهای نوار ساحلی در کشورهای مختلف دنیا و نقش آنها ،بهویژه در
حوزة گردشگری شهری ،پژوهشهای متعددی در این حوزه انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره شد ،اما به
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لحاظ روششناسی ،مطابق با بررسی پژوهشهای صورتگرفته مشخص شد که ارائة روش تحلیل آماری مناسب برای
سنجش کیفیت سواحل و ارائة راهکارهای مداخله مبتنی بر این رویکرد ،کمتر موضوع بحث قرار گرفته است .به لحاظ
محتوایی نیز بیشتر پژوهشهای انجامشده در حوزة کیفیت سواحل ،بیشتر در حوزة گردشگری ساحل و با هدف ارتقای
ساحل برای گردشگرانی است که در مدتزمان مشخصی به شهر ساحلی سفر میکنند؛ درحالیکه در این پژوهش با
درنظرگرفتن ساحل بهعنوان فضای شهری ،شاخصهای مورد نیاز برای گردشگران و سایر کاربران (بومی) همزمان
مدنظر قرار گرفتهاند تا فضای نوار ساحلی بهعنوان فضایی شبانهروزی در دل متن شهر بازخوانی شود .مروری بر مقاالت
اخیر منتشرشده دربارة ساحل ،لزوم این نگرش همزمان به نیاز شهروندان و گردشگران را تأیید میکند .در یک جمعبندی
میتوان گفت از آنجا که پژوهش حاضر ،همزمان با تأکید بر نوار ساحلی بهمثابة فضای شهری ،بهرهگیری از
شاخصهایی متنوع ،خالصهسازی شاخصها در چند عامل محوری ،افزایش قابلیت اعتمادپذیری بهدلیل استفاده از
نظرات کاربران و تبیین راهبردهای عملیاتی بهجای ارائة پیشنهادهای کلی همراه بوده است ،وجهی متمایز و نسبتاً جامع
از سایر پژوهشهای پیشین دارد.
معﯿﺎرﻫﺎيسنجﺶرضﺎیتﻤنديازﻓضﺎينوارسﺎحلی 

با توجه به اینکه سنجش رضایتمندی محیط بهکمک پرسشها پیگیری میشود ،شناسایی و استخراج متغیرها برای طراحی
سؤاالت از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بنابراین در جدول  ،1معیارهای استخراجی از منابع و ارزش آنها در طراحی
فضای نوار ساحلی ارائه شده است .در تهیة جدول مستندسازی متغیرها ،متغیرهای ناهمگون با شرایط فرهنگی ایران حذف
شدهاند .همچنین برخی متغیرها که ناظر بر خود کاربر بوده است (مانند جنسیت و سن) در جدول ذکر نشده است.
ﺟدول.1معﯿﺎرﻫﺎيسنجﺶرضﺎیتﻤنديازﻓضﺎينوارسﺎحلی 
معﯿﺎرﻫﺎ  تعﺮیفومفهوممعﯿﺎر 
هرچند امروزه بیشتر نوارهای ساحلی ما چندان باطراوت نیستند ،احساس طراوت با تصویر ذهنی ما از این فضاها ،چناان عجاین شاده اسات کاه باا وجاود
طراوت
وضع کنونی آنها ،توقع داریم سرشار از تازگی و شادابی باشند.
پاکیزگی ابتداییترین شرط باطراوتبودن فضای سواحل است .درجة اول باید از آلودگی آب جلوگیری شود و در ادامه به نظافت سواحل توجه کافی شود.
پاکیزگی
امکان تماس با برای کمتر کسی طراوت و تازگی یک فضا بدون حضور طبیعت قابل تصور است .باه جاای ماوجگیرهاا و سایلبنادهای صالب کاه آب را از نظار مخفای
میکنند ،بهتر است از عناصر طبیعی مانند درختان یا بسترسازیهای همساز با طبیعت با شیب و ارتفاع مناسب استفاده شود.
طبیعت
عالوهبر گیاهان ،چرخههای حیات جانوری نیز به ادامة حیات اکولوژیک سواحل کمک مؤثری میکنند .انقارا هار دساته از پرنادگان محلای ،جاانوران و
پایداری اکولوژیک
غیره ،لطمههای پنهانی و در عین حال جبرانناپذیری به چرخة طبیعی حیات لبة آبها وارد میکند که در درازمدت اثرات خود را نمایان میکند.
زمانی که صحبت از ساحل دریا می شود ،کمتر کسی را میتوان یافت که فضایی کسالتبار را در ذهن خود مجسم کند .چنین فضایی بایش از آنکاه فارد را
مفرحبودن
وادار به انجام فعالیتی جدی کند ،وی را به تفرج تشویق میکند.
مراکز تفریحی موجودیت و ارزش های خود را مدیون عوامل متعدد ،به ویژه شرایط آب و هوایی مناساب و مالیام مای دانناد .از ساوی دیگار شارایط آب و
آسایش اقلیمی
هوایی نامناسب از جنبهها و جاذبههای مثبت یک منطقة گردشگری میکاهد.
الزم است بستر مناسب برای توقفهای درازمدت مانند پیکنیک یا مطالعه ،برای فرد و جمع فاراهم شاود .همچناین امکاان فعالیاتهاای ورزشای مانناد
مبلمان و تسهیالت
دوچرخهسواری و شطرنج و نیز گذران اوقات فراغت در فضا را ممکنتر میکند .در یک فضای تفرجگاهی نمیتوان تاأثیر وجاود رساتورانهاا ،چایخاناههاا،
گذران فراغت
کافهها و غیره را نادیده گرفت.
هرکسی انتظار دارد ساحل دریا سرشار از سرزندگی باشد .طبیعی است بدون تنوع فضایی و حضور افراد مختلف در فضا ،نشاط الزم تأمین نمای شاود و فضاا
سرزندگی
بیروح بهنظر میرسد.
همهشمولی و امکان اگر فضایی در انحصار گروه خاصی از افراد قرار گیرد ،طبیعی است دیگار افاراد در آن احسااس راحتای نمای کنناد و از حضاور در فضاای ماذکور اجتنااب
حضور اقشار مختلف میکنند.
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ادامهﺟدول.1معﯿﺎرﻫﺎيسنجﺶرضﺎیتﻤنديازﻓضﺎينوارسﺎحلی
معﯿﺎرﻫﺎ
فراغبالی
حس مکان در
گروههای اجتماعی
انعطافپذیری
بومیگرایی
امنیت
دسترسی و آمدوشد
روشنایی
کیفیت
زیستمحیطی
خاطرهانگیزی
تعامالت اجتماعی

