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 چکیده

 النیمی باشد که می تواند نیروی محرکه اصلی در زمینه بهبود و رشد اقتصادی گ ییایهدف اصلی مقاله حاضر شناخت صنعت گردشگری به ویژه گردشگری در

سبب افزایش  الن،یسبب تنوع اقتصاد محلی شده و با ایجاد فرصت های شغلی مولد مبتنی بر پتانسیل های موجود در شهر گ کیباشد و با ایجاد فرصتی استراتژ

و... گردد. بر این مبنا می توان گفت که یکی  النیسطح رفاه, استانداردهای زندگی, درآمد، اکولوژیک و منابع طبیعی, حفظ بافت سنتی و ویژگی های فرهنگی گ

و عدالت جغرافیایی, توسعه و گسترش  تماعیاز مسائل و مشکالت اجتماعی, اقتصادی و زیست محیطی و رسیدن به عدالت اج النیرین راه های توسعه گاز بهت
به وجود آورده، نتوانسته است از صنعت  شیبرا ایکه در ییها تیبا توجه به مز النیاست. متأسفانه درحال حاضر، گ ییایدر یگردشگر ژهیبه و ،یگردشگر

شهر صورت گرفته است، اما  سهم  نیدر ا یصنعت گردشگر عهتوس یبرا ییندارد. هر چند حرکت ها نهیزم نیگفتن در ا یبرا یاستفاده کند و حرف یگردشگر

کمتر مورد اقبال  ییایدر یمقوله باعث شده است، گردشگر نیدر ا ادیز اریاست و وجود مشکالت بس زیناچ اریمسئوالن بس یتوجه یب لیبه دل ییایدر یگردشگر

و اهمیت این صنعت در توسعه شهر  پردازد یم ییایدر یصنعت گردشگر یبه معرف یا نهمقاله، با مطالعات کتابخا نیا ،یبهبود وضع فعل ی. در راستاردیقرار گ

 گیالن را مورد بحث قرار می دهد.

 ، صنعتتوسعه ،ییایدر یگردشگر ،یگردشگر :كلیدی واژه های 

 

 مقدمه -1

 طبیعی جاذبه اثر تاریخی و هزاران 1211ایران با بهره گیری از 

 فارس، خلیج ساحلی خطوط در از آنان زیادی شمار که گردشگری

 شده اند، در واقع آن جزایر در همچنین و خزر دریای عمان، دریای

 دنیا گردشگری در سهم آن اما دارد، قرار جهان نخست کشور 11 زمره

 .است صفر به نزدیک و درصد 11 از کمتر

 از حاصل برابر درآمد دو بر بالغ دنیا در گردشگری هم اکنون درآمد

 فرانسه کشور برای تنها اوپک می باشد که عضو کشورهای نفت فروش

 2112 سال در خارجی، گردشگر میلیون 22 از ساالنه بیش جذب با

 ایران ناشی ساالنه درآمد برابر دو از بیش یعنی یورو میلیارد 01 بر بالغ

 برای فارس خلیج حاشیه عربی کشورهای بوده است. نفت فروش از

 دالر ساخت میلیاردها خود سواحل در ایجاد جاذبه های گردشگری

به های سرمایه گذاری کرده اند، در حالی که جاذ... و مصنوعی جزایر

موجود در یکی از استان های ساحلی ما بیشتر از تمامی جاذبه های 

 ( به طور ویژه، گیالن1822ایجاد شده در آن کشورهاست. )به هنگام، 

 از است نتوانسته به وجود آورده، برایش دریا که مزیت هایی توجه به با

 این زمینه در گفتن برای حرفی و کند گردشگری استفاده صنعت

 صورت گردشگری صنعت برای توسعه حرکت هایی چند هر. ندارد
 بسیار مسئوالن به دلیل بی توجهی دریایی گردشگری سهم  گرفت، اما

