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مقدمه
 جذب خود به را گردشگر دیگری، محیطی تجارت هر از بیش و است بزرگ وکار کسب گردشگری احلوس جهان، سراسر در

 بیشتر عالقه مورد مقصد زیادی، اختالف با ساحلی گردشگری که داد نشان 2812 سال در یا مطالعه چنانکه ؛کند یم

 نوعی سواحل کیفیت حفظ .است سواحل اهمیت و اقتصادی ارزش بیانگر مذکور موارد .است جهان گردشگران

 شهرهای در آب ةکنار امتداد (.Saayman and Saayman, 2017: 1436) است گردشگری اقتصاد در یگذار هیسرما

 محیطی بصری، یها تیفیک ارتقای در یا عمده نقش که کند یم ایجاد را یفرد منحصربه و برجسته فضایی موقعیت ساحلی،

 یها فرصت و ویژه یها مکان جانوری، حیات حفظ و پاک هوای ایجادبر  عالوه ساحلی، نوارهای .دارد شهر اجتماعی و

 اکولوژیک، کیفیت شهر، ساختار بر مستقیمی تأثیر که شود یم محسوب زیانگ خاطره جمعی فضاهای خلق در شماری یب

 مناطق یاترینپو و ینپربارتر از نواحی این (.2 :1910 ی،)هاشم دارد شهری منظر هویت حفظ و شهروندان زندگی کیفیت

 (.1 :1911 ،یطالقان و ی)رمضان روند یم شمار به جهان در یاجتماع و یاقتصاد میعظ یها تیفعال بستر و جهان

 از باالیی سطوح معموالً فضاها این .باشند روان سالمت اکوسیستمی خدمات از خوبی تولیدکنندگان توانند یم سواحل

 روزمره زندگی به مربوط دردسرهای از فرار قصد که افرادی به و دارند یم عرضه را مناظر زیبایی و زیستی تنوع

 ورزش، خودشان، کردن سرگرم و استراحترای ب معموالً مردم .دهند یم خدمات دارند، را (ها تیمسئول و کاری یاها)تقاض

 روحی ترمیم و افراد در یبستگ دلسبب  ها تیفعال اینهمة  .کنند یم بازدید سواحل از غیره و اجتماعی روابط برقراری

 در کلیدی نقش شهر، ساحلی نوار و بندر (.Subiza-Perez, et al., 2020: 2; Penn, et al., 2015) شود یم ها آن

 عنصر عنوان به آب ،ساحلی شهرهای در .است محیطی یها تیفیکی ارتقا برای یباارزش منبع و دارد شهر منظر تعریف

 یدفوا و است زندگی حیاتی منابع از یکی آب .است شهر محیط و طبیعت انسان،ة ونددهندیپ و شهر ساختار در طبیعی

 یمند بهره برای و هستند ذکرشده مزایای تمام دارای شهری سواحل .دارد شهرها برای اجتماعی و اقتصادی اکولوژیکی،

 (.02 :1911 ،همکاران و رفیعی) یابند توسعه پایدار صورت به باید بالقوه، قابلیت تمام از

 تا دارد نیاز ساحلی مناظر تحلیل و تجزیه و دانش به گردشگری، مدیریت یها شیگرا و محیطی جدیدالگوهای 

 Da costa) است استوار ساحلی مناظر خاص یها یژگیوة یپا بر که شود پایداری اما، رقابتیة توسع ایجاد موجب

Cristiano, et al., 2020: 2.) مناظر از حفاظت در توان یم را ساحلی مناظر و اندازها چشم مدیریت اصلی اهداف 

 ،مناظر این یها ارزش درنظرداشتن با ساحلی مناظرة توسع ،نیاز مورد یها یژگیو با جدید رمناظ ساختن و مانده باقی

 یها تیفیک به دستیابی برای یشناس روشة ارائ ،دیگر مدیریتی یها استیس با ساحلی منظر یها استیس یساز کپارچهی

 Rodella, et)مشاهده کرد  ساحلی منظر دمور در عموم دادن مشارکت با اجماع ایجاد و ساحلی منظر پارامترهای در باال

al., 2020: 2.) دسترسی بهبود و ساحلی گردشگری رونق موجب ساحلی نوارهای احیای داشت انتظار توان یم تیدرنها 

 (طبیعی احیای و محیطی ستیز طیمح آب، کیفیت) ساحل محیط بهبود آموزشی، ارزش ساحلی، انداز چشم بهبود عمومی،

 (.Chang and Yoon, 2017: 7)شود  نتسکو محیط بهبود و

 تقویت و جمعیت جذب برای فراوانی یها لیپتانس اکوسیستمی، مهم های ویژگی از یبرخوردار دلیل به یشهر سواحل

 برای یمساعد یها طیمح یشهر ساحلی یفضاها ،یامروز زندگی مشکالت و مسائل به توجه با .دارند یریحضورپذ
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 یارتقا ،زیانگ خاطره جمعی یفضاها بازتولید ،یشهر یفضاها و طبیعت انسان، میان پیوند یبرقرار فراغت، اوقات گذران

 سرزندگی افزایش مکان، حس و محیط هویت تقویت روزمره، یها یسخت از فرار آرامش، و نشاط افزایش زندگی، کیفیت

 جزء فضاها گونه نیا از مخاطبان هدفمند و مطلوب یریگ بهرهشوند؛ بنابراین  می محسوب اکولوژیک کیفیت و

 طیف سواحل .(180 :1911 ،همکاران و ینی)عابد است یشهر مدیران و زانیر برنامه یها دهیا در اساسی یها ضرورت

 تفریحی، نواحی عنوان به ها آن .آورند یم فراهم ساحلی اقتصادهای و جوامع برای را خدمات و تسهیالت از یا گسترده

 به توجه با .هستند گردشگری مقاصد نیتر یاصل از یکی به شدن لیتبد حال در ودارند  ییباال اقتصادی و اجتماعی ارزش

 ،کنند یم استفاده آن مکان با مرتبط یها تیفعال از بردن لذت یا ورزش استراحت، برای ساحل از مردم بیشتر اینکه

 برای مهمی عامل تفریحی، یها تیفعال از خاصی یها گونه با آن خدمات و ها رساختیز کالبدی، یها یژگیو سازگاری

 (.Garcia Morales, et al., 2018: 1) است آن مدیریت و استفاده

 شوند یم خود اطرافة یناح در تجارت موجب و کنند یم آب جذب را مردم کهدارند  تفریحی ییها نهیزم سواحل

(Dodds and Holmes, 2019: 158) رضایتمندی افزایش و جذب ورمنظ به ساحلی مناطق کیفیت ارتقای نابراینب؛ 

 ،نرم یها شن روی دویدن دریا، ساحل یها صحنه تماشای از مردم .شود یم تلقی ضروری ،گردشگران و شهروندان

 ساحل درواقع .برند یم لذت آبی یها ورزش سایر و ماهیگیری ،یسوار قیقا مانند ساحلی یها تیفعال انجام ،آفتاب گرفتن

 ,.Peng, et al) گذارد یم مثبت تأثیر افراد یشناخت روان سالمت سطح بر که است شده تهشناخ طبیعی محیطی عنوان به

2015: 1.) 

 .دشو هتفادسا مهم ظرفیت یک عنوان به لسواح از ینحو به شده است سعی که تسا یمتماد یها سال بوشهر در

 امکان وساز ساخت ینا یزن موارد یعضب در و دهش واقع وساز ساخت مورد یا گسترده شکل به اکنون هم بوشهر شهر ساحل

 ةمحوط و ازدباران و یردبن سیساتتأ لساح ینا از ییها قسمت در ت.سا کرده وددمس را یگردشگر و یحتفر یبرا عهستو

 ینهمچن و نفت یانبارها به مربوط سیساتتأ لساح کنار در یزن شهر از یمناطق در .اند هدش مستقر ینریکانت یبارها

 ةتوسع و حیطرا گونه یچه ها محدوده ینا در مالًع که اند شده مستقر آن یرتعم و یکشت اختس به مربوط سیساتتأ

 از شهروندان رضایتمندی تحلیل هدف با حاضر پژوهش رو نیهم از؛ (2 :1911 یری،)جمه ستین ریپذ امکان یگردشگر

را  (نفتکشو  ریشهر لیان، )جفره، لیساح نوار از محدودهبارة چهار در بوشهر شهر ساکنان نظرات ساحلی نوار فضای