تعﺮیفومفهوممعﯿﺎر
معموالً یادآوری لبة آب ها به عنوان فضاهای شهری ،مقارن با زندهشدن احساس فراغت بال در آدمی اسات و انتظاار داریام در چناین فضااهایی بتاوان باا
کمترین تنش آسود و به وقتگذرانی توأم با بیخیالی پرداخت.
حس مکان نهتنها سبب هماهنگی و کارکرد مناسب فضا و انسان است ،بلکه عاملی برای احساس امنیت ،لذت و ادراک عاطفی افراد نیز بهشامار مایآیاد و
به هویتمندی افراد و احساس تعلق آنها به مکان کمک میکند.
در ذهن و خاطرة بیشتر شهروندان ساحل دریا فضایی انعطافپذیر است که با کمترین تغییرات کالبدی ،زمینه را برای بروز انواع رفتارها فراهم میکند.
در ارتباط با مستحدثات ساحلی باید درنظر داشت که اصول معماری سنتی حاصل تجربیات تاریخی است و بایاد بارای نسال هاای متماادی پایادار بماناد.
همچنین باید از زیستبومهای مرتبط با هر منطقة ساحلی بهخوبی مراقبت کرد.
ناامنی سواحل در اثر نقصان روشنایی و ضعف فعالیتهای شبانه ،زندگی شبانه در سواحل را با تهدید جدی روبهرو میکند؛ درحالیکاه سااحل دریاا اساتعداد
فراوانی برای پذیرفتن شهروندان در شب دارد.
سواحل شهرها باید بهصورت کالبدی و بصری توأمان برای مردم محلی و گردشگران از همه سنین و اقشار درآمدی و در هر زمانی قابلدسترس باشند.
نخستین شرط برای افزایش زمان استفاده از سواحل و برقراری حیات شبانة آن ها ،برخورداری از روشنایی کافی است .در کناار تاأمین روشانایی ،ناورپردازی
آب و لبة آن در نقاط ویژه بر جاذبة فضا میافزاید.
مناطق ساحلی دارای زیستگاه ها و آبزیان حساس ،منابع معدنی و تفرجگاهی فراوانی هستند و پشتوانة بسیار مهمی برای فعالیات هاای معیشاتی ،شایالت و
صنایع حملونقل بهشمار میآیند.
سواحل از حوزههای هویتمند شهرهای ساحلی هستند؛ بنابراین تشخیص این عرصهها که حاوی تأثیرات ذهنی و بصری از هویات شاهر و خااطرهانگیازی
آن هستند ،از موضوعات راهبردی است.
پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی انسان و تأمین فرصت های الزم در زمینة کسب تجاارب اجتمااعی وی ،مساتلزم وجاود فضاا و قرارگااه کالبادی اسات و
فضای عمومی ظرفیتی عظیم در پاسخ به این جنبه محسوب میشود.
آنچه امروزه بر اهمیت روزافزون تنوع زیستی میافزاید ،نقش آن در حفظ ثبات اکوسیستمهاست؛ زیارا حضاور گوناههاای بیشاتر در یاک منطقاه ،سااختار
پیچیدهتری به اکوسیستمهای طبیعی میدهد و درنتیجه این اکوسیستمها در پاسخ به تغییرات ،توانایی بیشتری دارد و باثباتتر هستند.

تنوع اکولوژیک و
طبیعی
منبع :نگارندگان
منابع تأییدکنندة معیارها :پاکزاد1900 ،؛ هاشمی1910 ،؛ قائدنیا1910 ،؛ قشقایی و همکاران1911 ،؛ رفیعی و همکاران1911 ،؛
Doddsa and Holme, 2019؛ Garcia, et al., 2018؛ Johannessen, et al., 2014؛ Roca, et al., 2009؛
Morgan, 1999؛ Semeoshenkova, et al., 2017

روشپژوﻫﺶ 
در پژوهش حاضر ،نخست با مروری بر متون معتبر جهانی شاخصهای رضایتمندی شهروندان از فضای نوار ساحلی
استخراج شد .در ادامه از روششناسی ذهنی مبتنی بر تحلیل پرسشنامه استفاده شد که مراجعة مستقیم به افراد جامعة
آماری و پرسش از آنها ،قابلیت اعتمادپذیری و صحت دادهها را بهشکل قابلتوجهی باال میبرد .برای شناسایی عوامل
سازندة کیفیت نوار ساحلی از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .دلیل اصلی استفاده از این مدل ،به این
موضوع مربوط است که تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر رویکرد استقرایی است که در آن پژوهشگران با استفاده از یک
راهبرد از پایین به باال از مشاهدههای خاصی نتیجهگیری میکنند .همچنین خالصهسازی متغیرهای بسیاری در یک یا
چند عامل اصلی ،یکی از مزایای اصلی تحلیل عاملی در مقایسه با روشهای مشابه است .از سوی دیگر شیوههای
نیرومند موجود در این روش ،آن را از اعمالنظرهای سلیقهای کارشناسی مجزا و منطقهای ریاضی و آزمونهای آماری
را جایگزین آن میکند.
با درنظرگرفتن  p=q=8/1و بیشینة خطای  18درصد ،حجم نمونه با فرمول کوکران  10نفر محاسبه و درنهایت 188
پرسشنامه در چهار نوار ساحلی توزیع شد که سهم هر نوار ساحلی  21پرسشنامه است .اگرچه انتخاب سطح خطای 1
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درصد بیشتر رایج است ،بهمنظور دستیابی به حجم نمونة کوچکتر ،در ابتدا حجم نمونه بر مبنای سطح خطای  18درصد
محاسبه شد که با توجه به تحقق اعتبار الزم برای دادهها ،به همین تعداد حجم نمونه اکتفا شد .روایی پرسشنامهها پس
از دریافت نظر  11کارشناس محقق شد و پایایی نیز با توجه به مقدار آزمون آلفای کرونباخ ( )8/181به تأیید رسید .جامعة
آماری ،شهروندان بوشهری بودند و نمونهگیری بهصورت هدفمند بوده است .همچنین شهروندانی بررسی شدند که تجربة
ادراک آن نوارهای ساحلی را در طول زمان داشتهاند .همچنین از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی برای تعیین اهمیت و
وزن عوامل مستخرج از مدل تحلیل عاملی (متغیرهای مستقل) در تحقق رضایت شهروندان از نوار ساحلی (متغیر وابسته)
بهره گرفته شده است .درنهایت با توجه به امتیاز عوامل مختلف در هریک از محدودههای مورد مطالعه و وزن آنها،
ضمن شناسایی ضعفهای محدودهها ،راهبردهای متناسب با هر محدوده پیشنهاد شده است.