شده است  باعث ایَن مقوله در زیاد بسیار مشکالت وجود و ناچیز است

این درحالی است که،  .گیرد قرار اقبال کمتر مورد دریایی گردشگری تا

 کشورها از بسیاری در گردشگری صنعت افزون روز توسعه شاهد امروزه

 این دامنه ی آیندهدر  که کرد بینی پیش می توان به سادگی و هستیم

 در گردشگری شد. از طرفی، صنعت خواهد پیش از گسترده تر توسعه،

 افق در و توریسم بخش در ساله 21 چشم انداز سند مبنای ایران بر

ورودی،  گردشگران تعداد در درصدی 1,1 رشد با می بایست 1111

 جذب خود به سالیانه را جهانی بازار از گردشگر میلیون 21 حداقل

 دشوار و راه نبوده بخش رضایت عنوان هیچ به کنونی روند اما نماید؛

 هاله ای در گردشگری جهانی درآمد از درصد 2 به دستیابی برای ایران

 (11-11: 1838قرار دارد. )الوانی،  ابهام از

بهه ویهژه گهیالن با توجه به مطالب بیان شده، می توان گفت، کشور ما 

در گردشگری به خصوص، گردشگری دریایی عملکهرد بسهیار ضهعیفی 

داشته است، بدین جهت، در این مقالهه سهعی بهر آن اسهت تها ضهمن 
در  آن رامعرفی صنعت گردشگری دریایی و چهالش ههای آن، اهمیهت 

 .هدمورد بررسی قرار دگیالن توسعه 

 ادبیات تحقیق -2
 گردشگری
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 شده بیان تعریف لیکن. است شده بیان متعددی تعاریف گردشگری از
 توافق مورد تعاریف سایر از بیش سازمان جهانی گردشگری توسط

 اقامت و افراد مسافرتی های گردشگری فعالیت تعریف، بنابر این. است

 و ساعت چهار و بیست از بیش برای آنها زندگی دائم محیط از خارج در

ضرغام )است  دیگر اهداف و تجارت تفریح، قصد به سال یک از کمتر

 نوظهور صنعت عنوان به ( صنعت گردشگری1802 بروجنی و ترکمان،

 شده تبدیل جهان تجاری اقتصاد اصلی ارکان از یکی به جدید عصر

 شده است آن موجب صنعت، یک مثابه به سریع گردشگری رشد .است

 و رشد مهم ی مؤلفه عنوان به گردشگری به ها حکومت از بسیاری که

 به گردشگری رشد موجب امر این و بنگرند ملی و محلی توسعة اقتصاد

است )دل و رابینسون،  گردیده دانش و علمی ی حوزه یک عنوان

 و طبیعی موقعیت بودن دارا با ایران کشور که نیست ( تردیدى2111

 چهارگانه فصول در تواند مىارزنده  باستانى آثار و مناسب اقلیمی بویژه

 در بنابراین باشد، گردشگران براى توجه مورد و جذاب محیطى سال،
 اقتصادی، ابعاد اهمیت به اندرکاران و دست مسئولین توجه صورت

 رو پیش معضالت رفع و توریسم صنعت فرهنگى و اجتماعى سیاسی،

 منابع از یکى تواند مى صنعت این جانبه، همه و همیارى همکارى با

 راهگشایى راستا، این در و محسوب کشور ارزى نیازهاى تأمین مهم

 .آید شمار به کشور فرهنگی اجتماعى و اقتصادى، براى توسعه

 و فرهنگی اجتماعی، تکامل و پیشرفت برای مهم عامل یک گردشگری،

 (  11: 1821)رضوانی، . می شود محسوب کشورها اقتصادی

 گردشگری دریایی

 ساحلی،/اکوتوریسم دریایی گیرنده بر در دنیا در دریایی گردشگری
 مجسمه سازی با شنا، غواصی، ساحلی،/ دریایی گردشگری ماجراجویانه

