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  چكيده

 .رامسر انجام شد در شهرستان ييدر توسعه روستا ينقش گردشگر يپژوهش حاضر با هدف بررس
ـ گ که به روش نمونـه  بودند گروه دومورد نظر شامل  يجامعه آمار ـ از طر يتصـادف  يري ق جـدول  ي

 که به شهرستان رامسـر سـفر کـرده    يک گروه شامل گردشگراني ،و مورگان انتخاب شدند يکرجس
ـ  يگروه د و )خانوار ۲۵۰ خانوار از مجموع ۱۲۰(ند بود بـه   شهرسـتان کـه   يگر شامل سـاکنان محل

 يپرسشـنامه ابـزار اصـل   . )خانوار ۲۴۰ خانوار از مجموع ۱۳۰( ردندکيم يرسان گردشگران خدمات
و گردشگران ) درصد ۲/۸۶( يت افراد محلياکثر پژوهش، يها افتهيبر پاية . اطالعات بود يآور جمع

ـ ز يلـ يدر حد متوسـط تـا خ   ييرا در توسعه روستا ير عوامل اقتصاديثأت) درصد ۱/۹۲( ان اد عنـو ي
و ، يو اجتماع ياثرات اقتصاد زمينةنظرات دو گروه در  ن نقطهيبکه نشان داد  tج آزمون ينتا. کردند

                                                 
مــدرس  تربيــت دانشــگاه كشــاورزي، وزشآمــ و تــرويج گــروه اريمســئول و اســتاد  نويســندةترتيــب، بــه ∗

)h.farhadian@modares.ac.ir(مـدرس؛   تربيـت  دانشگاه كشاورزي، آموزش و ترويج ارشد كارشناسي آموختةدانش ؛
 و تـرويج  ارشـد گـروه   يناسکارش ةآموخت مدرس؛ و دانش تربيت دانشگاه كشاورزي، آموزش و ترويج ار گروهياستاد

  .يکاربرد يمدرس و مدرس دانشگاه جامع علم تربيت دانشگاه كشاورزي، آموزش
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طور د؛ به ديگر سخن، بهک درصد وجود داريدار در سطح و معنی يتفاوت منف يگردشگر يفرهنگ
ـ   گردشـگران بـاالتر   يادشـده را اثرات  يهانيانگيم ،يکل ـ  ،گـزارش کردنـد   ياز افـراد محل  در يول

ت ياکثر .اشتدار وجود ندن دو گروه تفاوت معنیيا يها دگاهين ديب يطيمح ستيزخصوص عوامل 
در جوامع  يگردشگر يطيمح ستيرات زيثأت) درصد ۷۰( يو افراد محل) درصد ۶۷/۸۰(گردشگران 

   .نداد عنوان کرديز يليرا در حد متوسط تا خ ييروستا

  .)شهرستان( رامسرگردشگر، ، ييروستا ةتوسع، يگردشگر :هايدواژهکل
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

اس يـ در مق ياسـ يس و ي، اجتمـاع يتوسـعه اقتصـاد   ينـدها ياگاه روستاها در فرينقش و جا
ـ ن توسعه يامدهايو پ يالملل نيو ب ي، مليا ، منطقهيمحل چـون فقـر    ييمنـاطق روسـتا   يافتگي

 يشـهر  ينينشـ  هي، مهـاجرت و حاشـ  يکاريت، بيع جمعينده، رشد سريفزا يگسترده، نابرابر
ـ ازک( شـده اسـت   يتقـدم آن بـر توسـعه شـهر     يو حت ييموجب توجه به توسعه روستا ا، ي

ـ  ينسبت به توسعه شهر ييضرورت توجه به توسعه روستا). ۱۳۸۸ سـت کـه   ين علـت ن يدب
سـکونت دارنـد، بلکـه از آن رو اسـت کـه       ييت جهان سوم در مناطق روستايت جمعياکثر
تـودارو،  (اسـت   ييط روستايت، بهبود محيتراکم جمع و يشهر يکاريمسئله ب ييحل نها راه

شوند که رشد  يدکننده جامعه محسوب مياز اقشار تول ييافراد جامعه روستاچرا که  ،)۱۳۶۸
تهديـد   ،هـا و كـاهش منـابع طبيعـي و در نتيجـه آن      بـرداري  فزاينده جمعيت، افـزايش بهـره  

تـداوم رشـد خـود بـه منـابع       زيست انساني، جوامع روستايي را براي ادامـه حيـات و   محيط
، يتوسعه انسـان  يها به اقتصاد، باال بردن شاخص يبخشتنوع. داشته استدرآمدي ديگري وا

 يژه شـهرها يـ وش از حد استاندارد شـهرها بـه  يب يشدن و آلودگ ياز صنعت يمشکالت ناش
ـ ن يو کارامد يور ش بهرهي، افزاييروستا يهابزرگ، مهاجرت ، يـي زا ، اشـتغال يانسـان  يروي
 ييها دار از دغدغهيتوسعه پا ،ست و در مجموعيز طيها، حفظ مح ها و گفتمان تعامل فرهنگ

در  ،داز توسـعه کـه باشـ    يدر هر سـطح  کشورهر . رو استاست که جهان امروز با آن روبه
کـه بـه    ييان، کشـورها يـ ن ميـ در ا. ابنـد يرا ب يادشـده  يها پاسخ الزم به دغدغه است تالش
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 يپـ در  ،برهانند يا هيپاخواهند خود را از اقتصاد تک ياند و م آورده يرواقتصاد  يساز متنوع
ـ از ا يکـ ي. دنـد يجد يها ها و روش ا خلق راهيآن  يها شناخت راه  يهـا گردشـگر   ن روشي

ـ از ا يت مکـان يـ کـه بـه لحـاظ موقع    ييژه کشـورها يواست که اغلب کشورها به ت يـ ن مزي
 سـازمان  يآمـار  انجمـن  نظـر  از. انـد  د گنجاندهخو يبرخوردارند، آن را در برنامه توسعه مل

افـراد از   يهـا تيـ شـامل فعال  يگردشـگر  ،)۲(يو مسافرت جهان يو انجمن گردشگر )۱(ملل
کمتر  يجا براشان و ماندن در آنيط معمول زندگيخارج از مح ييهاجمله مسافرت به مکان

ـ بمان( اسـت گـر  يد يهـا ح، تجارت و هدفيک سال به منظور تفرياز  نـژاد،   يو محمـود ان ي
ها در جهان  تين فعالياترين و پويتر از مهم يکيامروزه به عنوان  يت گردشگريفعال. )۱۳۸۸

آن در  ييزان درآمـدزا يـ و م يو داخلـ  يکه شمار گردشگران خـارج  ياگونهبه ،مطرح است
و  يگردشـگر  ياساس گـزارش سـازمان جهـان    بر. استش يوسته رو به افزايپ يسطح جهان

مرکـز آمـار    يهـا  و گـزارش  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۴ هـای در سال، يسفر و گردشگر يجهان يشورا
در سـال  کشور  يناخالص داخل ديدر تول ي، سهم گردشگر۱۳۹۲تا  ۱۳۸۷ يها در سال رانيا

سـهم، متعلـق بـه     نيـ درصـد از ا  ۵/۸۱ نکـه يجالب توجه ا ودرصد بوده  ۱/۶برابر با  ۲۰۱۳
و  ونيليم کي ،توانست در مجموع يدشگرعالوه بر آن، گر. است يداخل يمخارج گردشگر