 :است گرفته قرار کار دستور در زیر پرسش دو به پاسخ راستا، این در .استکرده  استخراج

 هستند؟ چه ایدر ساحلی نوار فضای از شهروندان رضایتمندی بر مؤثر عوامل و متغیرها نیتر مهم 

 ؟دشو یم پیشنهاد نواحی این کیفیتی ارتقا برای راهبردهایی چه 

پژوهشينظریمبان
آنتیفیکویساحلنوار

 ینواح ینا دارند. خود اطراف یشهر مراکز و ها حوزه با یناگسستن ییوندپ که هستند ییفضاها جمله از یساحل ینوارها

  42) هستند یگردشگر و سکونت ،یگیریماه ی،انرژ تجارت، ی،بازرگان شامل یانسان یها تیفعال یشترینب تجمع مرکز

2002:,Noronha.) خورند یم یوندپ هم به خاک و آب عنصر دو که یمحل عنوان به یساحل ینوارها یتجذاببارة در یگرکر، 
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 ینا ةجداکنند ةلب یساحل نوار و ساحل و بوده اضداد شدن جمع ینوع به خاک و آب عنصر دو ارتباط اول یدد در، گوید یم

 امواج که ییجا یعنی ؛است حساس و نازک یا جداره مثل لبه ینا ،(شهری طراحی یدگاه)د یگرد ینگاه از یول ،دوست

 از داشت انتظار توان یم رو نیهم از؛ (Krieger, 2006) شوند یم یبترک هم با آرام ساحل، یها شن و یآب یایدر یبایز

 کشاورزی، ارتخس کاهشمانند ) فجایع از پیشگیری جمله از نتایجی به ساحلی نوار فضای کیفیت ارتقای و بازآفرینی طریق

 ترمیم و اکولوژیکی محیط آب، کیفیتمانند ) ستیز طیمح و منظره بهبود گردشگری، در پیشرفت (،مسکونی و صنعتی

 (.Chang and Yoon, 2017: 7) یافت دست عمومی دسترسی و مسکونی یها طیمح بهبود و (طبیعی

 جامع علمی ارزیابی به ساحل مدیریت .است سعهتو و حفاظت از پایداری تعادل به دستیابی ساحلی مدیرانة یاول هدف

 و ساحلی محیط از حفاظت :دهد قرار مدنظر را جنبه دو باید و دارد نیاز غیره( و اجتماعی فرهنگی، یعی،)طب محیط از

 کاربران برای شده فراهم خدمات تا دارند نظر در مدیران بنابراین ؛تفریحی یها استفاده برای کیفیت بهبود ،اکوسیستم

 دهند ارتقا ساحل طبیعی محیط به زدن آسیب بدون ها آن آسایش و سالمت تأمین منظور به را ساحلی

(Semeoshenkova, et al., 2017: 74-75.) بر یساز میتصمفرایند  در اطالعات جریان تسهیل برای ابزارها از یکی 

 خدمات  :پردازد یم زیر موارد ارزیابی به شاخص این .است «ساحل کیفیت شاخص» زمان هر در موجود یها شاخص ةیپا

 برابر در سواحل از حفاظت وضعیتو  ساحل محیطی و یشناس بوم وضعیت ،اند شده فراهم کاربران برای که تسهیالتی و

 (.Gonzales and Holtmann-Ahumada, 2017:155) طبیعی رخدادهای

 حفاظتی عملکرد و طبیعی عملکرد تفریحی، دعملکر دسته سه کنترل و ارزیابی با توان یم را سواحل کلی کیفیت

 یها شاخص شامل کاربران تفریحی ةتجرب به مربوط ةمؤلف. 1 :است زیر قرار به ها آن کلی جزئیات که کرد تضمین

 کیفیت پارکینگ، و دسترسی ،ها تیفعال تسهیالت، و خدمات محیطی، کیفیت ساحل، شلوغی آب، میکروبیولوژیکی کیفیت

 یها شاخص شامل ساحل کالبدی زیست وضعیت به مربوط ةمؤلف .2 ،ساحل امنیت و اطراف ةیناح ظرمن کیفیت آسایش،

 از محافظت با رابطه در رسوبات تلفات و دستاوردها به مربوط ةمؤلف ،کالبدی کیفیت و ماسه -آب آلودگی طبیعی، شرایط

 (.Ariza, et al., 2010: 999-1000) ساحلی امکانات

یساحلنواريفضازايتمندیرضاوادراکات

غیره  و جنسیت اجتماعی، وضعیت محلی، و ملی یها سنت آموزشی، و فرهنگی میراث به توجه با ساحل کاربران ترجیحات

 ساحل یک انتخاب هنگام کاربران ترجیحات بر که کلیدی عوامل (.Botero, et al., 2013: 880) است متفاوت بسیار

 در (.امن و کاربرپسند راحت، کاربردی، ساحل یک مثال برای) شود یم ساحل ةتوسع وضعیت شامل ،دنگذار یم تأثیر خاص

 اجتماعی، -جمعیتی رخ نیم )شامل کاربر خود رخ نیم :شود یممطرح  سؤال دسته دو معموالً مطالعات، گونه نیا یها نامه پرسش

 راحتی، منظره، )شامل ساحل خود به مربوط عاتاطال دوم وغیره(  و ها شنهادیپ ،ها زهیانگ عالقه، مورد ساحلی یها یسرگرم

 (.Alves, et al., 2014: 521-522)غیره(  و محیطی ژئومورفولوژی، کالبدی، یها جنبه موجود، تسهیالت

 ،نامه پرسش ابزارهای از کیفی، و کمی روش دو هر از یریگ بهره با ساحل، از کاربران ادراکات به مربوط مطالعات

 و اجتماعی یها ارزش جنسیت، سن،مانند  متغیرهایی از متأثر عمومی ادراکات .کنند یم استفاده تمرکزم یها گروه و مصاحبه

 کنند تغییر کشورهامیان  است ممکن ادراکات ،یالملل نیب مقیاس یک در چنانکه .هستند همگن ندرت به ساحل، با مجاورت
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(Jefferson, et al., 2015: 62.) شود، گرفته درنظر باید ساحل ازحد شیب شلوغی تنها نه ران،کاربة تجرب ارتقای منظور به 

 مهم نیز دریایی یها زباله و ها یخرابمانند  ،بگیرند درنظر مهم را آن است ممکن کاربران که دیگری یها جنبه باید بلکه

 در ساحل کاربران یها تیاولو و ترجیحات به مربوط مطالعات یطورکل به (.Paul Krelling, et al., 2017: 87-88) است

 (،کردن)شنا امنیت :دارند ساحل انتخاب بر را تأثیر بیشترین متغیرها از مورد پنج که دهد یم نشان متحده االتیا و اروپا

 انداز چشم و زباله آب، کیفیتغیره(  و بهداشتی سرویس سایه، به مربوط امکانات وجود ،یریگ آفتاب یها تخت) تسهیالت

(Williams and Barugh, 2014: 428.) است، پژوهش این هدف که یساحل نوار از رضایتمندی سنجش ةمطالع 

 .کند می ایفا سواحل کیفیت بهبود برای یزیر برنامه در مهمی نقش و شود یم ترجیحات و ادراکات این از آگاهی ساز نهیزم

پژوهشنهیشیپ
 نظر ةیپا بر ارزیابی این معیارهای .پرداختند تایلند در ساحل یک کیفیت ارزیابی به یا مطالعه در (2881) کارانمه و سیلیوم

 نتایج، با مطابق .داد یم پوشش را یشناس ستیز و آلودگی اجتماعی، کالبدی، یها جنبه همة کهشد  تدوین متخصص 18

 اکزمر رستوران، هتل،مانند  گردشگری امکانات از گسترده تنوع یک .شد ارزیابی متوسط وضعیت در بررسی مورد ساحل

 (.Sealeum, et al., 2008) شد مطرح جدی مشکل یک عنوان به آلودگی درمقابل و ارزیابی مناسب دسترسی و خرید

 (بد معمولی، خوب، ی،)عال تفریحی سواحل یبند دسته نظام یک پیشنهاد به یا مقاله در (2880) فریرا و باربوسا

 و طبیعی ستمیرسیز دو در پارامتر 08 ،پژوهش این در .دارد را توسعه درحال کشورهای برای استفاده قابلیت که پرداختند

 شد امتیازدهی و محاسبه جداگانه صورت به زیرسیستم هر برای پارامترها مجموع .شدند تحلیل اقتصادی -اجتماعی

(Barbosa and Ferreira, 2008.) 