 پرندگان و وال ها، بازدید از سیرك های آبی، گل، ماهیگیری، و ماسه

 و آبی، رستوران های شناور شهربازی آکواریوم، دریایی، جانداران دیگر

 /دریایی هوانوردی قایق های بادبانی، هتل های دریایی، آبی، زیر

ورزش های  تفریحی، کشتی های چتربازی، بالون، پرواز با ساحلی،

جت اسکی، قایق های  آب، روی موج سواری، اسکی قبیل از دریایی

 تفریحات کردن مرتبط در راستای ابداعات دیگر بسیاری و تندرو

می باشد )به  شاخه های گردشگری دیگر در تفریحات مشابه به دریایی

 (1822هنگام، 

به  که است گردشگری شاخه های صنعت از یکی دریایی گردشگری

 مختلف در گروه های گردشگران توجه مورد تنوع جاذبه هایش دلیل

 به گردشگری دریایی کارشناسان، تعریف طبق .می گیرد قرار سنی

محیط  در که ی شودم گفته و سرگرمی تفریحی فعالیت های مجموعه
 گردشگری نوع این هر چند. می شود انجام ساحل از دور های دریایی

 زیاد های اما تفاوت دارد، شباهت ساحلی گردشگری شکلی با نظر از

فعالیت های . می شود یکدیگر شاخه از 2این  جدایی به منجر آن

 خشکی از دور و عمیق در آبهای بیشتر دریایی گردشگری در تفریحی

 نیاز ویژه ای و آموزش های امکانات و تجهیزات به و انجام می گیرد

 آبی تفریحی فعالیت های .است همراه نیز خطرات بیشتری با و دارد
 اکواریوم جت اسکی، آب، روی اسکی دریایی، غواصی، سفرهای چون

جذابیت های  ترین مهم از عمیق در آبهای ماهیگیری و دریایی

 و سواحل در شنا به فعالیت های مربوط اما است، دریایی گردشگری

 انجام محدوده ساحل در که سرگرمی هایی و و ورزش ها گرفتن حمام

 می گیرد. قرار گردشگری ساحلی زمره در می شود،

 چالش های صنعت گردشگری دریایی

 صدور مجوز -1
 وجود دارد که می بایست مجوز بسیاری های در حال حاضر، سازمان

 اختیارات در حالی که، باید. کنند صادر گردشگری راصنعت  فعالیت
مشخص گردد  واحد و متولی شود متمرکز سازمان یک در صدور مجوز

 وجود که شود متولی سازماندهی این طریق از مجوز مراحل صدور و

 و بکشد طول ها مجوز سال صدور می شود باعث زیاد خم های پیچ و

  .می شود بایگانی نتیجه فعالیت ها بی هم گاهی

 ساز مشکل قوانین-2

 توسعه گردشگری موانع از دیگر یکی نشده و به روز موازی قوانین

 . هستند ساز مشکل کافی اندازه مانع به 2 این. است دریایی

 از کافی نداشتن آگاهی و استانی مدیران کردن ای عمل سلیقه-8
  گردشگری دریایی موضوعات

 وجود زیرساخت های محدود-1

 صنایع و به بنابراین. است بسیار گسترده دریایی گردشگری دامنه

 توجه با حاضر حال در که دارد متنوعی نیاز دریایی و ساحلی تجهیزات

 و مردابها تاالبها، و همچنین جزایر و کشور آبی مرز ها به کیلومتر
 در ویژه ؛ به امکانات محدودی وجود دارد گفت رودخانه ها می توان

 دریایی و تجهیزات ساحلی و زیرساخت ها طرفی، ایجادشمال کشور. از 

 این صنعت بودن تخصصی به توجه با و زمان است و سرمایه نیازمند

 و مطالعات انجام گسترده ای احساس می شود. مطالعات انجام به نیاز

 نیازمند زیست محیطی و مالی اقتصادی، فنی، طرح های توجیهی تهیه

 که دریایی است گردشگری گرایش با و گردشگری دریایی مجرب افراد

جغرافیایی،  شرایط. هستند کم کشور بسیار در حاضر حال در افراد این

 از کدام هر و است بسیار متنوع ایران سواحل اجتماعی و فرهنگی

 به واحد یک نسخه با نمی توان بنابراین. است خاصی برخوردار ویژگی

 سوی شرکت های از باید لذا، این مطالعات .کرد نگاه کشور سواحل

 همه شرایط اقدامی هر از پیش تا شود سریعتر آغاز هرچه ذیصالح،

 . شود کاری ها جلوگیری دوباره از و سنجیده

 دریایی مزایای گردشگری
 کشتی سازی این توانایی را دارد که کارخانه های دریایی، گردشگری