را  ين رشـد در گردشـگران ورود  يشـتر ين گـزارش، ب يطبق ا .وجود آوردهزار شغل به ۱۸۴
قـا هـر   يآن، اروپا و آفر از داشته است و پس يدرصد ششش يبا افزا واقيانوسيها يمنطقه آس
 ،يو جنـوب  يشـمال  يکـا يدر آمر. انـد  قرار گرفتـه  يبعد يها درصد رشد در رتبه پنجکدام با 

 انـه يکـه در خاورم  يطيدر شـرا  ،همراه بـود  يبا رشد سه درصد يالملل نيرشد گردشگران ب
از گزارش سـاالنه   يگريدر بخش د يجهانگرد يسازمان جهان. ميا نبوده يشاهد رشد چندان

 ۱۱۵۹بر  لغبا يزي، چ۲۰۱۳سال  يط ايرا در کل  دن يدرآمد حاصل از گردشگر زانيخود، م
 .داشـته اسـت   شيدالر افـزا  ارديليم ۸۱ ،دالر اعالم کرده که نسبت به سال قبل از آن ارديليم

. دنديارد نفـر رسـ  يـ ليک ميبه سقف  ۲۰۱۲سال  يا طيدهد گردشگران در دن يآمارها نشان م
 ۲۵ند و تنهـا  جـا شـد   ا جابـه يـ در دن ۱۹۵۰که در سـال   يسه با گردشگرانيزان در مقاين ميا
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شود کـه در   يم ينيب شيپ ،ن راستايدر هم .باشد يواند رقم قابل توجهت يند، مون نفر بوديليم
ـ ليم ۸/۱به  يالملل نيگردشگران ب ،۲۰۳۰سال   .)UNEP and WTO, 2015( ارد نفـر برسـند  ي
 ماننـد  يکشاورزريمشاغل غ از ييها ، گونهيو دامدار يکشاورز يها تيدر کنار فعال ،نيبنابرا

افته يدار تولد يچون توسعه پا يميمفاه يريگ شکل يپکه در  يگردشگر يبرا يطيجاد شرايا
جـاد  يرا در همـه ابعـاد آن ا   ييتواند فرصت توسعه روستا يکه دارد، م ييها تياست، با ظرف

 يگردشگر ،گريد سویاز  .مطرح شود ييدر توسعه روستا ياساس يکند و به عنوان راهکار
از  يکـ ي ينظر گردشگرران از يرا ايز ،ران برخوردار استيدر ا يان توجهياز امکان رشد شا

جـزو   يو تمـدن  يو آثـار باسـتان   يميجهان است که از لحاظ تنوع اقل يکشورها نيتر يدنيد
-بـه استان مازندران  ،ن راستايدر ا ).۱۳۸۹، يهاشم( شود يمحسوب مبرتر جهان  يکشورها

 فـراوان  يگردشـگر  يها جاذبه يآن از جمله شهرستان رامسر دارا يغرب يها شهرستان ويژه
مازنـدران در   يايـ در يهـا  جنگل و کرانـه  يها رامسر در دامنه گردشگرپذيرشهرستان . است
شمال کشور و  ين نواحيباترين و زيتر يميو از قد است و سرسبز واقع شده ييايؤر ييفضا

فـرد  منحصـر بـه   يهـا  بـا و جاذبـه  يشهرستان با مناظر زاين . رود يشمار ماستان مازندران به
 يرايشـود و سـاالنه پـذ    يمحسـوب مـ   يگـرد  عـت ياز مناطق برتر کشور در طب يکي، يعيطب

ا در سرتاسـر  ين کوه و درين فاصله بيوجود کمتر. است ياديار زيمسافران و گردشگران بس
هـا،   ، آبشـارها، غارهـا، چشـمه   يجنگلـ  يها ، بوستانيگرم معدن يها خزر، آب يايکرانه در

ـ ، ايحـ يو تفر ييرايو پـذ  يصدها مرکـز اقـامت  و متنوع،  يع دستي، صنايغن يفرهنگ بوم ن ي
 ).۱۳۸۹نام،  يب(در کشور و جهان مطرح کرده است  يمنطقه را به عنوان قطب مهم گردشگر

ـ با توجه به اهم در مـورد   رانيـ در ا ژهيـ وو بـه  ايـ زيـادي در دن  يهـا  موضـوع، پـژوهش   تي
. شودپرداخته میتحقيقات  به اختصار به برخي از اين ،که در ادامه گردشگري انجام شده است

كلـي بـراي    يحل راه را روستايي گردشگري) ۱۳۸۸( رستمي و يگانه محمدي پژوهش نتيجه
 دارای كهبرشمرده  ييها وهياما آن را يكي از ش داند، ينم ييرفع همه مشكالت نواحي روستا

يي كمـك  روستا يها گاه به كند شدن روند تخليه سکونت تواند يو م است آثار اقتصادي مهم



   ۳۱  �۱ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام             ...شگری در توسعةاثرات مختلف گردبررسی 
 

در ارتبـاط بـا اثـرات گردشـگري بـر      ) ۱۳۸۷(تحقيق مهدوي و همكـاران  بر پاية نتايج . كند
زيـاد بـوده و بـه     يو فرهنگ اجتماعي يها نهياثرات مثبت گردشگري در زم ،توسعه روستايي

روستاييان با  آشنايي شيافزاداليلي از جمله افزايش تعلق خاطر روستاييان به روستاي خود، 
به نواحي روستايي و بهبود وضعيت بهداشت فردي و عمومي،  ها شهيو انتقال اند گردشگران

در ) ۱۳۸۵( نـدواري زاده ا اهللا روح. موجب كاهش مهاجرت در نواحي روسـتايي شـده اسـت   
در روسـتاي   يا بررسي گردشگري روستايي و آثار اقتصادي و اجتماعي آن بر توسعه منطقـه 

مانند ايجاد اشـتغال،   مثبت ینق گردشگري در روستا آثاركه رو دهد يآبگرم الريجان نشان م
 گـر، و از سـوي دي  داشـته  يوساز را در پ رونق ساختو افزايش درآمد، مهاجرت معكوس، 

تغييرات و ورود گردشگران آثار نامطلوب اجتماعي مانند افزايش انحرافات اجتماعي، اعتياد، 
در بررسـي تـأثيرات   ) ۱۳۸۸(همكـاران  شهيدي و . نامطلوب فرهنگي را به دنبال داشته است

گزينـي  تقدنـد كـه در قالـب ارزيـابي و مكـان     ريزي نواحي روستايي مع در برنامه يگردشگر
پذير، با شناسايي تـأثيرات مثبـت و تبعـات منفـي در قالـب تحليـل عوامـل        گردشگرمناطق 

ميـزان   نيترشـ يتـا ب  نـد خاص مناطق روسـتايي در ايـران پرداخت   طراهبردي، به بازبيني شراي
عالوه بر ايـن، ضـروري بـه نظـر     . دشوروستايي ميسر  گردشگریكارآمدي در نتايج توسعه 

استفاده بهينه  ست،يز طيروستايي حفاظت و نگهداشت مح گردشگریرسد كه در فرايند  مي
باشد تا در قالب توسـعه پايـدار    توجهروستايي مورد  يها ييو متعادل از منابع طبيعي و دارا

پاسداشت حقوق آيندگان از مواهب طبيعـي روسـتا، امكـان بهبـود كيفيـت       روستايي، ضمن
 ينيز در يك مطالعه مـورد ) ۱۳۸۵( يتقو. زندگي و معيشت پايدار روستاييان نيز تحقق يابد