 برای .پرداختند پرتغال در ساحلی ةطقمن پنج مدیریت و کیفیت ارزیابی به پژوهشی در (2811) ویلیامز و سمئوشنکوا

 ساحل پنج هر در کاربران .گرفت انجام ساحل هر برای نامه پرسش 18 با پیمایش ،کنندگان استفاده ترجیحات از آگاهی

 از مناظر و دیدها و پاک ةماس پاک، دریایی آب .کردند بیان را تسهیالت و امنیت پاکیزگی، ارتقای برای نیازمانند  مواردی

 (.Semeoshenkova and Williams, 2011) بود ساحل پنج هر در دهندگان پاسخ برای ساحل انتخاب عوامل نیتر مهم

 در هاوایی در ساحلی تفریحات با مرتبط یها یژگیو برای ترجیحات بررسی به یا مقاله در (2811) همکاران و پن

 و ایمنی شرایط و ازدحام میزان آب، کیفیت ه،ماس و شن کیفیت مشخص طور به .پرداختند گردشگران و ساکنان میان

 نظر از .اند شده گرفته نظررد ساحل یها یژگیو نیتر مهم عنوان به آب کیفیت و ازحد شیب ازدحام شناکردن، امنیتی

 هستند قائل بیشتری ارزش ازحد شیب ازدحام از جلوگیری برای ساکنان که یدرحال ؛است تر مهم آب کیفیت گردشگران

(Penn, et al., 2015.) 

 در وند پرداخت بوشهر شهر یاقتصاد ةتوسع در یگردشگر نقش به ابتدا ة خودمقال( در 1911) همکاران و کازرونی

 (.1911 ،همکاران و ی)کازرون کردند یشنهادپ سواحل در توسعه ینا برای ییهارراهکا انتها

 در ژهیو به ،ها آن نقش و دنیا مختلف ورهایکش در ساحلی نوار فضاهای گستردگی به توجه با کرد اذعان توان یم

 به اما ،شد اشاره ها آن از برخی به که است گرفته انجام حوزه این در متعددی یها پژوهش شهری، گردشگری ةحوز
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 برای مناسب آماری تحلیل روش ةارائ که شد مشخص گرفته صورت یها پژوهش بررسی با مطابق ،یشناس روش لحاظ

 لحاظ به .است گرفته قرار بحث موضوع کمتر یکرد،رو ینا بر یمبتن مداخله راهکارهای ةارائ و سواحل کیفیت سنجش

 ارتقای هدف با و ساحل گردشگری ةحوز در بیشتر سواحل، کیفیت ةحوز در شده انجام یها پژوهشبیشتر  نیز محتوایی

 با پژوهش این در که یدرحال ؛کنند یم سفر ساحلی شهر به مشخصی زمان مدت در که است گردشگرانی برای ساحل

 زمان هم (ی)بوم کاربران سایر و گردشگران برای نیاز مورد یها شاخص شهری، فضای عنوان به ساحل درنظرگرفتن

 مقاالت بر مروری .شود بازخوانی شهر متن دل در یروز شبانه فضایی عنوان به ساحلی نوار فضای تا اند گرفته قرار مدنظر

 یبند جمع یک در .کند یم تأیید را گردشگران و شهروندان نیاز به زمان هم نگرش این لزوم ساحل، بارةدر منتشرشده اخیر

 از یریگ بهره شهری، فضای ةمثاب به ساحلی نوار بر دیتأک با زمان هم حاضر، پژوهش که آنجا از گفت توان یم

 از استفادهدلیل  به اعتمادپذیری قابلیت افزایش محوری، عامل چند در ها شاخص یساز خالصه متنوع، ییها شاخص

 جامع نسبتاً و متمایز وجهی ،است بوده همراه کلی یها شنهادیپ ةارائ یجا به عملیاتی راهبردهای تبیین و کاربران نظرات

 .دارد پیشین یها پژوهش سایر از

یساحلنواريفضاازيتمندیرضاسنجشيارهایمع

 طراحی برای متغیرها استخراج و شناسایی، شود یم پیگیری ها پرسش کمک به محیط رضایتمندی سنجش اینکه به توجه با

 طراحی در ها آن ارزش و منابع از استخراجی معیارهای ،1 جدول در؛ بنابراین است برخوردار بسزایی اهمیت از سؤاالت

 حذف ایران فرهنگی یطشرا با ناهمگون متغیرهای متغیرها، مستندسازی جدول ةتهی در .است شده ارائه ساحلی نوار فضای

 .است نشده ذکر جدول در (سن و جنسیتمانند ) است بوده کاربر خود رب ناظر که متغیرها برخی همچنین .اند شده

ساحلینوارفضايازرضایتمنديسنجشمعیارهاي.1جدول

معیارمفهوموتعریفمعیارها

 طراوت
 باا وجاود   کاه  اسات  شاده  عجاین  چناان  فضاها، این از ما ذهنی تصویر با طراوت احساس نیستند، باطراوت چندان ما ساحلی نوارهای بیشتر هامروز هرچند
 .باشند شادابی و تازگی از سرشار داریم توقع ،ها آن کنونی وضع

 .شود کافی توجه سواحل نظافت به ادامه در و شود جلوگیری آب آلودگی از باید اول ةدرج است. سواحل فضای بودن باطراوت شرط ترین ییابتدا پاکیزگی پاکیزگی

 با تماس امکان
 طبیعت

 مخفای  نظار  از را آب کاه  صالب  بنادهای  سایل  و گیرهاا  ماوج  یجاا  باه  است. تصور قابل طبیعت حضور بدون فضا یک تازگی و طراوت کسی کمتر برای
 .شود استفاده مناسب ارتفاع و شیب با طبیعت با ساز هم های یبسترساز یا درختان مانند طبیعی عناصر از است بهتر کنند، می

 اکولوژیک پایداری
 و جاانوران  محلای،  پرنادگان  از دساته  هار  انقارا   .کنند می مؤثری کمک سواحل اکولوژیک حیات ةادام به نیز جانوری حیات یها چرخه گیاهان، بر عالوه
 .کند می نمایان را خود اثرات درازمدت در که کند می ردوا ها آب ةلب حیات طبیعی ةچرخ به یریناپذ جبران حال عین در و یپنهان های هلطم غیره،

 بودن مفرح
 را فارد  آنکاه  از بایش  فضایی چنین .کند مجسم خود ذهن در را بار کسالت فضایی که یافت توان یم را کسی کمتر ،شود یم دریا ساحل از صحبت که زمانی
 .کند یم تشویق تفرج به را وی ،کند جدی فعالیتی انجام به وادار

 اقلیمی آسایش
 و آب شارایط  دیگار  ساوی  از .دانناد  یما  الیام م و مناساب  ییهوا و آب شرایط یژهو به ،متعدد عوامل مدیون را خود یها ارزش و موجودیت تفریحی مراکز
 .کاهد یم گردشگری ةمنطق یک مثبت یها جاذبه و ها جنبه از نامناسب ییهوا

 تسهیالت و مبلمان
 فراغت گذران

 مانناد  ورزشای  هاای  یات فعال امکاان همچناین   .شاود  فاراهم  جمع و فرد برای مطالعه، یا نیک یکپ مانند درازمدت یها توقف برای مناسب بستر است الزم
 ،هاا  یخاناه چا ،هاا  رساتوران  وجاود  تاأثیر  توان ینم تفرجگاهی فضای یک در .کند می تر ممکن را فضا در فراغت اوقات گذران نیز و شطرنج و یسوار دوچرخه
 .گرفت نادیده را غیره و اه کافه

 سرزندگی
 فضاا  و شاود  نمای  تأمین الزم نشاط فضا، در مختلف افراد حضور و فضایی تنوع بدون است طبیعی باشد. سرزندگی از سرشار دریا ساحل دارد انتظار هرکسی
 .رسد یم نظر به روح یب

 امکان و شمولی همه
 مختلف اقشار حضور

 اجتنااب  ماذکور  فضاای  در حضاور  از و کنناد  ینما  راحتای  احسااس  آن در افاراد  دیگار  است طبیعی گیرد، قرار افراد از خاصی گروه انحصار در فضایی اگر
 .کنند یم



 212 ...بندرگاهیشهرهايدرساحلینواريفضاازشهروندانرضایتمنديحلیلت:همکارانوحیدرزاده

 ساحلینوارفضايازرضایتمنديسنجشمعیارهاي.1جدولادامه

 معیارمفهوموتعریف معیارها

 یبال فراغ
 باا  بتاوان  فضااهایی  چناین  در داریام  انتظاار  و اسات  آدمی در بال فراغت احساس شدن زنده با رنمقا ،شهری فضاهای عنوان به ها آب ةلب یادآوری معموالً
 .پرداخت خیالی یب با توأم یگذران وقت به و آسود تنش کمترین