گردش  و دادهافزایش  را توریست درجه. سازد فعال را دوباره تعطیل

ماندگاری  مدت دریایی، گردشگری را به ارمغان آورد. باالیی مالی

 درآمدی دریا و از ساحل و می دهد افزایش را استان در توریست

. پوشش داد آن با را استان بودجه می تواند کرد که خواهد حاصل
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 استان بیکار افراد تنها که نه است حدی به آن باالی اشتغال زایی
 از استان های انسانی نیروی تامین برای بلکه خواهند شد، کار جذب

 محیط کشاورزی، وضع به توجه هم می توان بهره گرفت. با دیگر

 توسعه گزینة دریایی بهترین گردشگری سواحل، محدودیت زیست و

دریا دیگر مزیت  به جاده ها ترافیک انتقال .است استان اقتصادی

 رونق جاده ها با ترافیکی گردشگری دریایی است. محدودیت

 از روش های ارزانتر بسیار حتی. است حل قابل گردشگری دریایی

 . دیگر

 بررسی حاشیه های گردشگری دریایی

 و اشتباه تفکرات دلیل به متاسفانه کشور: در دریایی جایگاه گردشگری
 دریایی، گردشگری مورد در دارد، بحث وجود کشور در که فضایی

 گردشگری که است این برخی و تصور دارد دنبال به را هایی حساسیت

 به دریا از کشورها برخی که از آنجا و است ابتذال با مترادف دریایی

 همخوانی کشور باورهای فرهنگ و با که کنند می استفاده ای گونه

مورد بی توجهی مسئولین قرار گرفته  دریایی گردشگری بنابراین ندارد،

 . است

بنادر و دریانوردی  سازمان دریایی: گردشگری برای امکانات کشور

 آغاز را مسافری های پایانه و ها اسکله ساماندهی مراحل اجرایی طرح

 نابسامان وضعیت سازی ماموریت مطلوب طرح این است که کرده

 فعالیت و ارتزاق برای که ساماندهی مسافرانی و مسافری های اسکله

 . دارد برعهده هستند را، جزایر بنادر و میان در تردد به مجبور روزانه

 گردشگری در حوزه گذاری سرمایه برای خصوصی بخش تقاضای
 خود شده اداره وجوه محل از سازمان بنادر و دریانوردی دریایی:

 گرفته نظر در مسافری شناورهای متقاضیان خرید برای را تسهیالتی

 تقاضای شناور فروند 11 ساخت و برای خرید شرکت0 تاکنون. است

 به و شده موافقت آنها همه درخواست که با هاند داد سازمان به را خود

 در شناور خرید برای ها وام این تقاضای .اند شده معرفی عامل بانک

 این. است گناوه بندر و قشم آفتاب، بندرلنگه، بندر کیش، مسیرهای

 از جدید شناورهای. شوند می شناورهای فرسوده جایگزین شناورها

 تهیه... و نروژ انگلیس، کشورهای که از بود خواهند آلومینیوم جنس

 های اسکله دریایی، های هتل ایجاد برای نیز تقاضاهایی .شود می

 خصوصی بخش سوی از ورزشی صید کاربرد با جزایر دریایی و تفریحی

 صنایع فرهنگی، میراث سازمان به مختلفی های و پروژه شده ارائه

 اجرایی کدام هیچ هنوز عمل در که شده است ارائه گردشگری دستی و

 (20-21، 1823)مجله بندر و دریا .نشده است

 دریایی گردشگری بخش سرمایه گذاری در های چالش بررسی
 سه گروه از گردشگری دریایی باید پتانسیل های از برداری بهره برای

 ترکیب با و گرفت کشتی سازی کمک و کشتیرانی گردشگری، شامل

 .آورد وجود به را ایران دریایی بخش، گردشگری سه این تجربیات

 در اکنون هم که گردشگری دریایی نامه شیوه و استاندارد تدوین البته

 می شود محسوب بخش این کار به آغاز الزمه اصلی است، اقدام دست

 شواهد است و بررسی دست در دولتی ارگان 22 طریق از آن هم که
. است نداشته پیشرفت چشمگیری تاکنون که است آن از حاکی