محدودةموردمطﺎلعه 
شهر بوشهر در جنوب غربی ایران قرار دارد و بهصورت شبهجزیره و از سه جهت به دریا منتهی میشود و تنها از قسمت
شرقی آن از طریق محور بوشهر-شیراز با خشکی ارتباط دارد .این شهر براساس سرشماری سال  1911با جمعیت 180.229
نفر ،بزرگترین شهر استان بوشهر است (باستین و همکاران .)1 :1911 ،سواحل استان بوشهر از لحاظ ساختاری به دو نوع
متمایز ماسهای و صخرهای تقسیم میشوند .بخش سواحل صخرهای بهدلیل ساختمان آهکی و فرسایشهای آبی،
چشماندازهای بسیار زیبا و دیدنی ایجاد کرده است .از آبهای نزدیک سواحل میتوان برای شنا ،قایقرانی و اسکی روی آب
استفاده کرد .برخی از سواحل خلیجفارس بهویژه در حواشی ماسهای بهدلیل کیفیت مطلوب ،از ارزشهای تفرجگاهی ساحلی
درجه  1برخوردارند و میتوانند با تجهیز و بهرهبرداری مناسب به کانونهای سیاحتی تبدیل شوند (مهندسین مشاور
آرمانشهر .)12 :1901 ،در ادامه معرفی اجمالی از محدودههای انتخابی آمده است (جدولهای  2و .)9
ﺟدول.2معﺮﻓینواحیسﺎحلیشهﺮبوشهﺮ 

به طورکلی ساحل شهر بوشهر در دو بخش جدارة شرقی و غربی شکل گرفته است .جدارة شرقی
که امتداد خور بوشهر در محدودة عملیاتی بندر و گمرک و اسکلههای جبری و صلحآبااد تعریاف
می شود .به لحاظ فعالیت های بندری و احداث اسکله هاای تجااری ،صانعتی و شایالتی امکاان
دسترسی گردشگران به این محدوده ها تقریباً ناممکن و محدود است .جدارة غربی کاه از پاارک
سیادت (معروف به پارک تیوی) در بافت قدیم شروع و به ساختمان جدید شاهرداری و اساکله
جفره و محلة جفره ختم میشود .در ادامه این مسیر ،پارک صدف ،پارک شغاب و مجموعاه آب-
شیرینکن قرار دارند که محدودهای مستقل و با هویت شهری مستقل اسات .در ایان محادوده
ساحلی ،مهم ترین پارک ها و مطلوب ترین کیفیت و سرزندگی مشاهده میشود که روزانه پذیرای
بیشترین گردشگران در ساحل شهر بوشهر است .پارک ریشهر و لیان نیز مطلوبیت هاای سااحلی
خاص خود را دارند که البته مورد توجه و رسیدگی نبوده است.
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ﺟدول.2مشخصﺎتکلیچهﺎرمحدودةموردمطﺎلعهدرشهﺮبوشهﺮ 

نوارسﺎحلیﺟفﺮه 
نوار ساحلی جفره بهدلیل قرار داشتن حوضچه های صیادی ،اسکلة جفره و وجود قایق ها
و لنج های صید ماهی از اهمیت فراوانی برخوردار است و هر روزه مورد توجه و استقبال
افراد بومی و همچنین گردشگران قرار میگیرد .همچناین وجاود بازارچاههاای محلای
محصوالت دریایی در این محدوده ،به اهمیت این نوار ساحلی افزوده است .این سااحل
شنی تقریباً در امتداد خود ،با سنگچینی و قلوهسنگهای بزرگ لبهسازی شده است.

پﺎرکسﺎحلینفتکﺶ 
نوار ساحلی نفتکش به دلیل ساحل زیبا ،دسترسی آسان ،وجاود مبلماان شاهری مانناد
آبخوری ،دکة خوراکی ،سرویس بهداشتی ،سطل زباله و نیمکات ،وجاود دو پارکیناگ
وسایل نقلیه و وجود پارک و فضای سبز از کیفیت و سارزندگی قابالقباولی برخاوردار
است .همچنین وجود وسایل بازی کودکان مانند مینیپیسات دوچرخاه ساواری ،پاارک
بادی کودکان و مینی پیست اسکی در این نوار ساحلی به کیفیات ایان پاارک افازوده
است.
پﺎرکسﺎحلیریشهﺮ 
پارک ریشهر بهدلیل طبیعت بکر ،ساحل زیباا و تاریخچاة شاکل گیاری آن از اهمیات
خاصی برخوردار است و ساالنه مورد توجه و استقبال گردشگران قرار میگیرد .همچنین
در این پارک ،آالچیق هایی برای استراحت و گذران اوقات فراغات تعبیاه شاده اسات.
مبلمان شهری مانند آب خوری ،سرویس بهداشاتی ،ساطل زبالاه و نیمکات از کیفیات
قابلقبولی برخوردار است .وجود وسایل بازی کودکان در ایان پاارک ،باه کیفیات ایان
پارک افزوده است.
پﺎرکسﺎحلیلﯿﺎن 
پارک ساحلی لیان بهدلیل دوری از مناطق مساکونی ،از فضاایی آرام و طبیعتای نسابتاً
دست نخورده برخوردار است .در زمان جزر دریا می توان فاصلة بسیاری را در دریا پیااده
پیش رفت و مرجان ها و خزه های دریایی را مشاهده کرد .اگرچه فاصاله از محلاه هاای
شهر ،موجب شده است که رسیدگی و امکانات در این پارک کمتر از سایر پاارک هاای
ساحلی شهر باشد ،بهدلیل داشتن طبیعت بکر ،ارزش بازدید را دارد.

ﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
ی 
پس از تعیین و تحدید محدودههای مورد مطالعه ،به توزیع پرسشنامه در میان افرادی که آشنایی کامل و عمیق با هر
محدوده داشتهاند ،اقدام شد .خروجی اولیة پرسشنامهها ،آمار توصیفی جدول  0را بهدست داده است.

يبﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،1بهﺎر1011

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
پژو 

221

نﺎمهﻫﺎ 
پﺮسﺶ 

ﺟدول.0آمﺎرتوصﯿفیحﺎصلاز

ﺟنسﯿت(نفﺮ) 
مرد20 :
زن10 :

سن(نفﺮ) 
زیر  21سال01 :
 21تا  91سال0 :
 91تا  18سال0 :
باالی  18سال1 :

تحصﯿالت(نفﺮ) 

محلسکونت(نفﺮ) 

تأﻫل(نفﺮ) 

دیپلم و پایینتر12 :
کارشناسی11 :
باالتر از کارشناسی1 :

محلة کوتی21 :
سایر محلههای شهر11 :
غیر از بوشهر28 :

مجرد09 :
متأهل11 :

در ادامه ،اطالعات از پرسشنامهها استخراج و در نرمافزار  SPSSبرای تشکیل ماتریس اولیه اطالعات وارد شد .این
ماتریس از  188ردیف (هر ردیف بهازای یک پرسشنامه) و  21ستون ( 28ستون به ازای  28متغیر و یک ستون برای
سؤال کلی) تشکیل شده است .مطابق با انجام مدل بهدستآمده ،مقدار عددی تمامی متغیرها در جدول اشتراکات بیش از
 8/0بهدست آمد که بیانگر مناسببودن قدرت تبیینکنندگی مدل و مقدار آمارة  KMOاست .خروجی بعدی تحلیل
عاملی مربوط به آزمون  KMOاست .مقدار  ،KMOهمواره بین  8و  1است .در صورتی که مقدار مورد نظر کمتر از
 8/18باشد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین  8/18تا  8/01باشد ،باید با احتیاط بیشتر
به تحلیل عاملی پرداخت ،اما اگر این مقدار بیشتر از  8/1باشد ،همبستگی موجود میان دادهها برای تحلیل دادهها مناسب
خواهد بود .از سوی دیگر برای اطمینان از مناسببودن دادهها برای تحلیل عاملی باید از آزمون بارتلت استفاده کرد.
آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگیهای مشاهدهشده ،متعلق به جامعهای با متغیرهای نابسته است،
میآزماید؛ به همین دلیل قبل از تحلیل عاملی باید به تشکیل ماتریس همبستگی میان متغیرها اقدام کرد .اگر ماتریس
همبستگی واحد باشد برای تحلیل عاملی نامناسب است .آزمون بارتلت هنگامی معنادار است که احتمال وابسته به آن
کمتر از  8/81باشد .مطابق با جدول  1مقدار عددی آزمون  KMOدر این پژوهش  8/010بهدست آمد که نشان میدهد
همبستگی میان دادهها برای تحلیل دادهها مناسب خواهد بود .خروجی بعدی مربوط به آزمون بارتلت است که مقدار آن
در حد پذیرش قرار دارد (سطح معناداری .)Sig=8/888 ،همچنین مقدار آلفای کرونباخ بیش از  8/1بهدست آمده است
که مؤید پایایی پرسشنامه است.
دادهﻫﺎدرشنﺎسﺎییمتﻐﯿﺮﻫﺎيرضﺎیتﻤنديازﻓضﺎﻫﺎينوارسﺎحلی 
آزمونﻫﺎيایتبﺎرسنجی 

ﺟدول.2مقﺎدیﺮ

8/181
8/010
1829/221
118
8/888

آلفای کرونباخ
آزمون کفایت نمونهگیری کایزر مییر
کایاسکوئر
درجة آزادی
سطح معناداری

آزمون کرویت بارتلت

بعد از کنترل و مناسبت آزمونهای آماری ،که دادههای خام را برای کاربست در تحلیل عاملی آزمایش و سنجش میکنند،
به محاسبة ماتریس مقدماتی پرداخته میشود که در آن واریانس تبیینشده بهکمک هر عامل مشخص میشود .در ارتباط با
تعیین نهایی تعداد عوامل تبیینکنندة رضایتمندی شهروندان از فضاهای نوار ساحلی باید به لحاظ آماری سه شرط را رعایت
کرد .شرط اول توجه به این نکته است که مقادیر ویژه مربوط به تمامی عوامل باید بیشتر از  1باشد .شرط دوم رعایت مقدار
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واریانس تجمعی است که مجموع واریانس تجمعی عوامل استخراجشدة نهایی باید بیشتر از  08باشد .شرط سوم اینکه واریانس
تبیینشدة هر عامل باید بهتنهایی بیشتر از  18باشد که معموالً در مطالعات شهری شرط سوم محقق نمیشود.
براساس جدول  0درنهایت پنج عامل بهعنوان عوامل تبیینکنندة رضایتمندی از فضاهای نوار ساحلی برای شهر
بوشهر مشخص شد .مقدار ویژه این عوامل استخراجی بیشتر از  1است .همچنین مجموع واریانس تجمعی این عوامل
استخراجی  00/11است؛ یعنی درمجموع بیش از  00درصد رضایتمندی شهروندان از فضاهای نوار ساحلی در شهر بوشهر
را تبیین میکنند که آمارة قابلقبولی است.