 در مکان حس
 اجتماعی یها گروه

 و آیاد  شامار مای   به نیز افراد عاطفی ادراک و لذت ،امنیت احساس برای عاملی بلکه است، انسان و فضا مناسب کارکرد و هماهنگی سبب تنها نه مکان حس
 .کند یم کمک مکان به ها آن تعلق احساس و افراد مندی یتهو به

 .کند می فراهم رفتارها انواع بروز برای را زمینه کالبدی، تغییرات کمترین با کهاست  یرپذ انعطاف فضایی دریا ساحل شهروندان بیشتر ةخاطر و ذهن در پذیری انعطاف

 گرایی یبوم
 .بماناد  پایادار  متماادی  یهاا  نسال  بارای  بایاد  و است تاریخی تجربیات حاصل سنتی معماری اصول که داشت درنظر باید ساحلی مستحدثات با ارتباط در

 .کرد مراقبت یخوب به ساحلی ةمنطق هر با مرتبط های بوم یستز از باید همچنین

 امنیت
 اساتعداد  دریاا  سااحل  کاه  یدرحال کند؛ می رو هروب جدی تهدید با را سواحل در شبانه زندگی شبانه، های یتفعال ضعف و روشنایی نقصان اثر در سواحل ناامنی
 .دارد شب در شهروندان پذیرفتن برای فراوانی

 .باشند دسترس قابل زمانی هر در و رآمدید اقشار و سنین همه از گردشگران و محلی مردم برای توأمان بصری و کالبدی صورت به باید شهرها سواحل آمدوشد و دسترسی

 روشنایی
 ناورپردازی  روشانایی،  تاأمین  کناار  در است. کافی روشنایی از برخورداری ،ها آن ةشبان حیات برقراری و سواحل از استفاده زمان افزایش برای شرط نخستین
 .افزاید یم فضا ةجاذب بر ویژه نقاط در آن ةلب و آب

 کیفیت
 محیطی یستز

 و شایالت  معیشاتی،  هاای  یات فعال یبرا مهمی بسیار ةپشتوان و هستند یفراوان تفرجگاهی و معدنی منابع حساس، آبزیان و ها یستگاهز یدارا ساحلی مناطق
 .آیند یم شمار به ونقل حمل صنایع

 یزیانگ خاطره
 یازی انگ خااطره  و شاهر  یات هو از یبصر و یذهن یراتتأث یحاو که ها عرصه ینا یصتشخ؛ بنابراین هستند یساحل یشهرها یتمندهو یها حوزه از سواحل
 .است راهبردی موضوعات از هستند، آن

 اجتماعی تعامالت
 و اسات  کالبادی  قرارگااه  و فضاا  وجاود  مساتلزم  وی، اجتمااعی  تجاارب  کسب ةزمین در الزم یها فرصت تأمین و انسان اجتماعی نیازهای به ییگو پاسخ
 .شود یم محسوب جنبه این به پاسخ در عظیم ظرفیتی عمومی فضای

 و اکولوژیک تنوع
 طبیعی

 سااختار  منطقاه،  یاک  در یشاتر ب یهاا  گوناه  حضاور  یارا ز ؛هاست یستماکوس ثبات حفظ در آن نقش ،افزاید یم یستیز تنوع روزافزون یتاهم بر امروزه نچهآ
 .هستند تر باثبات و دارد یشتریب ییتوانا ،ییراتتغ به پاسخ در ها یستماکوس ینا یجهنتدر و دهد می یعیطب های یستماکوس به تری یچیدهپ

 منبع: نگارندگان
 ؛1911 همکاران، و رفیعی ؛1911 همکاران، و قشقایی ؛1910 قائدنیا، ؛1910 هاشمی، ؛1900 پاکزاد، :معیارها ةدکنندییتأ منابع

Doddsa and Holme, 2019؛ Garcia, et al., 2018؛ Johannessen, et al., 2014؛ Roca, et al., 2009؛ 
Morgan, 1999؛ Semeoshenkova, et al., 2017 

پژوهشروش
 ساحلی نوار فضای از شهروندان رضایتمندی یها شاخص جهانی معتبر متون بر مروری با نخست حاضر، پژوهش در

 ةجامع افراد به قیممست ةمراجع که شد استفاده نامه پرسش تحلیل بر مبتنی ذهنی شناسیروش از ادامه در .شد استخراج

 عوامل شناسایی برای .برد یم باال توجهی قابلشکل  به را ها داده صحت و یریاعتمادپذ یتقابل ،ها آن از پرسش و یآمار

 ینا به ،مدل این از استفاده یاصل دلیل .است شده استفاده اکتشافی عاملی تحلیل تکنیک از ساحلی نوار کیفیت ةسازند

 یک از استفاده با پژوهشگران آن در که است ییاستقرا یکردرو یانگرب یاکتشاف یعامل یللتح که مربوط است موضوع

 یا یک در های بسیارییرمتغ یساز خالصه همچنین .کنند یم گیری نتیجه یخاص یها مشاهده از باال به پایین از راهبرد

 یها وهیش گرید  یسو از است. ابهمش یها روش با یسهمقا در عاملی تحلیل یاصل یایمزا از یکی ی،اصل عامل چند

 یآمار یها آزمون و یاضیر یها منطق و مجزا یکارشناس یا قهیسل ینظرها اعمال از را آن روش، ینا در موجود یرومندن

 .کند می آن یگزینجا را

 188 تیدرنها و محاسبه نفر 10 کوکران فرمول با نمونه حجم درصد، 18 خطای ةبیشین و =1/8p=q درنظرگرفتن با

 1 خطای سطح انتخاب اگرچه .است نامه پرسش 21 ساحلی نوار هر سهم کهشد  توزیع ساحلی نوار چهار در نامه پرسش
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درصد  18 خطای سطح مبنای بر نمونه حجم ابتدا در تر، کوچک ةنمون حجم به دستیابی منظور به، است رایج بیشتر درصد

 پس ها نامه پرسش روایی .شد اکتفا نمونه حجم تعداد همین به ،ها دهدا برای الزم اعتبار تحقق به توجه با که شد محاسبه

 ةجامع .رسید دییتأبه  (181/8) کرونباخ آلفای آزمون مقدار به توجه با نیز پایایی و شد محقق کارشناس 11 نظر دریافت از

 ةتجرب که شدند بررسی نیشهروندا . همچنیناست بوده هدفمند صورت به یریگ نمونه و بودند بوشهری شهروندان ،آماری

 و اهمیت تعیین برای خطی چندمتغیره رگرسیون مدل از همچنین .اند داشته زمان طول در را ساحلی نوارهای آن ادراک

 (وابسته یر)متغ ساحلی نوار از شهروندان رضایت تحقق در (مستقل یرهای)متغ عاملی تحلیل مدل از مستخرج عوامل وزن

 ،ها آن وزن و مطالعه مورد یها محدوده از هریک در مختلف عوامل امتیاز به توجه با تیادرنه .است شده گرفته بهره

 .است شده پیشنهاد محدوده هر با متناسب راهبردهای ،ها محدوده های ضعف شناسایی ضمن

مطالعهموردةحدودم
 قسمت از تنها و شود یم یمنته یادر به جهت سه از و یرهجز شبه صورت به وقرار دارد  ایران غربی جنوب در بوشهر شهر

 229.180 یتجمع با 1911 سال یسرشمار براساس شهر این دارد. ارتباط یخشک با یرازش-بوشهر محور یقطر از آن یشرق

 نوع دو به ساختاری لحاظ از بوشهر استان سواحل (.1 :1911 همکاران، و باستین) است بوشهر استان شهر ینتر بزرگ نفر،

 آبی، یها شیفرسا و آهکی ساختمان دلیل به یا صخره سواحل بخش .دنشو یم تقسیم یا صخره و یا ماسه متمایز

 آب روی اسکی و قایقرانی شنا، برای توان یم سواحل نزدیک یها آب از .است کرده ایجاد دیدنی و زیبا بسیار یاندازها چشم

 یساحل یتفرجگاه یها ارزش از مطلوب، تیفیک لیدل به یا ماسه یحواش در ژهیو به فارس جیخل سواحل از یبرخ .کرد استفاده

 مشاور ین)مهندس شوند لیتبد یاحتیس یها کانون به مناسب یبردار بهره و زیتجه با توانند یم و برخوردارند 1 هدرج