تحقيـق   رد و پرداختـه  دهدشـت  شـاپور به بررسي جايگاه صنعت گردشگري در منطقة بالد
ـ  م ؛از روش پيمايشي استفاده کرده استخود،  پرسـش بـوده کـه     نيدحقق به دنبال پاسـخ ب

گسترش گردشگري چه تأثيري در بهبود وضع امكانات و خدمات زيربنـايي و رفـاهي و در   
تـوان  وجـود  با كه دهدمي نشان تحقيق اين هاييافته. مجموع، در توسعة منطقه داشته است

رد مطالعه، نقـش  محيطي در منطقة مو -فرهنگي، و كالبدي -اجتماعي ادي،اقتص فراوان هاي



 ...، معصومه فاضل ساعتچی ،همايون فرهاديان                   ۱ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۳۲

ـ . گردشگري در آن منطقـه چشـمگير نبـوده اسـت      بليسـ  ،يخـارج  قـات يدر تحق ،نيهمچن
)Sebele, 2010 (رفع فقر،  راستایتوسعه صنعت گردشگري را عاملي مهم در  ،يدر پژوهش

) Kim, 2005(كـيم  . داند يمزايي و افزايش درآمد براي مردم مناطق روستايي افزايش اشتغال
به عنواني محركي بـراي از بـين بـردن مشـكالت اقتصـادي در       گردشگری در بررسي نقش

توسـعه   يهـا  جامعه روستايي كـره، بـه نقـش مهـم دولـت و بـازار در مشـاركت در برنامـه        
اشـتعال غيررسـمي   «بـا عنـوان   در يک مطالعـة مـوردي   . استدر منطقه پرداخته  گردشگری
و مصـاحبه بـه بررسـي     يفيز روش کبا استفاده ا ،»يبالي اندونز رفروشندگان د ،گردشگري

 هـاي يافتـه  ؛پرداختـه شـد   اهميت اشتغال غيررسمي گردشگري در دو منطقة بالي انـدونزي 
 جوانـان  و سـاله  سيزده تـا نـوزده   نوجوان را فروشندگان بيشتر که است آن از حاکي تحقيق
ـ  ۱۳۹۲و همکـاران،   کوهسـار  يمـور يت( دهنـد مي تشکيل مجرد و اسـنو   -رينقـل از کـوک   هب

 يو گردشـگر  ييتوسعه روستا ةرابط يبه بررس يقيتحق يط ۲۰۱۱هم در سال  ويل). هکاران
نقـش   توانـد  يم ييروستا ينشان داد که گردشگر قيتحق جينتا ؛پرداخت وانيدر تا ييروستا
 ينظـر  يو مبان ميمفاهاز  کدام در ادامه هر. روستاها داشته باشد ياقتصاد ةدر توسع يمکمل

   .دشو يم يبررس پژوهش

  پژوهش ينظر يو مبان ميمفاه
  توسعه

کـس بـا توجـه بـه اعتقـاد،       هر به ديگر سخن، ؛وجود دارد گوناگونف يتعار )۳(توسعه يبرا
ـ ب يفيها و امکانات موجود تعرشينظرات، گرا  در اسـت  حلـي  توسـعه راه  :ان کـرده اسـت  ي

 انساني و ماعياجت زندگي مختلف هايبخش بين پيوسته كه مشكالتي و فشارها رفع راستای

 حـوزه  در آرمـاني  شـرايط  بـه  رسـيدن  و زنـدگي  سطح رشد توانتوسعه را مي دارد؛ وجود

 اجتمـاعي،  پويـايي  عـدالت،  آزادي، مفـاهيم  تحقق كه دانست و فرهنگي اجتماعي اقتصادي،

 را توسـعه  ،همچنـين  دارد؛ همـراه  به را فرهنگي و اجتماعي رشد اقتصادي، و انساني توسعه
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 اجتمـاعي و  هـاي پديـده  كـه  آورنـد مي شماربه تكاملي حركت به يابيدست هايروش كشف

 شودمي خوانده بهتر زندگي همپاي توسعه ،امروزه .كند مي فراهم را عدالت و تحقق اقتصادي

گونـاگون و از آن جملـه   ابعـاد   داراي و برنـد يسود م آن از بيشتر گذشته به نسبت و جوامع
  ).۱۳۸۵ا، يازک( است انساني و ،سياسي، اقتصادي فرهنگي، ابعاد

  روستايي توسعه

 رويكردهـاي اقتصـادي،   نظيـر  مختلف راهبردهاي و رويكردها ،)۴(روستايي توسعه زمينه در

 يـا  جانبـه روسـتايي همـه   توسـعة  راهبـرد  .اسـت  مطرح جامع و فضايي كالبدي و اجتماعي،

 روسـتايي  توسعة ريزيبرنامه به نسبت جامع رويكردي ست کها يروستايي راهبرد يكپارچة

دربـارة   ف گونـاگون يتعار ،ن مطلبيدبا توجه ب). ۱۳۸۱ ،يو قادر ين افتخاريالدرکن(دارد 
ـ فقـط تغ  ييهدف توسعه روستا ،اندان کردهيکه بچنان شده است؛مطرح  ييتوسعه روستا ر يي

 رد کـه بـا  يـ گيمـ را هـم دربر  يبلکه ابعاد اجتمـاع  يست،ن يت روستاها از نظر اقتصاديوضع
ـ ازک(م شـود  يطـور عادالنـه تقسـ   سـود آن بـه   ،ياز منـابع محلـ   يورحداکثر بهره ). ۱۳۸۵ا، ي

رنـد،  يگيدو بعد را در نظر م ييدن به اهداف توسعه روستايرس يبرا نظران معموالً صاحب
داننـد  يم ييتوسعه روستا يد دارند و آن را محور اصليتأک ينکه بر توسعه کشاورزيا يکي

بـا   ،نيبنـابرا . ز توجه دارنـد يبه توسعه صنعت ن يان با توسعه کشاورزنکه همزميگر ايو د
، يدر ابتـدا بـر توسـعه کشـاورز     ييتوسـعه روسـتا   يهابرنامه ، تأکيداتين نظريدتوجه ب
 بوده اسـت  يکالبد يهاطرح يو اجرا يکردن روستاها، دادن امکانات و خدمات رفاه يصنعت

)Udovc and  Perpar, 2007.(  

  يگردشگر

 ريشه كه ستا گشتن يمعن به Tour واژة از برگرفته )Tourism(يا توريسم گردشگري  لغت

 به يوناني از كه دارد مقصد و مبدأ بين برگشت و زدن، رفت دور يمعن به Turns التين لغت در

 گردشـگري  از. )Wu et al., 2010( است يافته راه انگليسي به ،نهايت در و فرانسه و اسپانيايي
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 در )۵(گردشـگري  جهاني سازمان تعريف به توانمي جمله از كه دارد وجود اريبسي تعاريف

 ستا عبارت گردشگري: است كرده تعريف گونهاين را گردشگريکه  ،كرد اشاره ۱۹۹۱سال 

 مدت به معمول محيط از خارج مكاني يك در و كرده مسافرت كه يکس هايفعاليت تمامي از

ـ يا( كنـد  اقامـت  ديگـر  اهـداف  يا تجارت استراحت، منظور به متوالي، سال يك از كمتر  يمن
 از برآمـده  آثـار  از است عبارت گردشگري کلي، تلقي يک طبق). ۱۳۹۰قشالق و همکاران، 