یوامل

ﯿﯿنشدةیواملمؤثﺮبﺮرضﺎیتﻤنديشهﺮوندانازﻓضﺎﻫﺎينوارسﺎحلی 
ﺟدول.2مجﻤوعواریﺎنستب 
دادهشده
مجﻤوعضﺮایبیﺎملیچﺮخﺶ 
درصدازواریﺎنستجﻤعی
درصدازواریﺎنس
مقدارویژه

1

9/181

11/11

11/11

2

9/218

10/01

99/10

9

9/101

11/10

01/01

0

1/121

1/00

11/90

1

1/101

0/00

00/11

در ادامه و بعد از تعیین واریانس هریک از عوامل تبیینکنندة رضایتمندی شهروندان از فضاهای نوار ساحلی ،ماتریس
عاملی را دوران داده است تا هریک از متغیرهای مربوط بیشترین ارتباط را با عوامل پنجگانه بهدست آورند و شرایط را
برای نامگذاری و شناسایی عوامل تسهیل کنند (جدول .)1

2

0

2

8/10
8/02
8/00
8/00
8/18
8/10
8/00
8/09
8/08

ﺟدول.2مﺎتﺮیسیﺎملیدورانیﺎﻓتهوبﺎرﻫﺎيیﺎملیمتﻐﯿﺮﻫﺎ 
متﻐﯿﺮﻫﺎ 
1
2
طراوت
8/09
مفرحبودن
8/18
تعامالت اجتماعی
8/11
سرزندگی
8/08
وجود حس مکان در گروههای مختلف اجتماعی
8/00
خاطرهانگیزی
8/09
پاکیزگی
8/19
روشنایی
8/11
وجود مبلمان شهری و تسهیالت گذران اوقات فراغت
8/10
فراغبالی ،امکان آسودن و وقتگذرانی
8/00
امنیت
8/11
آسایش اقلیمی
تنوع اکولوژیک و طبیعی
کیفیت زیستمحیطی
امکان تماس با طبیعت
پایداری اکولوژیک ،حفظ گونههای گیاهی و چرخههای حیاتی
همهشمولی و امکان حضور افراد و اقشار مختلف
بومیگرایی
دسترسی و آمدوشد
انعطافپذیری
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بعد از ایجاد ماتریس دورانیافته عوامل و با استفاده از جایگاه متغیرهای بیستگانة تبیینکنندة رضایتمندی شهروندان
از فضاهای نوار ساحلی در عوامل پنجگانه ،باید عوامل را تفسیر و نامگذاری کرد .این مرحله بهنوعی مهمترین مرحلة
تحلیل عاملی است؛ زیرا هیچ مالک مشخصی در این زمینه وجود ندارد و با یقین کامل نمیتوان گفت متغیرهای مرتبط
با هریک از عوامل چه چیز مشترک یا چه واقعیتی را نشان میدهند .این مرحله به شکل زیر انجام شده است:
عامل اول :این عامل  11/11درصد کل واریانس را توضیح میدهد و با متغیرهای طراوت ،مفرحبودن ،تعامالت
اجتماعی ،وجود حس مکان در گروههای مختلف اجتماعی و خاطرهانگیزی بیشترین ارتباط را دارد .این عامل را میتوان
تحت عنوان «سرزندگی» تفسیر و نامگذاری کرد.
عامل دوم :این عامل  10/01درصد کل واریانس را توضیح میدهد و با توجه به نتایج با متغیرهای امنیت ،پاکیزگی،
روشنایی ،وجود مبلمان شهری و تسهیالت گذران اوقات فراغت ،فراغ بالی و امکان آسودن و وقتگذرانی بیشترین رابطه
را دارد .این عامل را میتوان «آسایش محیطی» نامگذاری کرد.
عامل سوم :سهم این عامل در تبیین واریانس  11/10درصد است .این عامل با متغیرهای میزان آسایش اقلیمی ،تنوع
اکولوژیک و طبیعی ،سرزندگی ،کیفیت زیستمحیطی ،امکان تماس با طبیعت و پایداری اکولوژیک ،حفظ گونههای
گیاهی و چرخههای حیاتی بیشترین ارتباط را دارد .این عامل را میتوان «پایداری اکولوژیکی» نامگذاری کرد.
عامل چهارم :این عامل با متغیرهای همهشمولی و امکان حضور افراد و اقشار مختلف و بومیگرایی ارتباط معناداری
دارد و  1/00درصد از کل واریانس را توضیح میدهد .این عامل را میتوان «حضورپذیری» تفسیر و نامگذاری کرد.
عامل پنجم :این عامل  0/00درصد واریانس را توضیح میدهد و با متغیرهای دسترسی ،آمدوشد و انعطافپذیری
ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بنابراین این عامل را میتوان «نفوذپذیری» نامگذاری کرد.
پس از نامگذاری عوامل ،باید به مشخصکردن امتیاز هرکدام از نوارهای ساحلی از هر عامل یا به عبارتی محاسبة
ماتریس امتیازات عاملی پرداخت .در مقایسه با مراحل پیشین این مرحله را میتوان مهمترین مرحله قلمداد کرد .در این
مرحله امتیاز هریک از عوامل پنجگانه که در مراحل پیشین شناسایی شده است ،در هر نمونه مشخص شده است (جدول .)0
ﺟدول.2امتﯿﺎزیﺎملیسطحرضﺎیتشهﺮوندانازﻓضﺎﻫﺎينوارسﺎحلیشهﺮبوشهﺮ 
محدوده 
جفره
ریشهر
پارک لیان
نفتکش