نمی  خالصه خزر دریای و فارس خلیج ایران به دریایی گردشگری

 حتی سدهای و رودآبه ها مرداب ها، تمام رودخانه ها، تاالبها، شود،

 .دارد را صنعت این به ورود استعداد ایران

 ایران دریایی بخش گردشگری در سرمایه گذاری موجود شرایط با

سرمایه  چنانچه که است این حقیقت مشکل است؛ و پیچیده بسیار

سرمایه  ادامه روند بی شک شود مشکل دچار بخش این گذاری در

 خواهد مختل دریایی بخش گردشگری در آتی سال های در گذاری

 شد.

 رفع تا اما نیست ایران سرمایه گذاری در این بودن منفعت پر در شکی

بخش  این کرد که در تشویق را نمی توان سرمایه گذار موجود موانع

 برای صنعت متمرکزی سازمان کند. درواقع تا سرمایه گذاری

 این توسعه و ایجاد جدی برای اتفاق نشود، ایجاد دریایی گردشگری
 موجود مرتبط سازمان های. گرفت شکل نخواهد دولت توسط صنعت

 این شدن اضافه از دارند و مشغله کافی اندازه به خود بخش های نیز در

 است این واقعیت. هستند بیمناك کاری سازمان شان دستور به موضوع

 طبیعت، مسئولیت های جبر با انسانها ارتباط به باتوجه صنعت که این

 هیچ که مسئولیت این و پذیرفتن داشت خواهد پی در را بسیاری

سنگین  سازمانی هر برای است، نشده تدوین برای آن استانداردی

 تصمیم واحد نهاد برای ایجاد دولت باشد بهتر شاید بنابراین. بود خواهد

 گردهم را متخصص گروهی موجود به شرایط توجه با و بگیرد جدی

 .داشته باشند نیز را آن مسئولیت های پذیرش ظرفیت آورد تا

 کرد فکر به سرمایه گذاری فقط نمی توان دریایی گردشگری صنعت در

و  دارد صحیح مدیریت با مستقیم ارتباط این بخش در انسانها جان زیرا

 ساختها زیر مدیریت درست به منوط سرمایه گذاران صحیح مدیریت

اول  قدم و است بعدی قدم در سرمایه گذاری واقع جذب در. است
 شدن همچنین متمرکز و شیوه نامه تدوین و ساختها زیر ایجاد

 ساده بسیار نهاد این گرفتن شکل .است واحد نهاد یک در مسئولیت ها

 .بگیرد تصمیم است دولت کافی است

 نظیر دریایی با گردشگری مرتبط پروژه های برخی در سرمایه گذاری

 می تواند و می دهد جلوه نو و جذاب را ابتدا طرح دریا، در هتل ساخت

 به آنها که مطالعات زمانی ولی باشد مدیران برخی برای صحنه تبلیغات

 بسیار دریا در پروژه ها این ساخت در می یابند که می شود نزدیک آب

ساخت  پیشنهاد اوقات گاهی و کرده اند فکر که آن است از جدی تر

 می توانند که تداعی می شود گونه این سرمایه گذار، برای دریا در هتل

پتانسیل  با نتیجه در کنند طرح وارد نیز ساحلی را اراضی از قسمتی

سرمایه  دو بخش هر هزینه های ترتیب از توانند می ساحلی های باالی

 به متعلق اراضی این نیز از طرفی. دهند شکل را سازی پول گذاری
این  و است پایین طبیعی منابع از اراضی این هزینه تامین بوده، دولت

 سوی از. باشد این طرح کردن مطرح انگیزه های از دیگر یکی می تواند

 از حمایت به تشویق را استانی سایر مسئوالن شده، انجام تبلیغات دیگر
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بعدی  فازهای وارد و شود جدی کار که زمانی می کند اما طرح
هزینه  که شد روبه رو خواهند مهندسی و فنی مسائل با شوند مطالعات