 سـفرِ  بـه  و اسـت  مـوقتي  اقامت اين وقتي خاص، هايمکان در هايمسافرت و اقامت خارج
قـوا   تجديـد  و لـذت  خـاطر،  رضـايت  کسب براي مسافرتي شود؛ينم معطوف شغل يا کاري

 خالصـه  ۱ جـدول  در گردشـگري را  مختلف تعاريف )۶(زبرن .)۱۳۸۷، يو فرهاد يکالنتر(

  .است کرده
  نظران دگاه صاحبياز د تعاريف مختلف گردشگري -۱ جدول

  يف گردشگريتعر  سندهينو

 کينمک
)۱۹۷۷(  

  .شناسيممي را خودمان آن طي ما که برخورد متقابلي طريق از ديگران شناخت براي انساني گستردة و ژرف تمايل يک

جعفري 
)۱۹۷۷(  

  .اشيمعمول سکونت محل از دور بشر مطالعة

  )۱۹۸۲(پيرس 
 از دور هـاي مکـان  در مانـدن  و سکونت محل از تحرک مردم از که است صنعتي مرتبط نسبتاً عناصر از ترکيبي گردشگري

  .شودمي ناشي اقامت محل
  .تجارت و تفريح از ترکيبي مدت مشخص، طول با نظر مورد هايمکان سوي به افراد يهامسافرت مجموعة  )۱۹۸۵(مورفي 

  )۱۹۹۰(اوري 
احسـاس مطبـوع و تجربـة خوشـايند آن      هاي مادي و غيرمادي به دليلمصرف کاالها و خدمات در مسافرت؛ مصرف ابژ ه

  .در مقابل زندگي روزمره
  .گران براي ميزبانتجربة مکان براي گردشگر و تجربة دي  )۱۹۹۱( رين
  .با بقيه ارتباط برقرار کنند و چگونه که کجا بروند، چه کاري بکنند يا نکنندو نظرات افراد در مورد اين آرا  )۱۹۹۵( پرلي

 ميدلتون
)۱۹۹۸(  

يـک طيـف گسـترده از توليـدات      گردشگري بازار است؛ خواست جمعي و الگوهاي مصرف بازديدکنندگان براي
  .دهدا بازتاب ميمرتبط با مسافرت ر

  ۱۳۹۲و همکاران،  يخسروان ؛۱۳۸۷، يو فرهاد يکالنتر: منبع
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  گردشگري روستايي

ايـن  . اسـت  )۷(است که بخشي از آن گردشگري روستايي گوناگونگردشگري داراي اشکال 
. گيـرد  هـاي غيرشـهري صـورت مـي     هـاي روسـتايي و حـوزه    نوع از گردشگري، در محيط

هـاي  شـود کـه از طريـق فعاليـت    هـايي گفتـه مـي   فعاليـت  گردشگري روستايي به مجموعه
روســتا و مزرعــه و  گــاه، غــذا، يــادگيري و آمــوزش دربــارةگردشــگري ماننــد تــأمين اقامت

گردشـگري   ).Oppermann,1996(آورنـد  درآمدهايي را براي افـراد آن روسـتا فـراهم مـي    
شـود و بـه   يکـه در خـارج از شـهر انجـام مـ      اسـت  هـاي چندگانـه  روستايي شامل فعاليت

 ). Gawley and Gillmor, 2008(دهد میگردشگران ماهيت زندگي روستايي را نشان 

: تــ اس ردهــ ك هـارائ را رـزي فـتعري تاييـروس گردشگري زمينه در مريكاآ كار امور دارها
ــك معمول مكان از غير مكاني از بازديد« ــزن و ارـ ــخ دگيـ ــك ودـ ــخ هـ ــمح از ارجـ  دودهـ
 وردــ م هــ منطق در اريــ ك فعاليت از غير فعاليتي كه زماني در ،است شهري يتاندارد آمارـاس
 ماننـد اينهـا   و ذهبــ م ،درمان ،تحقيق است ممكن بازديدي چنين هدف كه ام شودـانج رـنظ
 یطـي شصـت سـال اخيـر، گردشـگري از رشـد      ). ۱۳۸۱و قادري،  الدين افتخاريركن( »دـباش

ـ  که به يکي از بخش برخوردار بوده است، به طوري پيوسته اال در هاي اقتصادي با سرعت رشـد ب
المللـي بـا نـرخ رشـد      ، گردشگري بين۲۰۰۵ تا ۱۹۵۰ هايسال در طول. جهان تبديل شده است

 ۲۰۰۵در سـال   نفـر  ميليـون  ۸۰۶بـه   ۱۹۵۰ميليـون گردشـگر در سـال     ۲۵درصد، از  ۵/۶ساالنه 
، تعـداد  ۲۰۳۰اني گردشـگري تـا سـال    هاي رسمي سازمان جهبينياساس پيش بر. افزايش يافت

 ;Eagles et al., 2002 ( ميليـارد نفـر خواهـد رسـيد     ۸/۱گردشگر ورودي در سطح جهان بـه  

WTO, 2015( .ويژه کشورهايي که به لحاظ موقعيت جغرافياييرو، اغلب کشورها به ازاين، 
در ايـن  . انـد  دهاز مزيت جذب گردشگر برخوردارند، آن را در برنامه توسعه ملي خود گنجان

ايران نيز به لحاظ موقعيت خاص جغرافيـايي کـه داراي سـرزميني چهـار فصـل و بـا        ،ميان
چون منـاظر طبيعـي، آثـار     ، با داشتن عناصر مهم جذب گردشگرتمدني چندهزار ساله است

از نظـر  . ده کشـور اول جهـان قـرار دارد    فيـ در رد ،دار باستاني، تنوع اقليمي و تمدن ريشه
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ميزان رشد گردشگران ورودي به ايران در دوران قبـل  . هاي گردشگريي از جاذبهبرخوردار
رخداد وقايعي همچون انقالب اسالمي، تغيير حکومت، اوضاع . بوددرصد  ۴۳/۱۵از انقالب 

نـرخ   ۱۳۶۷تـا   ۱۳۵۸جنگ ايران و عراق باعث شد که طي دوره و و احوال سياسي منطقه، 
پس . درصد کاهش يابد -۱۸/۹ر سير نزولي شود و به رشد گردشگران ورودي به کشور دچا

تـا   ۱۳۶۸(ايـران  و فرهنگـی  از اتمام جنگ و با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتمـاعي  
افتـه  درصد در سال رشد ي ۸۳/۲۸تعداد گردشگران ورودي به ايران به طور متوسط  ،)۱۳۷۳

صد در سال بـوده  در ۸۱/۲۹، )۱۳۷۸تا  ۱۳۷۴(برنامه دوم توسعه  و با تغييري اندک، در طول
اول و  هـای هاي برنامـه طي برنامه سوم توسعه با کاهشي شديد نسبت به سال اين ميزان. است

هـاي  هاي آماري کشور طي سـال سالنامه(درصد در سال بوده است  ۷۴/۴دوم، به طور متوسط 
در  -۱: از نـد اگردشگري از سه ويژگي اصلي برخوردار اسـت کـه عبـارت   . )۱۳۸۳تا  ۱۳۳۸

 بدين معني که آزمون پس د،توان اين خدمت را ديد يا آزمونمي ،بيشتر اوقات، قبل از خريد
شـود و قابـل انتقـال و    خـدمت در محـل خريـد مصـرف مـي      -۲ شـود؛ از خريد انجام مي