یﺎمل 1
8/10
11/00
-9/00
-12/10

یﺎمل 2
19/19
-11/90
8/01
1/08

یﺎمل 2
-9/10
0/02
9/80
-0/12

یﺎمل 0
8/10
-8/19
-1/90
1/11

یﺎمل 2
0/01
-0/10
-9/28
-8/11

امتﯿﺎزنهﺎیی 
10/12
-8/19
-0/11
-19/00

جدول  0ماتریس امتیازات عاملی را به تفکیک هر نوار ساحلی و عوامل رضایتمندی از کیفیت نوار ساحلی نشان میدهد؛
برای مثال ،امتیاز نوار ساحلی جفره از عامل دوم (آسایش محیطی)  19/1و امتیازی باالست ،اما در عامل سوم (پایداری
اکولوژیکی)  -9/10است که وضعیت مطلوبی قلمداد نمیشود .از سوی دیگر ،از جدول  0میتوان برای مقایسة چهار محدودة
مورد مطالعه به تفکیک عوامل پنجگانه بهره برد؛ چنانکه نوار ساحلی جفره باالترین سطح امتیاز و نوار ساحلی نفتکش
پایینترین امتیاز را دارند .همچنین از انطباق یافتههای آماری با مشاهدات میدانی میتوان موارد زیر را استنباط کرد:
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برتری نوار ساحلی جفره و قرارگرفتن این نوار ساحلی در ردة نخست ،با توجه به موارد زیر قابلتوجیه است :روشنایی
مطلوب ،برخورداری از مبلمان مناسب ،وجود تسهیالت و خدمات گذران اوقات فراغت ،دسترسی آسان ،امنیت مطلوب،
وجود قایقهای تفریحی ،همهشمولی و امکان استفاده همة افراد و اقشار با سنین ،فرهنگ و قومیت متفاوت از این فضا،
وجود کافهها و رستورانها برای گذران اوقات فراغت ،وجود مکانهایی برای اجارهدادن دوچرخه ،پویایی فضا ،وجود
بازارچههای محلی و فروش محصوالت دریایی ،وجود کاربریهای تفریحی و شاد در کنار آن ،برخورداری از کیفیت
انعطافپذیری و تأمین منافع چندگانة کاربران ،وجود تعامالت اجتماعی مطلوب و امکان برقراری با سایر افراد و وجود
کیفیت سرزندگی و طراوت بهدلیل وجود آب و دریا.
در ردة دوم ،پارک و نوار ساحلی ریشهر قرار دارد .با توجه به مشاهدات میدانی و دیدگاههای شهروندان ،از دالیل
برتری این نوار ساحلی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :طبیعت بکر و زیبای این ساحل ،امکان شناکردن در آب ،امنیت
مطلوب ،وجود آالچیقهایی برای گذراندن اوقات فراغت ،وجود مبلمان شهری و تسهیالت و خدمات عمومی مناسب برای
گذران اوقات فراغت ،همهشمولی و امکان حضور همة افراد و اقشار با سنین ،فرهنگ و قومیت متفاوت ،وجود فضای
بازی کودک ،سرزندگی فضا بهدلیل وجود فضای سبز ،وجود طراوت فضا به جهت استقرار این پارک در کنار آب ،پاکیزگی
و تمیزی فضا ،وجود تعامالت اجتماعی مطلوب و امکان برقراری با سایر افراد ،برخورداری از کیفیت آسایش اقلیمی و
وجود پارکینگ و فضای پارک اتومبیل برای ممانعت از ورود وسایل نقلیه به این ساحل.
براساس مشاهدات میدانی در نوار ساحلی لیان ،با توجه به وجود ساحل بکر و دستنخورده ،سرزندگی فضا به لحاظ
وجود فضای سبز ،پایداری اکولوژیک و حفظ چرخههای گیاهی و چرخههای حیات ،همهشمولی فضا ،برخورداری از
کیفیت بومیگرایی ،امکان تماس با طبیعت ،دخالتنداشتن انسان در محیط این نوار ساحلی ،برخورداری از آسایش
اقلیمی ،مفرحبودن و امکان آسودن و گذراندن اوقات فراغت ،امکان برقراری ارتباط با دیگر افراد و مشارکتپذیری از
کیفیت مطلوبی برخوردار است .بهموازات این نکات مثبت ،نوار ساحلی لیان با معایبی مانند دسترسی نامطلوب ،محیط
نیمهکاره و در حال ساخت ،کافینبودن مبلمان و خدمات عمومی برای گذران فراغت و نورپردازی ناکافی همراه است.
درنهایت ،نوار ساحلی نفتکش با داشتن کمترین امتیاز از سوی شهروندان در رتبة چهارم قرار میگیرد .این نوار ساحلی
کیفیت دسترسی مطلوب و ساحل شنی زیبا و بکری دارد ،اما معایبی مانند نورپردازی ناکافی ،نبود آسایش اقلیمی ،نبود
فضای مناسب برای افراد و اقشار مانند کودکان ،سالمندان و افراد ناتوان جسمی ،نبود امنیت کافی ،ممکننبودن تعامالت
اجتماعی با دیگر افراد ،نبود پویایی ،نبود مبلمان شهری و تسهیالت و خدمات عمومی مناسب ،نبود گونههای گیاهی و
امکان ارتباط با طبیعت ،نبود تعامالت اجتماعی و برخوردارنبودن از کیفیت زیباییشناسی ،این نوار ساحلی را نامطلوب
جلوه داده است.
در ادامه رابطة خطی میان عوامل پنجگانه (متغیر مستقل) و رضایت از نوار ساحلی (متغیر وابسته) با روش رگرسیون
خطی چندگانه بررسی شده است .براساس تحلیل رگرسیونی ،مقدار ضریب همبستگی ( ،8/019 )Rضریب تعیین ( R

 8/001 )Squareو دوربین واتسون ( 1/111 )Durbin-Watsonمیباشد که بیانگر صحت مدل رگرسیونی است.
درنهایت خروجی مدل رگرسیونی براساس جدول  1بهدست آمده است.

يبﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،1بهﺎر1011
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ﺟدول.9ضﺮایبیواملدرمدلرگﺮسﯿونی 
Unstandardized Coefficients
)(Constant

عامل 1
عامل 2
عامل 9
عامل 0
عامل 1

B

Std. Error

9/808
8/009
8/911
8/211
8/298
8/100

8/812
8/812
8/812
8/812
8/812
8/812

Standardized
Coefficients
Beta

8/108
8/900
8/921
8/200
8/111

t

Sig.