 از سرمایه گذار نتیجه در و می کند چند برابر را شده بینی پیش های

 شروع کرده، ساحلی اراضی از ابتدا یا و می شود یا پشیمان کار ادامه

 اجرا در نهایت کار می کند. بنابراین واگذار آینده به را آبی قسمت های

 نه می شود انجام آن بخش های خشکی شود اجرا اگر یا شد نخواهد

 قبل اگر. است مشهود کامالً کشور در مشکل و این دریایی بخش های

 به داشت، کامل آگاهی پیش رو وضع از سرمایه گذار پروژه، از شروع

 درست هزینه ها پیش بینی با خود را طرح می توانست طور قطع

 .کند تکمیل

مردم  این و گرفته است شکل خطا سعی و طریق از صورت کار هر در

سرمایه  خطاهای می گیرند و قرار آزمایش تست و مورد که هستند

 هر در .شد خواهد صنعت از این گردشگران شدن دور گذاران باعث

 پروژه های اجرای می توان خصوصیبخش  در بیشک صورت
 و استفاده کرد باید فرصتها این از ولی داد ادامه را گردشگری دریایی

 به را آنها مرتبط مدیران سازمانهای طریق از مناسب راهکارهای با

 . راهنمایی کرد درست مسیر

 جان دریایی، صنعت گردشگری در شد اشاره این از پیش که همانگونه

 جبر زیرا است، وابسته و استانداردها برنامه ریزی ها به انسان ها

 پس است گرفته عهده به را صنعت این مدیریت درصد از 11 طبیعت،

 ضریب بخش طبیعی باشد، داشته وجود نیز انسانی بخش در اگر ضعف

 زیر در سرمایه گذاری شکل گرفتن حال. داد خواهد افزایش را ریسک

 کردن توکل مثل خصوصی بخش توسط گردشگری دریایی شاخه های

 شرایط به امید. است شدن دریا وارد بسته چشم با کردن، تامل است تا

 وارد باید آگاهی با بلکه عقل نیست شرط شدن دریا وارد خوب جوی

 اقلیم با آشنایی و دریایی علم فنی، دانش بدون داشتن نمی توانیم شد،

 های شاخه از زیر یکی. نمی شناسیم را آن شرایط که شویم وارد جوی
 تفریحی کشتی خرید و تامین، ساخت دریایی گردشگری طرفدار پر

مطرح می  اینجا در که سوالی است؛ دریایی گردشگران گشت برای

 توسط نفر 811 یا 211 جزایر کشور از یکی در اگر که است این شود

 آنها برای نجات شناور ما چند شوند آب وارد همزمان شناوران تفریحی

 در دریا به ورود مسافران شناوران و تعداد که حاال و ساحل داریم در

نیز  آنها نجات امکانات آیا شده است برابر چند مشخص یک زمان

 شمال گردشگری غرق شدگان توانسته ایم آمار آیا است؟ یافته توسعه

 آیا داریم؟ شناگران برای نجات کافی ابزار و کنترل آیا دهیم؟ را کاهش

 شمالی سواحل برای اساسی الگوی سال یک 81 از پس توانسته ایم

 کنیم؟ تدوین

گردشگری  خصوص به و گردشگری توسعه برای حل اصلی راه امروزه

 .و مدیریت است برنامه ریزی مشکل بلکه نیست مالی مسائل دریایی،
نمی توان  مطلوب به نتیجه شود تزریق پول مقدار هر موجود شرایط در

 کرد، تعریف را گردشگری دریایی بهتر است ابتدا دست یافت، چرا که

 آن، اجرای نامه شیوه تدوین از ساخت و پس مشخص را آن هدف های

 اولیه امکانات و تجهیزات ساخت در پیش بینی سرمایه گذاری به اقدام
و  بررسی به کردن فکر از قبل است به عبارت بهتر، الزم آن نمود؛

 سیاست های دریایی، به گردشگری بخش در کالن مالی منابع تامین

 ( 110-112: 1801اندیشه شود. )بازار و سرمایه،  آن کالن

 توسعه

در عصر حاضر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به عنوان 

مهمترین بحث مطرح می باشد. بایستی اشاره نمود که تمام جوامع 

ر مردم بشری در راه توسعه تالش و کوشش می نمایند چرا که اکث

 توسعه را امری ضروری و حیاتی می دانند.