گردشـگري   ،رواز ايـن . اندبخشي از آن خدمت مردم و محل خدمت -۳ جايي نيست؛و به جا
دهند مردمـي کـه در   اين سه ويژگي نشان مي. شوداي جامعه را شامل ميهبسياري از بخش

 کنند، بلکه بسياري از آنهاليد نميکنند، فقط کاال و خدمات تومحلي خاص زندگي و کار مي
بـه طـور   ). ۱۳۸۶طيبي و همکاران، (ند روشمار ميبهخود بخشي از کاال و خدمات توليدي 

منابع و ساکنان محلـي  . استانه مهم جذب گردشگران منابع گردشگري يک نماد و نش ،کلي
توسـعه پايـدار جامعـه    بر مثبت  تأثيری راهبرداين . داراي يک رابطه همزيستي با يکديگرند

 هـاي توسـعه پايـدار در    بـه بررسـي شـاخص    ،در ادامـه . )Tsaur et al., 2006( ددارمحلـي  
  .ي خواهيم پرداختطيمح ستيو ز ي، فرهنگياجتماع ،ياقتصادابعاد  ،گردشگري روستايي يعني

. منفي داشته باشـد  اثرات تواند هم اثرات مثبت و هم مي محيطي  گردشگري از بعد زيست
بـه   مشاهده شده است که توسعه نامناسـب گردشـگري اغلـب منجـر     ،اثرات منفي ةدر زمين

-مقصد و ويژگي ساخت اجتمـاعي مـي   کالبدیافزايش فشار بر مقصد و تغييراتي در بافت 
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از پيامدهايي که ممکن است در مقاصـد  ای گسترده مجموعه ،شدهطبق تحقيقات انجام. شود
مـثالً در   ؛شناسـايي و تعريـف شـدند    ،تر اتفـاق افتـاده باشـند   تر يا کوچکدر سطوح بزرگ

 گردشگري توانسته در اطراف درياچه توسعه يابد و باعث آلودگي آب با روغن شده ،ايسلند
و نيز اخـتالل يـا    ،اعث از دست دادن مسکن، تکه تکه شدن و فرسايشب ،و يا در نپال است

منجربـه از   ،مزاحمت حيوانات، و از دست دادن مناطقي براي حفاظت در کنيـا و در نهايـت  
 ).Amuqandoh, 2010(دست دادن روح و جان مکان در بسـياري از مقاصـد شـده اسـت     

تعداد ( ، فشارهاي تفريحي۱۹۹۶محيطي در سال  سازمان تجارت جهاني هم از لحاظ زيست
ــاه     ــک م ــول اوج ي ــي در ط ــاطق تفريح ــگران در من ــتفاده  ) گردش ــدت اس ــداد (و ش تع

سـت  فهرهـاي توسـعه    هاي شاخص را به عنوان مؤلفه) هکتار در طول اوج فصل/گردشگران
اين بـدان معناسـت کـه اکثـر ادارات مـرتبط بـا منـابع، نگـران اثـرات در حـال رشـد            . کرد

عـد  ب مياگـر بخـواه   .باشند ي از هجوم گردشگران به مناطق گردشگري ميمحيطي ناش زيست
 يرا بـرا  يمهمـ  ياثرات اقتصـاد  تواند يم يکه گردشگر مينبي يم م،يريرا در نظر بگ ياقتصاد
ـ اقامـت گز  يبرداشته باشد، گردشگران برادر ييروستا ينواح  عصـناي  و هـا کاال ديـ خر دن،ي
ـ تواننـد ا  يروسـتاها مـ   ياهال. کنند ياخت مپول پرد مانند اينها و ييروستا يدست پـول را   ني
 نيگردشگران را تـأم  يازهاين شتريرا گسترش داده و هر چه ب ها تيدهند و فعال قرار هيسرما
 بـيش از پـيش  آنهـا را   ديبازد طيشرا ،قيطر نيافراد شده و از ا تيو باعث جلب رضا ندکن

 ،يـي زا اشـتغال  ديگر سـخن،با به  اي ود؛ش دجايا انييروستا يبرا يفراهم آورند  و منبع درآمد
 ).Gawley et al., 2008(شود  مي تر به توسعه آسان يروستا و دسترس ينواح ياقتصادرشد 

ديگر، اگر هيچ درآمدي حاصل از گردشگري به پشتيباني و حفاظت از منابع اختصـاص   از سوي
قـادر بـه فـراهم کـردن     شـوند و امـاکن گردشـگري     منابع محافظـت نمـي   ،نيابد، در اين صورت

. )More and Stevens, 2000( هاي گردشگري مناسب براي گردشـگران نخواهنـد بـود    فرصت
براي پرداخـت   ،بخشي داشته باشند که از مقصد گردشگري تجربه خوب و لذت گردشگراني
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توان در روند حفاظت  اين افراد مي از ن منطقه تمايل بيشتري دارند وداهزينه و سفر مجدد ب
از بعد اجتماعي و فرهنگي، جامعه محلي به . )Miller, 2001(د کرمنابع و طبيعت استفاده از 

بـراي  . دهد طور عمده گردشگران را از طريق تعامل اجتماعي و فرهنگي تحت تأثير قرار مي
 گردشـگران و سـاکنان در برخـي منـاطق    هاي تعامل مناسب بـين   فراهم کردن فرصت ،مثال

توانند باعث  مي ،را تجربه کنند و از اين طريق هاي مختلففرهنگ شود گردشگران باعث مي
تا آنجـا کـه ممکـن     ،هاي ناشي از ورود گردشگر به منطقه گردشگري شوند کاهش ناراحتي

شـود  سـازي احساسـات معنـوي گردشـگران، ايـن تعامـل باعـث مـي         است عالوه بر غنـي 
خـود باعـث افـزايش تمايـل      کـه ايـن   ،گردشگران به منابع فرهنگ محلي احتـرام بگذارنـد  

د خواهد شـ  گردشگران به سفر مجدد يا پيشنهاد آن مکان گردشگري به ديگران از سوي آنها
)Tsaur et al., 2006.( مـردم  ارتباطات روستايي باعث مناطق به گردشگران ورود ،رواز اين 

 رفـتن  بـاال  ماعي،اجت و ي فرهنگيارتقا و رشد در مالحظه قابل اتيتأثير و افراد اين با بومي

-بنابراين، مـي  .)۱۳۹۱عنابستاني و همکاران، (شود مي مشاركت سطح افزايش و سواد، سطح

توان گردشگري را به عنوان يک راهکار براي توسعه نواحي روستايي مد نظر قـرار داد و بـا   
محيطـي روسـتاها را    اين ديد، گردشگري، تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيسـت 

عنابسـتاني  (تواند باعث رشد و توسعه روستاها در آينده شـود  دهد و ميرد توجه قرار ميمو
شـده در زمينـه اثـرات    هاي داخلي و خارجي انجـام  مروري بر پژوهش). ۱۳۹۱و همکاران، 

ن اسـت كـه ورود   آبيانگر  ،بدان اشاره شد ترپيشکه   روستايي گردشگري بر توسعه نواحي
را بـراي   هاي جديد فرصت گر در روستاها از يك سوامل مداخلهعنوان يك ع گردشگري به

محيطـي را در   زيسـت  ويژهاجتماعي و به ، پيامدهایاز سوي ديگر و کندمیروستاييان ايجاد 
 آن دفواي از بيشتر گردشگري مشكالت ،درازمدت در و دارد هاي روستايي به دنبال سكونتگاه