11/012
1/990
0/121
1/910
0/091
9/200

8/888
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888

با توجه به ضرایب جدول  1میتوان مدل رگرسیونی را بهصورت زیر استخراج کرد:
()1

رضایتمندی از نوار ساحلی = ( + 9/808عامل ( + 8/009 )1عامل ( + 8/911 )2عامل ( + 8/211 )9عامل ( + 8/298 )0عامل 8/100 )1

همانگونه که در رابطة  1مشاهده میشود ،بیشترین تأثیر بر رضایتمندی مردم از فضای نوارهای ساحلی به عامل
اول (سرزندگی) و دوم (آسایش محیطی) مربوط میشود که تأییدی بر پژوهشهای پیشین است که شاخصهایی مانند
پاکیزگی ،مبلمان ،امنیت و غیره را در زمرة اولویتهای کیفیت مناطق ساحلی عنوان کردهاند .با وجود این ،باید توجه
داشت که اگرچه در ظاهر امر و بر مبنای ضرایب مدل رگرسیونی ،برای افزایش سطح رضایت مردم از فضای نوار ساحلی،
توجه به عوامل سرزندگی و آسایش محیطی از اهمیت و تقدم بیشتری برخوردار است ،نباید از اهمیت سایر عوامل غافل
شد؛ برای مثال ،پایینتربودن وزن عامل «پایداری اکولوژیکی» از آن جهت است که عموم مردم ،عمدتاً نگاهی
کوتاهمدت و با منفعتسنجی شخصی به کیفیت فضاهای نوار ساحلی دارند و به مسائلی با آثار و تبعات بلندمدت کمتوجه
هستند؛ بنابراین برنامهریزان و مدیران شهری در تدوین سیاستهای کالن و برنامههای بلندمدت ،باید در برابر عوامل با
آثار بلندمدت نیز با حساسیت برخورد کنند.

جهگﯿﺮي 
نتﯿ 
پژوهش حاضر با درک اهمیت توجه به ارتقای رضایت شهروندان از فضای نوار ساحلی به تحلیل این موضوع در شهر
بوشهر پرداخته است .به همین منظور ،ارزیابی متغیرهای مربوط در چهار محدوده از شهر بوشهر انجام شده است .هدف از
این بررسی شناسایی عوامل اصلی تبیینکنندة رضایتمندی از فضاهای نوار ساحلی و تحلیل وضعیت نمونههای مطالعه
بوده است .این مهم با پیمایش میدانی و برداشت نظر شهروندان از طریق پرسشنامه و اجرای مدل تحلیل عاملی
اکتشافی و مدل رگرسیون چندمتغیرة خطی به انجام رسیده است .آنچه از پژوهش حاصل شد ،نشان میدهد پنج عامل بر
سطح رضایت مردم از فضاهای نوار ساحلی تأثیرگذارند که بهترتیب سرزندگی ،آسایش محیطی ،پایداری اکولوژیکی،
حضورپذیری و نفوذپذیری بیشترین تأثیر را دارند .همچنین درمورد چهار محدودة مورد مطالعه در شهر بوشهر ،نوار ساحلی
جفره باالترین رضایتمندی و نوار ساحلی نفتکش کمترین رضایتمندی را در میان شهروندان داشتهاند.
پژوهش حاضر بهدلیل محدودیتهای زمانی و مالی در مقیاسی محدود انجام گرفت ،اما توانست ضمن تأیید
پژوهشهای پیشین ،نکتهای کلیدی را گوشزد کند .اگرچه فراهمکردن مجموعهای از تسهیالت و زیرساختها برای
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ارتقای کیفیت فضای نوارهای ساحلی ضروری است ،نباید از موضوع «تطابق کیفیت و تسهیالت محیط با انتظارات
مخاطبان» غافل شد .به عبارت دیگر ،توقعات شهروندان از فضاهای مختلف ،متفاوت است .همانطور که در این پژوهش
مشاهده شد ،نوار ساحلی نفتکش ،علیرغم برخورداری از تسهیالت و خدمات بیشتر نسبت به نوارهای ساحلی ریشهر و
لیان ،اما از آنجا که شهروندان از نوار ساحلی نفتکش توقعات و انتظارات بیشتری نسبت به فضاهای دیگر در ذهن داشته-
اند ،لذا این سطح از تسهیالت نتوانسته است رضایت باالی شهروندان را تامین نماید .این مسئله ضرورت توجه به جایگاه
و اهمیت فضاهای شهری مختلف در ذهن مخاطبان در نظام برنامهریزی و طراحی این فضاها را روشن میکند؛ برای
مثال نباید سطح خدمات و تسهیالت یک فضای شهری درون بافت را با فضای شهری مشابه دیگری در بیرون و حاشیة
شهر مقایسه کرد؛ زیرا مخاطبان و شهروندان انتظارات متفاوتی از هریک دارند .این موضوعی است که میتواند در
پژوهشهای آتی بهطور کاملتری نقد و بررسی شود .در پایان ،مهمترین راهبردهای عملیاتی که میتوانند به ارتقای
رضایت شهروندان از فضاهای نوار ساحلی منجر شود ،در جدول  18پیشنهاد شده است.