 (.9 و 2 یها جدول) است آمده انتخابی یها محدوده از اجمالی معرفی ادامه در (.12 :1901 ،شهر آرمان

بوشهرشهرساحلینواحییمعرف.2جدول

 یشرق ةجدار .است گرفته شکل یغرب و یشرق ةجدار بخش دو در بوشهر شهر ساحل یطورکل به
 یاف تعر آبااد  صلح و یجبر یها اسکله و گمرک و بندر یاتیعمل ةمحدود در بوشهر خور امتداد که
 امکاان  تییالشا  و یصانعت  ی،تجاار  یهاا  اسکله حداثا و یبندر های یتفعال لحاظ به .شود یم

 پاارک  از کاه  یغرب ةجدار است. محدود و ناممکن یباًتقر ها محدوده ینا به گردشگران یدسترس
 اساکله  و یشاهردار  یدجد ساختمان به و شروع یمقد بافت در (یو یت پارک به )معروف یادتس
-در ادامه این مسیر، پارک صدف، پارک شغاب و مجموعاه آب  .شود یم ختم جفره ةمحل و جفره

 در ایان محادوده   .اسات  مستقل یشهر یتهو با و مستقلای همحدودکن قرار دارند که ینشیر
 یرایپذ روزانه شود کهمشاهده می یسرزندگ و یفیتک ینتر مطلوب و ها پارک ینتر مهمساحلی، 

 یسااحل  هاای  یتمطلوب یزن یانل و یشهرر پارک .است بوشهر شهر ساحل در گردشگران یشترینب
 است. نبوده یدگیرس و توجه مورد البته که دارند را خود خاص
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بوشهرشهردرمطالعهموردةمحدودچهارکلیمشخصات.2جدول

جفرهساحلینوار
 ها یققا وجود و جفره ةاسکل صیادی، یها حوضچه داشتن قرار دلیل به جفره ساحلی نوار
 استقبال و توجه ردمو روزه هر و است برخوردار فراوانی اهمیت از ماهی صید یها لنج و
 محلای  یهاا  بازارچاه  وجاود  همچناین  .گیرد یم قرار گردشگران همچنین و بومی افراد

 سااحل  ینا .است افزوده ساحلی نوار این اهمیت به محدوده، این در دریایی محصوالت
 .است شده یساز لبه بزرگ های سنگ قلوه و چینی سنگ با ،خود امتداد در تقریباً شنی

 

 
نفتکشیساحلپارک
 مانناد  شاهری  مبلماان  وجاود  آسان، دسترسی زیبا، ساحلدلیل  به نفتکش ساحلی نوار
 پارکیناگ  دو وجاود  نیمکات،  و زباله سطل بهداشتی، سرویس خوراکی، ةدک ،یخور آب
 برخاوردار  قباولی  قابال  سارزندگی  و کیفیت از سبز فضای و پارک وجود و نقلیه لوسای
 پاارک  ،یساوار  دوچرخاه  پیسات  مینی مانند کانکود بازی وسایل وجود همچنین .است
 افازوده  پاارک  ایان  کیفیات  به ساحلی نوار این در اسکی پیست مینی و کودکان بادی
 .است

 

 
ریشهرساحلیپارک
 اهمیات  از آن یاری گ شاکل  ةیخچا تار و زیباا  ساحل بکر، طبیعت دلیل به ریشهر پارک
 همچنین .گیرد یم قرار گردشگران استقبال و توجه مورد ساالنه و است برخوردار خاصی
 .اسات  شاده  تعبیاه  فراغات  اوقات گذران و استراحت برای هایی یقآالچ پارک، این در

 کیفیات  از نیمکات  و زبالاه  ساطل  بهداشاتی،  سرویس ،یخور آب مانند شهری مبلمان
 ایان  کیفیات  باه  پاارک،  ایان  در کودکان بازی وسایل وجود .است برخوردار قبولی قابل
 .است هافزود پارک

 

 
لیانساحلیپارک
 نسابتاً  طبیعتای  و آرام فضاایی  از مساکونی،  مناطق از دوری دلیل به لیان ساحلی پارک
 پیااده  دریا در را بسیاری ةفاصل توان یم دریا جزر زمان در .است برخوردار نخورده دست
 ایها  محلاه  از فاصاله  اگرچه .کرد مشاهده را دریایی های خزه و ها مرجان و رفت پیش
 هاای  پاارک  سایر از کمتر پارک این در امکانات و رسیدگی کهاست  شده موجب شهر،
 .دارد را بازدید ارزش بکر، طبیعت داشتن دلیل به باشد، شهر ساحلی

 

 

پژوهشيهاافتهی
 هر با قعمی و کامل آشنایی که افرادی میان در نامه پرسش توزیع به مطالعه، مورد یها محدوده تحدید و تعیین از پس

 .است داده دست به را 0 جدول توصیفی آمار ،ها نامه پرسش ةاولی خروجی .شد اقدام ،اند داشته محدوده
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هانامهپرسشازحاصلتوصیفیآمار.0جدول

)نفر(تأهل)نفر(سکونتمحل)نفر(تحصیالت)نفر(سن)نفر(جنسیت

 20 :مرد
 10 :زن

 01 :سال 21 زیر
 0 :سال 91 تا 21
 0 :سال 18 تا 91
 1 :سال 18 باالی

 12 :تر پایین و دیپلم
 11 :کارشناسی

 1 :کارشناسی از باالتر

 21 :کوتی ةمحل
 11 :شهر های همحل سایر
 28 :بوشهر از غیر

 09 :مجرد
 11 :متأهل

 

 این .ارد شدو اطالعات اولیه ماتریس تشکیل برای SPSS افزار نرم در و استخراج ها نامه پرسش از اطالعات ادامه، در

 برای ستون یک و متغیر 28 ازای به ستون 28) ستون 21 و (نامه پرسش یک ازای به ردیف )هر ردیف 188 از ماتریس

 از بیش اشتراکات جدول در متغیرها تمامی عددی مقدار آمده، دست هب مدل انجام با مطابق .استشده  تشکیل (کلی سؤال

 تحلیل بعدی خروجی .است KMO ةآمار مقدار و مدل یکنندگ نییتب درتق بودن مناسب بیانگر که آمد دست به 0/8

 از کمتر نظر مورد مقدار که یصورت در است. 1 و 8 ینب همواره ،KMO مقدار .است KMO آزمون به مربوط عاملی

 یشترب یاطاحت با دیبا باشد، 01/8 تا 18/8 ینب آن مقدار اگر و بود نخواهند مناسب یعامل یلتحل یبرا ها داده باشد، 18/8

 مناسب ها داده یلتحل یبرا ها داده یانم موجودبستگی  هم باشد، 1/8 از یشترب مقدار ینا اگر اما ،پرداخت یعامل یلتحل به

 کرد. استفاده بارتلت آزمون از یدبا یعامل یلتحل یبرا ها داده بودن مناسب از یناناطم یبرا یگرد یسو از بود. خواهد

 است، نابسته یرهایمتغ با یا جامعه به متعلق شده، مشاهده یها  بستگی هم یسماتر که را یهرضف ینا بارتلت آزمون

 سیماتر اگر کرد. اقدام یرهامتغمیان بستگی  هم یسماتر یلتشک به یدبا یعامل یلتحل از قبل یلدل ینهم به ؛آزماید یم

 آن به هوابست احتمال که است معنادار یهنگام بارتلت آزمون .است نامناسب یعامل لیتحل یبرا باشد واحدبستگی  هم

 دهد نشان می که آمد دست هب 010/8 پژوهش این در KMO آزمون عددی مقدار 1 جدول با مطابق باشد. 81/8 از کمتر

 آن مقدار که است بارتلت آزمون به مربوط بعدی خروجی .بود خواهد مناسب ها داده لیتحل یبرا ها داده انیمبستگی  هم

 است آمده دست به 1/8 از بیش کرونباخ آلفای مقدار همچنین (.=888/8Sig معناداری، )سطح دارد قرار پذیرش حد در

 .ستا نامه پرسش پایایی مؤید که

ساحلینوارفضاهايازرضایتمنديمتغیرهايشناساییدرهادادهایتبارسنجیيهاآزمونیرمقاد.2جدول

 کرونباخ آلفای 181/8 
 یر می کایزر یریگ نمونه کفایت آزمون 010/8
 اسکوئر کای 221/1829

 آزادی ةدرج 118 بارتلت کرویت آزمون
 معناداری سطح 888/8

 

 ،کنند می سنجش و شیآزما یعامل لیتحل در کاربست یبرا را خام یها داده که ،یآمار یها آزمون مناسبت و کنترل از بعد