 هدف اصلی می باشد:  8به طور کلی توسعه دارای 
 دسترسی بیشتر به کاالهای اساسی مورد نیاز زندگی-

 افزایش سطح زندگی مردم-

 گسترش زمینه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد-

دن اجزا واژه توسعه در عرف عام به معنی شگفتی تدریجی و بارزتر ش

هر چیز می باشد ولی واژه توسعه به نحو کامالً متفاوتی پیوسته به کار 

رفته است که عمدتاً در بحث کلی نظریه توسعه جوامع و گذشتن از 

جامعه انتقالی و جامعه جدید یا مدرن نیز  -مرحله جامعه سنتی

ملموس می باشد. که در مطالعات توسعه در این مفهوم و الگو مخصوصًا 

رشد اقتصادی تکیه دارد. توسعه همچنین به فرایند ایجاد ظرفیت به 

برای حرکت به سوی جامعه ای نوین پرداخته، ابعاد و روش های آن 

ضروریات اداری را نیز در بر می گیرد، به خوبی قابل درك بوده و می 

توان مفاهیم آن را آموخت و به دیگران آموزش داد. واژه توسعه به 

اف است. نظریه پردازان نوسازی بر آن بودند که این معنی خروج از لف
لفاف همان جامعه ی سنتی و فرهنگ و ارزش های این نوع جامعه 

 است.

در دیدگاه امام خمینی توسعه متوازن در تمامی شئون سیاسی، 

اقتصادی علمی و فرهنگی جامعه مورد تائید و تأکید قرار گرفته و این 

بستر سعادت و رشد مردم ضروری می  فرایند را برای تعالی جامعه و

دانند. ایشان بیش از آن که به مفهوم رایج توسعه نظر داشته باشند به 

هدف های عمده ای که می بایست برآورده شود توجه داشته اند. 

توسعه باید در مجموع به استحکام پایه های دین، تقویت مبانی اسالم، 

شد معنوی انسان، استقرار حکومت اسالمی، تربیت و هدایت و ر

حاکمیت قانون، استقالل و خودکفایی و سربلندی کشور، قطع وابستگی 

و رهایی از سلطه استعمارگران، ارزش و عزت و کرامت مردم، علم و 

خالقیت و فناوری، مشارکت مردمی و ارتباط هرچه بیشتر دولت و 

ملت، کار و تولید، عدالت اجتماعی، فقرزدایی و رفاه عمومی منتهی 
 ردد و باالخره در هدف نهایی، رضایت خداوند را برآورده سازد. گ

مفهوم کلی توسعه عبارت از تغییرات تدریجی و پیشرفت از یک حالت 

ابتدائی به سوی یک حالت تکامل یافته و نهایی می باشد. همچنین به 

کشف چگونگی حصول حرکت های پیشرفته و تکاملی پدیده های 
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گی در یک جامعه مربوط می گردد. ) اقتصادی و فرهن -اجتماعی
 (1-1: 1823طالقانی، 

 اهمیت صنعت گردشگری دریایی در توسعه شهر گیالن

 پردرآمدترین از یکی به صنعت گردشگری یکم، و بیست قرن شروع با 

 در میان چشمگیری رقابت که گونه ای به شد؛ تبدیل دنیا صنایع

. می خورد چشم به گردشگران جذب برای جهان کشورهای از بسیاری

 منحصربه ویژگی های با و پویا صنعتی عنوان همچنین گردشگری به

 توسعه کشورهای و تولیدی اقتصادی های فعالیت از مهمی بخش فرد،

حالی  در این و است داده اختصاص خود به را توسعه حال در و یافته

 توان امروزی دنیای در که فعالیتی عنوان به گردشگری صنعت که است
 به دنیا تمامی در را خردورزانه و متوازن ی فرایند توسعه بر اثرگذاری