 ، بـه سـعي دارد بـا رويكـردي جـامع     ات پيشـين پژوهش حاضر با نگاهي به تحقيق. شود مي
 محيطـي بـر اسـاس    و زيسـت  فرهنگياجتماعي، ، آثار گوناگون اقتصاديارزيابي و سنجش 
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که شهرسـتان  از آنجا . بپردازد مورد مطالعه نظرسنجي از روستاييان و گردشگران در محدوده
شـود،   ب مـي هاي گردشگري فراوان، قطب گردشگري کشـور محسـو   ن جاذبهشترامسر با دا

 و در پـی شهرسـتان   اين انجام پژوهشي در خصوص بررسي اثرات اين پديده در روستاهاي
مندي هر چه بيشتر از مزايـاي گردشـگري در شهرسـتان     ارائه راهکارهايي به منظور بهره ،آن

اثـرات مختلـف    يبررسـ حاضـر  هـدف اصـلي پـژوهش     ،بنابراين. دنمايرامسر ضروري مي
نظـر گـرفتن    بـا در  اسـت و مقالـة حاضـر    شهرستان رامسـر يي تادر توسعه روس يگردشگر
زير به عنـوان اهـداف اختصاصـي    گوي سؤاالت سعي دارد که پاسخ گفتهنکات پيشاهميت 
  :باشد
محيطي گردشـگري از ديـدگاه    ترين عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و زيست مهم )۱

  ؟کدامندن شهرستان رامسر ساکنا
محيطي گردشـگري از ديـدگاه    ، فرهنگي و اقتصادي و زيستترين عوامل اجتماعي مهم )۲

  ؟کدامندگردشگران از شهرستان رامسر 

  قيروش تحق
ـ يرها از نـوع غ ي، از لحاظ کنترل متغياز لحاظ هدف کاربرد ق حاضريتحق نظـر  از  و يرتجرب

تـا   ۱۳۹۲ يدر محـدوده زمـان   بـوده و  يهمبسـتگ  -يفينوع توصها از  ل دادهيتحل يچگونگ
ـ  ؛اسـت گـروه   مورد نظر شامل دو يجامعه آمار. ام گرفته استانج ۱۳۹۳ ک گـروه شـامل   ي

ق بـا  يـ که در مدت زمـان انجـام تحق   ،اندکه به شهرستان رامسر سفر کردهاست  يگردشگران
 محـدودة ايـن  ) يمنـاطق گردشـگر  (گردشگران با اقامـت در محـل     شدةمتوسط ثبتتوجه 

از  گيـری بهـره بـا   وسـپس، در نظر گرفته شـد   يبه عنوان جامعه آمارخانوار  ۲۵۰ شهرستان
تعـداد   ،انين مآکه از  انتخاب شدند يانوار به طور تصادفخ ۱۴۸ ،و مورگان يجدول کرجس

شهرسـتان   يمحل يگر شامل ساکنان و خانوارهايگروه د ؛ وقابل استفاده بودپرسشنامه  ۱۲۰
رود، ن صـفا ينشـ جنگـل  يمحـدوده تعـاون   يجواهرده، مناطق جنگلـ  يهارامسر در محدوده
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) يآقـا بسـمل و آقـا پالسـ    ( هازاده ه رامسر و اماميحاش يگرم معدن يها، آبيجنگل دالخان
 ۱۴۴ن تعـداد،  يـ کـه از ا ) خـانوار  ۲۴۰(نـد  نکيمـ  يرسـان  که به گردشـگران خـدمات   است

و مورگـان   يکرجسـ  يريـ گ با توجه به جـدول نمونـه   يخانوار به صورت تصادفسرپرست 
ـ اانتخاب شدند و از  ـ ابـزار تحق  .شـد  افـت يدرپرسشـنامه   ۱۳۰ز يـ ان نيـ ن مي  ق پرسشـنامه  ي

ن يتـدو  بـرای . شـده اسـت   يطراحـ  يدو گـروه جامعـه آمـار    يکـه بـرا   بوده  ساخته محقق
 ،سـپس  شد و يموضوع با توجه به منابع و مراجع مربوط بررس ينظر يپرسشنامه، ابتدا مبان

نان از يم و پس از اطميتنظ يه مقدماتپرسشنام ،يبا در نظر گرفتن مطالعات و چارچوب نظر
بخش . شد يطراح در سه بخش ييپرسشنامه نها ،آن و انجام اصالحات )۹(ييايو پا )۸(ييروا

دو گـروه   يق بود کـه بـرا  يتحق يجامعه آمار يفرد يها يژگيرنده ويها دربرگ اول پرسشنامه
، )هيـ گو ده( يصادها به سنجش عوامل اقت بخش دوم پرسشنامه يول ،گو تفاوت داشتپاسخ
 يان و سـاکنان محلـ  گردشگر) هيگو هشت( يطيمح ستيزو ) هيگو ده( يفرهنگ و ياجتماع

. دو گروه مشابه بود ياختصاص داشت که برا ييدر جامعه روستا ير گردشگريثأنسبت به ت
شهرسـتان رامسـر در    يت اماکن گردشـگر يزان موفقيم ييها به شناسا پرسشنامه يبخش بعد

. دو گروه مشابه بود يز  براياالت نؤن سيا افت؛ياختصاص  ) هيگو شانزده( جذب گردشگر
ج و آمـوزش  يد گـروه تـرو  يها بـا کسـب نظـرات اسـات     پرسشنامه ييمحتوا و يظاهر ييروا

ـ پا نيـي تع يبـرا . و اصالحات الزم انجام شـد  يابيت مدرس ارزيدانشگاه ترب يکشاورز  يياي
کرونباخ با استفاده از  يق محاسبه آلفاياز طرکه  دانجام ش )۱۰(پرسشنامه نيز آزمون پيشاهنگ

ـ  يپرسشنامه افراد محلـ  يبرا ۸۱/۰تا  ۷۵/۰ن يب SPSSافزار نرم  يبـرا  ۹۱/۰تـا   ۸۱/۰ن يو ب
 يبـرا . االت اسـت ؤسـ  بـاال بـودن اعتبـار    دهندةنکه نشا هدست آمدپرسشنامه گردشگران به

آمـار   يهـا  از روش حاضـر،  قيدر تحق .استفاده شد ۱۸نسخه  SPSS افزار از نرم يپرداز داده
گـو در ارتبـاط بـا    دگاه دو گروه پاسـخ يو سنجش د يفرد يها يژگيمطالعه و يبرا يفيتوص

رامسـر از نظـر    يامـاکن گردشـگر   يبنـد  تيـ و اولو ييدر جامعـه روسـتا   ياثرات گردشگر
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ـ . شـد ت در جذب گردشگر استفاده يموفق سـاکنان و   يهـا  دگاهيـ سـه د يمقا يبـرا  ،نيهمچن
ها استفاده شـد و چـون    نيانگيسه مياز آزمون مقا ،يدشگران در خصوص نقش گردشگرگر

  .استفاده شد) t-test(ن يانگيسه ميگو مورد نظر بود، از آزمون مقاسنجش دو گروه پاسخ

   ج و بحثينتا

   انيگوپاسخ يفرد يها يژگيو

کنند و  يم يرسان ماتکه به گردشگران خد يافراد محل :گيرندرا دربرمیگروه  دوان يگوپاسخ
هـا،   ج  حاصل از پـردازش داده يبر اساس نتا. اند که به شهرستان رامسر سفرکرده يگردشگران