 با ارتباط در .شود می مشخص عامل هر کمک به شده نییتب انسیوار آن در که شود یم پرداخته یمقدمات سیماتر ةمحاسب به

 تیرعا را شرط سه یآمار لحاظ به دیبا ساحلی نوار فضاهای از شهروندان رضایتمندی ةکنند نییتب عوامل تعداد یینها نییتع

 مقدار تیرعا دوم شرط .باشد 1 از یشترب دیبا عوامل یتمام به مربوط ژهیو ریمقاد که است نکته نیا به توجه اول شرط .کرد
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 انسیوار نکهیا سوم شرط .باشد 08 از بیشتر دیبا یینها ةشد استخراج عوامل یتجمع انسیوار مجموع که است یتجمع انسیوار

 .شود ینم محقق سوم شرط شهری مطالعات در معموالً که باشد 18 از بیشتر ییتنها به دیبا عامل هر ةشد نییتب

 شهر برای ساحلی نوار فضاهای از رضایتمندی ةکنند نییتب عوامل عنوان به عاملپنج  تیدرنها 0 جدول براساس

 عوامل این تجمعی واریانس مجموع همچنین .است 1 از بیشتر استخراجی عوامل این ویژه مقدار .شد مشخص بوشهر

 بوشهر شهر در ساحلی نوار ضاهایف از شهروندان رضایتمندی درصد 00 از بیش درمجموع یعنی ؛است 11/00 استخراجی

 .است قبولی قابل ةآمار که کنند یم تبیین را

ساحلینوارفضاهايازشهروندانرضایتمنديبرمؤثریواملةشدیینتبیانسوارمجموع.2جدول

 یوامل
 شدهدادهچرخشیاملیبیضرامجموع

 تجمعیواریانسازدرصد واریانسازدرصد ویژهمقدار

1 181/9 11/11 11/11 

2 218/9 01/10 10/99 

9 101/9 10/11 01/01 

0 121/1 00/1 90/11 

1 101/1 00/0 11/00 

 

 سیماتر ،ساحلی نوار فضاهای از شهروندان رضایتمندی ةکنند نییتب عوامل از کیهر انسیوار نییتع از بعد و ادامه در

 را طیشرا و آورند دست هب گانه پنج عوامل با را ارتباط نیترشیب مربوط یرهایمتغ از کیهر تا است داده دوران را یعامل

 (.1 )جدول کنند لیتسه عوامل ییشناسا و یگذار نام یبرا

یرهامتغیاملیبارهايویافتهدورانیاملیماتریس.2جدول
متغیرها 1 2 2 0 2
     09/8 طراوت

     18/8 بودن مفرح
     11/8 یاجتماع تعامالت
     08/8 یسرزندگ

     00/8 یاجتماع مختلف یها گروه در مکان حس وجود
     09/8 یزیانگ خاطره
    19/8  یزگیپاک
    11/8  ییروشنا

    10/8  فراغت اوقات گذران التیتسه و یشهر مبلمان وجود
    00/8  یگذران وقت و آسودن امکان ،یبال فراغ

    11/8  تیامن
   10/8   یمیاقل شیآسا
   02/8   یعیطب و کیاکولوژ تنوع
   00/8   یطیمح ستیز تیفیک

   00/8   عتیطب با تماس امکان
   18/8   یاتیح یها چرخه و یاهیگ یها گونه حفظ ک،یاکولوژ یداریپا

  10/8    مختلف اقشار و افراد حضور امکان و یشمول همه
  00/8    ییگرا یبوم
 09/8     آمدوشد و یدسترس
 08/8     یریپذ عطافان
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 شهروندان رضایتمندی ةکنند نییتب ةگان بیست یرهایمتغ جایگاه از استفاده با و عوامل یافته دوران ماتریس ایجاد از بعد

 ةمرحل نیتر مهم نوعی به مرحله این .کرد یگذار نام و تفسیر را عوامل باید ،گانه پنج عوامل در ساحلی نوار فضاهای از

 مرتبط متغیرهای گفت توان ینم کامل یقین با و ندارد وجود زمینه این در مشخصی مالک هیچ زیرا ؛تاس عاملی تحلیل

 :استشده  انجام زیر شکل به مرحله این .دهند یم نشان را واقعیتی چه یا مشترک چیز چه عوامل از هریک با

 تعامالت بودن، مفرح طراوت، ییرهامتغ با و دهد یم یحتوض را یانسوار کل درصد 11/11 عامل ینا اول: عامل

 توان یم را عامل ینا .دارد را ارتباط یشترینب یزیانگ خاطره و اجتماعی مختلف یها گروه در مکان حس وجود اجتماعی،

 کرد. یگذار نام و یرتفس «سرزندگی» عنوان تحت

 پاکیزگی، امنیت، یرهایمتغ با یجنتا به توجه با و دهد یم یحتوض را یانسوار کل درصد 01/10 عامل ینا دوم: عامل

 رابطه یشترینب یگذران وقت و آسودن امکان و بالی فراغ فراغت، اوقات گذران تسهیالت و شهری مبلمان وجود روشنایی،

 کرد. یگذار نام «محیطی آسایش» توان یم را عامل ینا .دارد را

 تنوع اقلیمی، آسایش میزان متغیرهای اب عامل این .استدرصد  10/11 یانسوار یینتب در عامل ینا سهم سوم: عامل

 یها گونه حفظ اکولوژیک، پایداری و طبیعت با تماس امکان محیطی، یستز کیفیت سرزندگی، طبیعی، و اکولوژیک

 .کرد یگذار نام «اکولوژیکی پایداری» توان یم را عامل ینا .دارد را ارتباط یشترینب یاتیح یها چرخه و یاهیگ

 یمعنادار ارتباط ییگرا یبوم و مختلف اقشار و افراد حضور امکان و یشمول همه یرهایمتغ با عامل ینا چهارم: عامل

 کرد. یگذار نام و ریتفس «حضورپذیری» توان یم را عامل ینا .دهد یم یحتوض را یانسوار کل ازدرصد  00/1 و دارد

 یریپذ انعطاف و آمدوشد ،دسترسی متغیرهای با و دهد یم توضیح را واریانسدرصد  00/0 عامل ینا پنجم: عامل

 .کرد یگذار نام «نفوذپذیری» توان یم را عامل ینا ینبنابرا ؛دارد یتنگاتنگ ارتباط

 ةمحاسب یعبارت به یا عامل هر از ساحلی هاینوار از کدامهر یازامتکردن  مشخص به یدبا عوامل، یگذار نام از پس

 ینا در .کرد قلمداد مرحله ینتر مهم توان یم را مرحله ینا یشینپ احلمر با یسهمقا در پرداخت. یعامل یازاتامت یسماتر

 .(0 )جدولشده است  مشخص نمونه هر در است، شده ییشناسا یشینپ مراحل در که انهگ پنج عوامل از یکهر یازامت مرحله

بوشهرشهرساحلینوارفضاهايازشهروندانرضایتسطحیاملیامتیاز.2جدول

نهاییامتیاز2یامل0یامل2یامل2یامل1یاملمحدوده

 12/10 01/0 10/8 -10/9 19/19 10/8 جفره
 -19/8 -10/0 -19/8 02/0 -90/11 00/11 ریشهر
 -11/0 -28/9 -90/1 80/9 01/8 -00/9 لیان پارک

 -00/19 -11/8 11/1 -12/0 08/1 -10/12 نفتکش
 

 ؛دهد یم نشان ساحلی نوار کیفیت از رضایتمندی عوامل و ساحلی نوار ره یکتفک به را یعامل یازاتامت یسماتر 0 جدول

 پایداری) سوم عامل در اما ،باالست امتیازی و 1/19 (محیطی یش)آسا دوم عامل از جفره ساحلی نوار یازامت مثال، برای

 ةمحدود چهار ةمقایس برای توان یم 0 جدول از دیگر، سوی از .شود ینم قلمداد مطلوبی وضعیت که است -10/9 (اکولوژیکی

 نفتکش ساحلی نوار و امتیاز سطح باالترین جفره ساحلی نوار چنانکه برد؛ بهره گانه پنج عوامل تفکیک به مطالعه مورد

 :کرد استنباط را زیر موارد توان یم میدانی مشاهدات با آماری یها افتهی انطباق از همچنین .دارند را امتیاز نیتر نییپا
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 روشناییاست:  توجیه قابلموارد زیر  به توجه با نخست، ةرد در ساحلی نوار این قرارگرفتن و جفره ساحلی نوار برتری