نوارسﺎحلی 

نوار ساحلی جفره
(عامل دارای
اولویت «پایداری
اکولوژیکی»)

نوار ساحلی ریشهر
(عامل دارای
اولویت «آسایش
محیطی»)

ﺟدول.11راﻫبﺮدﻫﺎيیﻤلﯿﺎتیداراياولویتبﺮايارتقﺎيکﯿفﯿتﻓضﺎﻫﺎينوارسﺎحلیشهﺮبوشهﺮ 
راﻫبﺮدیﻤلﯿﺎتی 
شﺎخص 
 ایجاد پوشش گیاهی متناسب با اقلیم مانند درختان نخل و غیره استفاده از آالچیق و سایهبانهای ساحلیآسایش اقلیمی
 توجه به نحوة انتخاب مصالح از نظر میزان جذب نور و حرارت ،میزان تبادل رطوبت و غیره جلوگیری از ساختوساز در قسمتهای بکر و دستنخورده برای حفظ طبیعتتنوع اکولوژیکی
 امکان سنجی طراحی و ایجاد پارک دوستدار کودک در محدودة روباهروی ادارة مهااجرت اتبااع خارجاه و نزدیاک پاارکبادی سابق
 کف سازی مناسب و ایجاد خطوط مخصوص در مسیرهای پیاده و سواره برای حضور بیشتر گروه هاای نااتوان و معلاوالندر فضا
سرزندگی
 ساماندهی بازار ماهیفروشان بهمنظور جذب جمعیت و آشناکردن آنها با فعالیت صیادی ارتقای ترکیب رنگی عناصر مصنوع مستقر در ساحل وجود ترکیبی از دو محل یکی برای گردهماییهای خانوادگی و دوستانه و دیگری برای خلوت افرادکیفیت زیستمحیطی  -استفاده از مصالح سازگار با اقلیم در ساخت مبلمانها از جمله نیمکت ،آبخوری ،سطل زباله و غیره
 قراردادن نیمکتهای درختی در نوار ساحلی برای پیوند و تماس بیشتر با طبیعتامکان تماس با طبیعت
 تقویت فضاهای صید تفریحی ماهیپایداری اکولوژیک و حفظ  -حفظ و توسعه پوشش گیاهی موجود در محدوده
 ایجاد موزة دریایی با بهرهمندی از گونههای گیاهی و جانوریگونههای گیاهی
 استفاده از پوشش گیاهی مسطح و درختچههای کوتاه برای پرهیز از نقاط کور و مخفی از دید تقویت کاربریها و فعالیتهای شبانهامنیت
 ارتقای نظارت رسمی و غیررسمی بهبود و توزیع مناسب عالئم راهنمای گردشگری با هدف ارتقای مکان فرهنگسازی بهمنظور جلوگیری از ریختن زباله در ساحل و دریا مدیریت پسابها برای جلوگیری از ورود فاضالب به دریا و الیروبیهای منظم مسیلهاپاکیزگی
 مدیریت پسماندها از طریق توزیع متناسب سطلهای زباله ،عالئم و تابلوهای آموزشی طراحی نورپردازی ویژه در منظر شب با هدف زیباسازی فضاروشنایی
 استفاده از منابع روشنایی در کف مسیرهای پیاده و پلههامبلمان و تسهیالت گذران  -درنظرگرفتن فضاها و امکانات تفریحی در کنارة آب مانند فضای ورزشهای آبی و قایقسواری
 ساماندهی سرویسهای بهداشتی و نصب حمامهای سیاراوقات فراغت
 طراحی فضاها و امکانات ورزشی مشابه جتاسکی روی آب مخصوص بانوانفراغبالی و امکان آسودن و
 ایجاد سطوح تخت برای نشستن و استراحت و نظارهکردن آبوقتگذرانی
 -افزایش تعداد دکههای مشابه دکة قهوه فروشی موجود در محدوده
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ادامهﺟدول.11راﻫبﺮدﻫﺎيیﻤلﯿﺎتیداراياولویتبﺮايارتقﺎيکﯿفﯿتﻓضﺎﻫﺎينوارسﺎحلیشهﺮبوشهﺮ
راﻫبﺮدیﻤلﯿﺎتی
شﺎخص
نوارسﺎحلی
 گشودهبودن دید به آب از ساحل برای ضلع غربی محدوده یعنی پارک ملتطراوت
 امکان پرسهزدن در تمام سطح فضای ساحل نورپردازی آب و ساحل در نقاط ویژه با ایجاد المانهای مناسبمفرح بودن
 ساماندهی و عمومیسازی موزة دریایی همجوار با پارک لیان برگزاری جشنوارهها و مسابقات تفریحی -ورزشی آبی مانند مجسمهسازی با ماسههای ساحلینوار ساحلی لیان
 ایجاد غرفههای صنایعدستی ،خوراک ،پوشاک و غیره برای افزایش تعامالت وجود بسترهایی برای بازی کودکان با نظارت بزرگساالن ،تعبیة مبلمان مناسب برای استفادة سالخوردگاان و بساترهایتعامالت اجتماعی
(عامل دارای
الزم برای فعالیت و ورزش جوانان
اولویت
«سرزندگی»)
 بهرهگیری از هنر بوشهری (شیشه رنگی و غیره) در ساخت غرفههاحس مکان در گروههای
 ایجاد نقاط شاخص با طراحی المانها ،مجسمهها و غیرهمختلف اجتماعی
 فراهمآوردن فرصتهای مشارکت برای اهالی این منطقه با هدف حفظ و نگهداری از پارک امکان عرضه و فروش آرایهها و محصوالت مرتبط با هویت بوشهری در محدودهخاطرهانگیزی
 ایجاد فضایی برای برگزاری مراسم ،نمایش فیلم و غیره امکان شنیدن صدای دریا در ضلع شرقی پارک با کاهش تأثیر صدای خودروهاطراوت
 ساماندهی و رنگآمیزی شاد مبلمانهای محدوده ایجاد غرفه در حد فاصل نفتکش تا اسکلة جاللینوار ساحلی
 ایجاد فضایی برای ورزشهای گروهی و همگانی و فضاهایی جهت بازی کودکانمفرحبودن
نفتکش
 ارتقای فعالیتهای زنده در شب با فواصل و پراکندگی مناسب توجه به کیفیت گشودگی و ایجاد نقاط مکث و حرکت در طول نوار ساحلیتعامالت اجتماعی
(عامل دارای
اولویت
وجود حس مکان در
 استفاده از رنگ برای هدایت حرکت بصری با استفاده از مصالح در کف)
»
سرزندگی
«
گروههای مختلف اجتماعی
 درنظرگرفتن فضاهایی برای اجرای موسیقی محلی ،موزههای علمی -گردشگری و غیرهخاطرهانگیزی
 -ایجاد موزههای علمی گردشگری مرتبط با علوم دریایی و غیره
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