 پنجـاه بـاالتر از   )درصـد  ۳/۲۷(  بقيه سال و پنجاهر يز )درصد ۶/۷۲( يت ساکنان محلياکثر
رصـد  د ۹/۲۳را مـردان و  ) درصد ۱/۷۶( يان جامعه محليگوت پاسخياکثر. سال سن داشتند

. مجـرد بودنـد   بقيههل و أمت يان محليگودرصد پاسخ ۶/۸۱. دادند يل ميرا زنان تشک هااز آن
درصـد افـراد    ۷/۲۲پلم و تنهـا  يرديـ الت زيتحصـ  يدارا) درصد ۳/۷۷( يت افراد محلياکثر
 يرسـان  عالوه بر خدمات يان محليگودرصد از پاسخ ۶۲. بودند يالت دانشگاهيتحص يدارا

تنهـا از محـل    درصـد از آنهـا   ۳۸ز بودنـد و تنهـا   ين يگريشغل ثابت د يابه گردشگران دار
در پرسشـنامه دوم کـه توسـط گردشـگران شهرسـتان      . کردند يارتزاق م يخدمات گردشگر
ـ ز) درصـد  ۹۴(ت گردشـگران  يـ ها نشان داد که اکثر ج پردازش دادهينتا ،رامسر کامل شد ر ي

ان يـ گودرصد پاسـخ  ۳/۵۸. داشتند سال سن شصتدرصد باالتر از  ششسال و تنها  شصت
ـ اکثر. زن بودند) درصد ۷/۴۱( بقيهمرد و  الت يتحصـ  يدارا) درصـد  ۳/۸۹(ت گردشـگران  ي
  . بودند يدانشگاه

  گود دو گروه پاسخياز د ييدر جامعه روستا يگردشگراثرات  يبررس
ده . ه اسـتفاده شـد  يگو ۲۸کرت با يف لي، از طيدر جامعه محل يگردشگرسنجش اثرات  يبرا
 يه مربوط به سنجش اثرات اجتمـاع يگو ده، ين اثرات از بعد اقتصاديه مربوط به سنجش ايگو
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ن يـي بـه منظـور تع  . اسـت  يطـ يمح سـت يزه مربوط به سنجش اثرات يگو هشتو  ،يفرهنگ و
در جامعـه   يگردشـگر  يطـ يمح سـت يزو  ،يفرهنگـ  و ي، اجتمـاع ين عوامـل اقتصـاد  يتر مهم

شـده،   يبنـد  تيـ محاسبه و اولو نظر آنها يا ن رتبهيانگي، مگوسخدگاه دو گروه پاياز د ييروستا
  .ده استآم ۲در جدول  آن جينتا که

، ۸۲/۳افزايش قيمـت زمـين بـا ميـانگين     از ديد افراد محلي، ، ۲جدول  هایر اساس يافتهب
 ۵۸/۳هـاي شـغلي بـا ميـانگين      و ايجـاد فرصـت   ۶۹/۳داري با ميانگين گسترش خدمات هتل

از ديـد گردشـگران، گسـترش    انـد؛ همچنـين،    تا سوم را به خود اختصـاص داده  هاي اول رتبه
 ۰۸۶/۴، افزايش توليد صنايع دستي و فروش آن با ميـانگين  ۳۸/۴داري با ميانگين خدمات هتل

 زاده شريف. اند هجای گرفتهاي اول تا سوم  رتبهدر  ۰۶/۴هاي شغلي با ميانگين  و ايجاد فرصت

ين نتيجه رسيدند که گردشگري نيز منجر بـه توليـد و فـروش صـنايع     دب )١٣٨١(مرادنژادي  و
 افراد محلي اظهار داشتند کـه . دشو ن روستايي ميهاي شغلي براي ساکنا دستي و ايجاد فرصت

ن بـا ميـانگين   ماندگي فرهنگي بـه سـاکنا   القاي حس عقبدر ميان عوامل اجتماعي و فرهنگي، 
 ۲۶/۳و افزايش امکانات تفريحي با ميـانگين   ۴۳/۳ين ، ايجاد فرهنگ محلي غلط با ميانگ۶۸/۳

، ۷۲/۳افزايش امکانـات تفريحـي بـا ميـانگين      ند؛ و از ديد گردشگران نيزهاي باالتر داراي رتبه
 ۵۳/۳و بهبـود کيفيـت خـدمات اجتمـاعي بـا ميـانگين        ۵۷/۳بهبود کيفيت زندگي با ميـانگين  

   .دنابه خود اختصاص دادههاي اول تا سوم را  رتبه
فرهنـگ و شـرايط    پـذيری تأثير« پذيرگردشـگر تأثيرگـذار بـر جوامـع     ترين عوامـل  از مهم

ت اجتمـاعي و فرهنگـي بـه    چرا که در اين منـاطق تبـادال   است،» اجتماعي حاکم در آن منطقه
و  دارای مزايـا  خـود  کـه  گيـرد،  تر و بيشتر صورت مـي  آمدهاي افراد مختلف سريعودليل رفت

 - سطح جوامع گردشـگري  یمزايا تبادل فرهنگي و ارتقااين ترين  ز مهما است؛معايب بسياري 
و از  - اکثر نواحي گردشگري به دور از شهرها و در حاشيه شهرها قـرار دارنـد   با توجه به آنکه

  . ه و کمرنگ شدن آن استن از بين رفتن فرهنگ اصيل آن منطقترين معايب آ مهم
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  و گردشگران يد ساکنان محلياز د ييمع روستادر جوا يگردشگراثرات  يبند رتبه -۲ جدول

  ها هيگو  عوامل
  رتبه  اريانحراف مع  نيانگيم

  گردشگران  ساکنان  گردشگران  ساکنان  گردشگران  ساکنان

صادي
اقت

  

  ۲  ۷  ۷۲/۰  ۹۹/۰  ۰۸/۴  ۲۱/۳  دستي افزايش توليد صنايع
  ۱  ۲  ۷۵/۰  ۷۲/۰  ۳۸/۴  ۶۹/۳  داريگسترش خدمات هتل

  ۵  ۴  ۷۷/۰  ۹۴/۰  ۸۰/۳  ۵۰/۳  گسترش حمل و نقل
  ۳  ۳  ۹۵/۰  ۹۸/۰  ۰۶/۴  ۵۸/۳  هاي شغلي ايجاد فرصت

  ۷  ۶  ۰۳/۱  ۰۱/۱  ۴۸/۳  ۰۸/۳  بهسازي و توسعه تأسيسات زيربنايي
  ۴  ۸  ۹۵/۰  ۱۸/۱  ۹۶/۳  ۹۵/۲  تحرک سرمايه مالي
  ۱۰  ۱۰  ۷۰/۰  ۸۴/۰  ۴۶/۱  ۲۶/۲  ها تورم، افزايش قيمت
  ۹  ۹  ۸۶/۰  ۹۳/۰  ۵۸/۲  ۷۶/۲  ياشتغاالت فصل

  ۶  ۱  ۰۱/۱  ۷۳/۰  ۶۴/۳  ۸۲/۳  نيزم متيق شيافزا
  ۸  ۵ ۰۳/۱ ۰۸/۱  ۷۶/۲  ۳۹/۳ المنفعه عام يکاهش خدمات عموم

اجتماعي
و 

 
فرهنگي
  

  