 مطلوب، امنیت آسان، دسترسی فراغت، اوقات گذران خدمات و تسهیالت وجود مناسب، مبلمان از برخورداری مطلوب،

 فضا، این از متفاوت قومیت و فرهنگ سنین، با اقشار و افرادهمة  استفاده امکان و یشمول همه تفریحی، یها قیقا وجود

 وجود فضا، پویایی دوچرخه، دادن اجارهبرای  ییها مکان وجود فراغت، اوقات گذران برای ها رستوران و ها کافه وجود

 کیفیت از برخورداری آن، کنار در شاد و تفریحی یها یکاربر وجود دریایی، محصوالت فروش و محلی یها بازارچه

 وجود و افراد سایر با برقراری امکان و مطلوب اجتماعی تعامالت وجود ،کاربران ةچندگان منافع ینتأم و یریپذ عطافان

 .دریا و آب وجوددلیل  به طراوت و سرزندگی کیفیت

 دالیل از شهروندان،های  دیدگاه و میدانی مشاهدات به توجه با .دارد قرار ریشهر ساحلی نوار و پارک دوم، ةرد در

 امنیت آب، در شناکردن امکان ساحل، این زیبای و بکر طبیعتموارد زیر اشاره کرد:  به توان یم ساحلی نوار این برتری

برای  مناسب عمومی خدمات و تسهیالت و شهری مبلمان وجود فراغت، اوقات گذراندنبرای  ییها قیآالچ وجود مطلوب،

 فضای وجود متفاوت، قومیت و فرهنگ سنین، با اقشار و افراد همة حضور امکان و یشمول همه فراغت، اوقات گذران

 پاکیزگی آب، کنار در پارک این استقرار جهت به فضا طراوت وجود سبز، فضای وجوددلیل  به فضا سرزندگی کودک، بازی

 و اقلیمی آسایش کیفیت از برخورداری افراد، سایر با برقراری امکان و مطلوب اجتماعی تعامالت وجود فضا، تمیزی و

 .ساحل این به نقلیه وسایل ورود از ممانعتبرای  اتومبیل پارک فضای و پارکینگ وجود

 لحاظ به فضا سرزندگی ،نخورده دست و بکر ساحل وجود به توجه با لیان، ساحلی نوار در میدانی مشاهدات براساس

 از برخورداری فضا، یشمول همه ت،حیا یها چرخه و گیاهی یها چرخه حفظ و اکولوژیک پایداری سبز، فضای وجود

 آسایش از برخورداری ساحلی، نوار این محیط در انسان نداشتن دخالت طبیعت، با تماس امکان گرایی، بومی کیفیت

 از یریپذ مشارکت و افراد دیگر با ارتباط برقراری امکان فراغت، اوقات گذراندن و آسودن امکان و بودن مفرح اقلیمی،

 محیط نامطلوب، دسترسیمانند  معایبی با لیان ساحلی نوار مثبت، نکات این موازات به .است ورداربرخ مطلوبی کیفیت

 .است همراه ناکافی نورپردازی و فراغت گذران برای عمومی خدمات و مبلمان نبودن کافی ساخت، حال در و کاره یمهن

 ساحلی نوار این .ردیگ یم قرار چهارم ةرتب در نشهروندا سوی از امتیاز کمترین داشتن با نفتکش ساحلی نوار ،تیدرنها

 نبود اقلیمی، آسایش نبود ناکافی، نورپردازی مانند معایبی اما ی دارد،بکر و زیبا شنی ساحل و مطلوب دسترسی کیفیت

 امالتتع نبودن ممکن کافی، امنیت نبود جسمی، ناتوان افراد و سالمندان کودکان، مانند اقشار و افراد برای مناسب فضای

 و گیاهی یها گونه نبود مناسب، عمومی خدمات و تسهیالت و شهری مبلمان نبود پویایی، نبود افراد، دیگر با اجتماعی

 نامطلوب را ساحلی نوار این ،یشناس ییبایز کیفیت از نبودنبرخوردار و اجتماعی تعامالت نبود طبیعت، با ارتباط امکان

 .است داده جلوه

 رگرسیون روش با (وابسته یر)متغ ساحلی نوار از رضایت و (مستقل یر)متغ گانه پنج عوامل یانم خطی ةرابط ادامه در

 R) تعیین ضریب ،019/8 (R) بستگی هم ضریب مقدار رگرسیونی، تحلیلبراساس  .است شده بررسی چندگانه خطی

Square) 001/8 واتسون دوربین و (Durbin-Watson) 111/1 است رگرسیونی دلم صحت بیانگر که باشد می. 

 .آمده است دست به 1 جدولبراساس  رگرسیونی مدل خروجی تیدرنها
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رگرسیونیمدلدریواملضرایب.9جدول

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 808/9 812/8  012/11 888/8 
 888/8 990/1 108/8 812/8 009/8 1 عامل
 888/8 121/0 900/8 812/8 911/8 2 عامل
 888/8 910/1 921/8 812/8 211/8 9 عامل
 888/8 091/0 200/8 812/8 298/8 0 عامل
 888/8 200/9 111/8 812/8 100/8 1 عامل

 

 :کرد استخراج زیر صورت به را رگرسیونی مدل توان یم 1 جدول ضرایب به توجه با

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

 عامل به ساحلی نوارهای فضای از مردم رضایتمندی بر ریتأث بیشترین ،شود یم مشاهده 1 ةرابط در که گونه همان

مانند  ییها شاخص که است پیشین یها پژوهش بر ییدیأت که شود می مربوط (محیطی یش)آسا دوم و (ی)سرزندگ اول

 توجه باید ،این وجود با .اند کرده عنوان ساحلی مناطق کیفیت یها تیاولو ةزمر در را غیره و امنیت مبلمان، پاکیزگی،

 ساحلی، ارنو فضای از مردم رضایت سطح افزایش برای رگرسیونی، مدل ضرایب مبنای بر و امر ظاهر در اگرچه که داشت

 غافل عوامل سایر اهمیت از نباید، است برخوردار بیشتری تقدم و اهمیت از محیطی آسایش و سرزندگی عوامل به توجه

 نگاهی عمدتاً مردم، عموم که است جهت آن از «اکولوژیکی پایداری» عامل وزن بودنتر نییپا مثال، ؛ برایشد

 توجه کم بلندمدت تبعات و آثار با مسائلی به و دارند ساحلی نوار ایفضاه کیفیت به شخصی یسنج منفعت با و مدت کوتاه

 با عوامل در برابر باید بلندمدت، یها برنامه و کالن یها استیس تدوین در شهری مدیران و زانیر برنامه ؛ بنابراینهستند

 .کنند برخورد حساسیت با نیز بلندمدت آثار

يریگجهینت
 شهر در موضوع این تحلیل به ساحلی نوار فضای از شهروندان رضایت یارتقا به توجه اهمیت درک با حاضر پژوهش

 از هدف .استشده  انجام بوشهر شهر از محدوده چهار در مربوط متغیرهای ارزیابی منظور، همین به .است پرداخته بوشهر

 مطالعه یها نمونه وضعیت تحلیل و ساحلی نوار فضاهای از رضایتمندی ةکنند تبیین اصلی عوامل شناسایی بررسی این

 عاملی تحلیل مدل اجرای و نامه پرسش طریق از شهروندان نظر برداشت و میدانی پیمایش با مهم این .است بوده

 بر عاملپنج  دهد یم نشان ،شد حاصل پژوهش از آنچه .است رسیده انجام به خطی ةچندمتغیر رگرسیون مدل و اکتشافی

 ،اکولوژیکی پایداری ،محیطی آسایش ،سرزندگی ترتیب به که ثیرگذارندأت ساحلی نوار فضاهای از مردم رضایت سطح

 ساحلی نوار بوشهر، شهر در مطالعه مورد ةمحدود مورد چهاردر همچنین .دارند را ریتأث بیشترین نفوذپذیری و حضورپذیری

 .اند داشته دانشهرونمیان  در را رضایتمندی کمترین نفتکش ساحلی نوار و رضایتمندی باالترین جفره

 دییتأ ضمن توانست اماگرفت،  انجام محدود مقیاسی در مالی و زمانی یها تیمحدود دلیل به حاضر پژوهش

 برای ها رساختیز و تسهیالت از یا مجموعهکردن  فراهم اگرچه .کند گوشزد را کلیدی یا نکته پیشین، یها پژوهش
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 انتظارات با محیط تسهیالت و کیفیت تطابق» موضوع از دنبای، است ضروری ساحلی نوارهای یفضا کیفیت ارتقای