برنامه  و گذاران از سیاست وسیعی طیف توجه مورد گذارد، می نمایش

 دنیا کشورهای ی همه در اجرایی مدیریت و سیاسی نظام های ریزان

 سیاستگذاران و برنامه ریزان از بسیاری این بر افزون است. قرار گرفته

 پایدار ی توسعه اصلی رکن عنوان به گردشگری از صنعت نیز توسعه

 ( 1808)حسن نژاد و همکاران،  .می کنند یاد

 را آن اقتصاددانان که گردشگری صنعت به عبارت دیگر، اهمیت

 کشوری هر که است اندازه ای به می دانند، دنیا بزرگ صنعت سومین

 اعم آن مثبت اثرات خواهان دارد، که توسعه ای میزان سطح رغم علی

 استاندارد بهبود المللی، بین صلح و ارتباطات ارتقا اقتصادی، توسعه از

 2/ 3از بیش گردشگری .است...  و فرهنگی میراث از زندگی، حفاظت

شغل موجود در  11,1هر  ازای به شغل و یک جهانی استخدام از درصد

 (1808)حاجی نژاد و همکاران،  .است داده اختصاص خود به را جهان

 یریجه گینت -8
 باعث گردشگری زمینه ی در سلیقه ای و بعضاً نادرست برخوردهای

 تاریخی، عظیم پتانسیل های داشتن علیرغم ایران کشور تا گردیده

 بی بهره صنعت این سرشار سودهای از تاکنون و فرهنگی، طبیعی
 اقتصادی -فرهنگی هایمزیت  به دستیابی که است حالی در این. بماند

برنامه ریزی  کالن، سرمایه گذاری های مستلزم گردشگری از ناشی

 موجود از وضع بهتر و بیشتر چه هر شناخت نیز و مدون و دقیق های

این  از. است دینی و فرهنگی الگوهای مبنای بر آن اساس که می باشد

 مهار گسترش و صنعت گردشگری توسعه به اقتصادی صرفاً نگرش رو

می  بنابراین(  11: 1838الوانی، )دارد  همره به را ضایعاتی آن گسیخته

 از اسالمی، فرهنگ از و بهره گیری دینی آموزه های از الهام با توان

 با و نموده جلوگیری مهم امر این به نسبت سلیقه ای برخوردهای

برنامه ریزان  برای را مقوله، راه به این نسبت اسالم دیدگاه معرفی

 (8: 2111نمود. )بائیدچاروئن،  هموار اسالمی جوامع در گردشگری
 توسعه جهت می بایست، های ذیصالح سازمان در انتها، همچنین

 دریایی نمایند سفر گردشگری دریایی به ویژه در گیالن مشخص

 های سپس با انجام تحقیقات میدانی با مشارکت سازمان چیست؟
 فرهنگی، میراث وردی، سازمانبنادر و دریان سازمان مانند مرتبط

 منابع زیست، حفاظت محیط سازمان گردشگری، و دستی صنایع
اراضی، شناسایی شود که  امور انتظامی، نیروی کشور، وزارت طبیعی،

 مشخص شدن از می کنند؟ پس استفاده دریا از سفر، افراد برای چرا

 به... و شناورها مدیریت پایانه، و ها، اسکله ساماندهی مورد، باید این

( و 20-21، 1823)مجله بندر و دریا .شود کارشناسی و بررسی دقت

امام خمینی توصیه می نمایند، بدین ترتیب می توان  همان گونه که 

توسعه متوازن در تمامی شئون سیاسی، اقتصادی علمی و فرهنگی 

 جامعه را مورد تائید و تأکید قرار داد.

 مراجع -1
 پایدار توسعه برای الزم کارهای و ساز (،1838الوانی، مهدی، ) [1]

 اجالس ایرانگردی دومین برگزیده مقاالت جهانگردی، خالصه

 تهران اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت توسعه، و فرهنگ جهانگردی
 بخش سرمایه گذاری در های چالش (،  بررسی1801بازار و سرمایه، ) [2]

 .110-112، 81و  81دریایی، شماره  گردشگری

(، لزوم توسعه گردشگری دریایی، قوانین بازدارنده، 1822، )به هنگام [3]

 .13-11، 8شماره
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