 پژوهش این در که طورهمان .است متفاوت مختلف، فضاهای از شهروندان توقعات دیگر، عبارت به .شد غافل «مخاطبان

 و ریشهر ساحلی نوارهای نسبت به بیشتر خدمات و تسهیالت از برخورداریرغم علی نفتکش، ساحلی نوار ،شد مشاهده

-اما از آنجا که شهروندان از نوار ساحلی نفتکش توقعات و انتظارات بیشتری نسبت به فضاهای دیگر در ذهن داشته لیان،

 جایگاه به توجه ضرورت لهئمس ایناین سطح از تسهیالت نتوانسته است رضایت باالی شهروندان را تامین نماید. اند، لذا 

 برای کند؛ می روشن را فضاها این طراحی و یزیر برنامه نظام در نمخاطبا ذهن در مختلف شهری فضاهای اهمیت و

 ةحاشی و بیرون در دیگری مشابه شهری فضای با را بافت درون شهری فضای یک تسهیالت و خدمات سطح نباید مثال

 در ندتوا یم که است موضوعی این .دارند هریک از متفاوتی انتظارات شهروندان و مخاطبان زیرا ؛کرد مقایسه شهر

 ارتقایبه  توانند یم که عملیاتی راهبردهای نیتر مهم پایان، در .شود بررسی و نقد یتر کامل طور به آتی یها پژوهش

 .است شده پیشنهاد 18 جدول در، شود منجر ساحلی نوار فضاهای از شهروندان رضایت

بوشهرشهرساحلیرنوافضاهايکیفیتارتقايبراياولویتدارايیملیاتیراهبردهاي.11جدول
یملیاتیراهبردشاخصساحلینوار

 جفره ساحلی نوار
 
 دارای )عامل
 پایداری» اولویت

 («اکولوژیکی

 اقلیمی آسایش
 غیره و نخل درختان مانند اقلیم با متناسب گیاهی پوشش ایجاد -
 ساحلی های بان یهسا و آالچیق از استفاده -
 غیره و رطوبت تبادل میزان حرارت، و نور جذب یزانم نظر از مصالح انتخاب ةنحو به توجه -

 طبیعت حفظ برای نخورده دست و بکر یها قسمت در وساز ساخت از جلوگیری - اکولوژیکی تنوع

 سرزندگی

 پاارک  نزدیاک  و خارجاه  اتبااع  مهااجرت  ةادار روی هروبا  ةمحدود در کودک دوستدار پارک ایجاد و طراحی یسنج امکان -
 سابق بادی
 نمعلاوال  و نااتوان  یهاا  گروه بیشتر حضور برای سواره و پیاده مسیرهای در مخصوص خطوط ایجاد و مناسب یساز فک -
 فضا در
 صیادی فعالیت با ها آنکردن  آشنا و جمعیت جذب منظور به فروشان یماه بازار ساماندهی -
 ساحل در مستقر مصنوع عناصر رنگی ترکیب ارتقای -
 افراد خلوت برای دیگری و دوستانه و خانوادگی های ییگردهما برای یکی لمح دو از ترکیبی وجود -

 غیره و زباله سطل آبخوری، ،یمکتن جمله از ها مبلمان ساخت در اقلیم با سازگار مصالح از استفاده - محیطی یستز کیفیت

 طبیعت با تماس امکان
 طبیعت با بیشتر تماس و پیوند برای ساحلی نوار در درختی های یمکتن قراردادن -

 ماهی تفریحی صید فضاهای تقویت -
 حفظ و اکولوژیک پایداری
 یاهیگ یها گونه

 محدوده در موجود گیاهی پوشش توسعه و حفظ -
 جانوری و گیاهی یها گونه از یمند بهره با دریایی ةموز ایجاد -

 ریشهر ساحلی نوار
 
 دارای )عامل
 آسایش» اولویت

 («محیطی

 امنیت

 دید از مخفی و کور نقاط از پرهیز برای کوتاه هایدرختچه و مسطح گیاهی پوشش از فادهاست -
 شبانه های یتفعال و ها یکاربر تقویت -
 غیررسمی و رسمی نظارت ارتقای -
 مکان ارتقای هدف با گردشگری راهنمای عالئم مناسب توزیع و بهبود -

 پاکیزگی
 دریا و ساحل در زباله تنریخ از جلوگیری منظور به یساز فرهنگ -
 ها یلمس منظم های یروبیال و دریا به فاضالب ورود از جلوگیری برای ها پساب مدیریت -
 شیآموز تابلوهای و عالئم ،زباله یها سطل متناسب توزیع طریق از پسماندها مدیریت -

 روشنایی
 فضا زیباسازی با هدف شب منظر در ویژه نورپردازی طراحی -
 ها پله و پیاده مسیرهای کف در روشنایی منابع از استفاده -

 گذران تسهیالت و مبلمان
 فراغت اوقات

 سواری یققا و آبی یها ورزش فضای مانند آب ةکنار در تفریحی امکانات و فضاها درنظرگرفتن -
 یارس یها حمام نصب و یبهداشت های یسسرو ساماندهی -

 و آسودن امکان و بالی فراغ
 یگذران وقت

 بانوان مخصوص آب روی اسکی جت مشابه ورزشی امکانات و فضاها طراحی -
 آب کردن نظاره و استراحت و نشستن برای تخت حسطو ایجاد -
 محدوده در موجود فروشی قهوه ةدک مشابه یها دکه تعداد افزایش -
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 بوشهرشهرساحلیرنوافضاهايکیفیتارتقايبراياولویتدارايیملیاتیراهبردهاي.11جدولادامه

 یملیاتیراهبرد شاخص ساحلینوار

 لیان ساحلی نوار
 
 دارای )عامل
 اولویت

 («سرزندگی»

 ملت پارک یعنی محدوده غربی ضلع برای ساحل زا آب به دید بودن گشوده - طراوت

 بودن مفرح

 ساحل فضای سطح تمام در زدن پرسه امکان -
 مناسب یها المان ایجاد با ویژه نقاط در ساحل و آب نورپردازی -
 لیان پارک با جوار هم دریایی ةموز سازی عمومی و ساماندهی -

 ساحلی یها ماسه با یساز مجسمه مانند بیآ ورزشی -تفریحی مسابقات و ها جشنواره اریزبرگ -

 اجتماعی تعامالت
 تعامالت افزایش برای غیره و پوشاک خوراک، ،یدست عیصنا یها غرفه ایجاد -
 بساترهای  و خوردگاان  سال ةاستفاد برای مناسب مبلمان ةتعبی ساالن، بزرگ نظارت با کودکان بازی برای بسترهایی وجود -
 جوانان ورزش و فعالیت برای الزم

 یها گروه در مکان حس
 اجتماعی مختلف

 ها غرفه ساخت در غیره( و رنگی یشه)ش بوشهری هنر از یریگ بهره -
 غیره و ها مجسمه ،ها المان طراحی با شاخص نقاط ایجاد -
 پارک از نگهداری و حفظ با هدف منطقه این اهالی برای مشارکت یها فرصت آوردن فراهم -

 یزیانگ خاطره
 محدوده در بوشهری هویت با مرتبط محصوالت و ها یهآرا فروش و عرضه مکانا -
 غیره و فیلم نمایش مراسم، برگزاری برای فضایی ایجاد -

 ساحلی نوار
 نفتکش
 
 دارای )عامل
 اولویت

 («سرزندگی»

 طراوت
 خودروها صدای تأثیر کاهش با پارک شرقی ضلع در دریا صدای شنیدن امکان -
 محدوده یها مبلمان شاد یزیآم نگر و ساماندهی -

 بودن مفرح
 جاللی ةاسکل تا نفتکش فاصل حد در غرفه ایجاد -
 کودکان بازی جهت فضاهایی و همگانی و گروهی یها ورزش برای فضایی ایجاد -

 مناسب پراکندگی و فواصل با شب در زنده های یتفعال یارتقا -
 ساحلی نوار طول در حرکت و مکث نقاط ایجاد و گشودگی کیفیت به توجه - اجتماعی تعامالت
 در مکان حس وجود
 اجتماعی مختلف یها گروه

 کف در مصالح از استفاده با بصری حرکت هدایت برای رنگ از استفاده -

 یزیانگ خاطره
 غیره و گردشگری -یعلم یها موزه ،محلی موسیقی اجرای برای فضاهایی ندرنظرگرفت -
 غیره و دریایی علوم با مرتبط گردشگری یعلم یها موزه ایجاد -
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