  ۲  ۴  ۷۲/۰  ۸۵/۰  ۵۷/۳  ۱۷/۳  بهبود کيفيت زندگي
  ۱  ۳  ۸۶/۰  ۱/ ۰۱  ۷۲/۳  ۲۶/۳  افزايش امکانات تفريحي

  ۳  ۵  ۹۸/۰  ۹۹/۰  ۵۳/۳  ۱۷/۳  بهبود کيفيت خدمات اجتماعي
گردشگري  هاي بهبود درک تصوير در مورد محيط

 روستايي
۹۳/۲  ۳۱/۳  ۱۶/۱  ۱  ۹  ۷  

  ۵  ۱۰  ۱۳/۱  ۲۰/۱  ۴۴/۳  ۹۱/۲  فرهنگ گسترش تبادالت فرهنگي
  ۴  ۶  ۰۲/۱  ۹۹/۰  ۴۴/۳  ۰۲/۳  القا احساس افتخار

  ۸  ۷  ۰۹/۱  ۰۲/۱  ۲۸/۳  ۰۲/۳  حفاظت از وجهه فرهنگي جامعه
  ۱۰  ۸  ۰۱/۱  ۱۹/۱  ۵۴/۲  ۹۵/۲  بند و باري افزايش بي

  ۹  ۲  ۱  ۰۷/۱  ۰۸/۳  ۴۳/۳  ايجاد فرهنگ محلي غلط
 ۶ ۱ ۲۳/۱ ۱۹/۱ ۳۸/۳ ۶۸/۳ ماندگي فرهنگي و مالي به ساکنين القا حس عقب

ت
زيس

 
محيطي

  

  ۱  ۵  ۹۸/۰  ۸۷/۰  ۷۰/۳  ۱۰/۳  حفاظت از منابع طبيعي
  ۲  ۲  ۹۶/۰  ۰۲/۱  ۶۲/۳  ۱۶/۳  ها شده و پارک ايجاد مناطق حفاظت

  ۴  ۴  ۱  ۹۲/۰  ۵۰/۳  ۱۴/۳  ش آگاهي مردم نسبت به ارزش ثروت طبيعيافزاي
  ۳  ۳  ۰۱/۱  ۹۲۶/۰  ۶۱/۳  ۱۸/۳  زيست بهسازي محيط
  ۷  ۷  ۹۱/۰  ۱۸/۱  ۱۴/۲  ۹۰/۲  طبيعي تخريب منابع

  ۶  ۶  ۱  ۳۰/۱  ۲۱/۲  ۰۶/۳  تخريب حيات وحش
  ۸  ۸  ۷۸/۰  ۱۲/۱  ۷۳/۱  ۸۶/۲  هاي صوتي، آلودگي آب و هوا آلودگي

 ۵ ۱ ۲۹/۱ ۳۵/۱  ۷۹/۲  ۴۰/۳ هاي باستاني نتخريب يادما

  اديز يليخ= ۵اد، يز= ۴متوسط، = ۳کم، = ۲کم،  يليخ= ۱: اس سنجشيمق
  قيتحق يها افتهي: منبع

هاي باستاني بـا ميـانگين    محيطي، از ديد افراد محلي، تخريب يادمان در ميان عوامل زيست
و ايجـاد منـاطق    ۱۸/۳گين انـدازهاي طبيعـي بـا ميـان     زيسـت و چشـم   ، بهسازي محـيط ۴۰/۳

هـاي بـاالتري را بـه خـود اختصـاص       رتبـه  ۱۶/۳هاي محلي با ميـانگين   شده و پارک حفاظت
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، ايجـاد منـاطق حفاظـت    ۷۰/۳از ديد گردشگران، حفاظت از منابع طبيعي بـا ميـانگين   . اند داده
ي بـا  اندازهاي طبيعـ  زيست و چشم و بهسازي محيط ۶۲/۳هاي محلي با ميانگين  شده و پارک

ـ   اين تفاوت ديـدگاه . اند هجای گرفتهاي اول تا سوم  رتبهدر  ،ترتيب، به۶۱/۳ميانگين  ين دهـا ب
ز بـين  باعـث ا  از يـک سـو،   ،از يک منطقه کنندگانافزايش تردد و هجوم بازديد کهدليل است 

باعـث   ،ديگـر  سـوی هاي محيطي از جانب گردشگران و از  افزايش آلودگي رفتن آثار ديدني و
   .شود بيشتر منطقه و آثار ديدني از جانب افراد محلي مي حفاظت

  د ساکنان و گردشگرانيدر جذب گردشگر از د يت مناطق گردشگريزان موفقيم يبررس
ه در قالـب  يـ گو شانزدهمناطق موفق شهرستان رامسر در جذب گردشگر از  يبه منظور بررس

ن منطقه از يتر ن موفقييتع رایب .استفاده شد )اديز يليچ تا خياز ه( يقسمتکرت پنجيف ليط
 يبنـد  محاسـبه و رتبـه   هـا ن نظر آنيانگي، مگودگاه دو گروه پاسخيلحاظ جذب گردشگر از د

د يشهرستان رامسر، از د ين مناطق گردشگريدر ب. ده استآم ۳در جدول آن ج ينتا شده، که
را به خـود   يباالتر يها رتبه يگرم معدن يها الق جواهرده و آبيين رامسر، يکاب ساکنان، تله

ـ ، سـواحل در يگرم معدن يها آب اند؛ از نگاه گردشگران نيز اختصاص داده م يا و هتـل قـد  ي
  . اند ر مناطق در جذب گردشگر بودهيتر از سا رامسر موفق

  اثرات گردشگري در جوامع روستايي بارةگو درهاي دو گروه پاسخ ديدگاه ةمقايس
محلي و گردشگران در خصوص اثرات گردشـگري در  نظرات ساکنان  به منظور مقايسه نقطه

اسـتفاده شـده و بـا توجـه بـه       ۴ها مطابق جدول  از آزمون مقايسه ميانگين ،جامعه روستايي
نشـان داد   tنتايج آزمون . دشاستفاده  )مقايسه ميانگين( tاز آزمون  ،داشتن دو گروه پاسخگو

فرهنگـي   ، اجتمـاعي و ينظـرات ايـن دو گـروه در خصـوص اثـرات اقتصـاد       بين نقطـه که 
خصـوص   ولـي در  ،در سـطح يـک درصـد وجـود دارد     دارگردشگري تفاوت منفي و معنی

  . وجود ندارد دارهاي اين دو گروه تفاوت معنی عوامل محيطي بين ديدگاه
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  و گردشگران يد ساکنان محليت مناطق در جذب گردشگر از ديزان موفقيم يبند رتبه - ۳ جدول

  نيانگيم  مناطق
  يمحل ساکنان

  )اريانحراف مع(
  نيانگيم  رتبه

  گردشگران
  )اريانحراف مع(

  رتبه

  ۸  ۱۱/۱  ۰۱/۳  ۲  ۸۵/۰  ۹۸/۳  الق جواهردهيي
  ۱۲  ۰۴/۱  ۵۶/۱  ۱۱  ۷۸/۰  ۳۵/۲  الق جنت رودباريي
  ۱۶  ۴۰/۰  ۱۶/۱  ۱۳  ۶۹/۰  ۱۸/۱  الق گرسماسريي
  ۱۳  ۸۴/۰  ۳۹/۱  ۱۴  ۷۳/۰  ۷۷/۱  الق اشکوريي

  ۹  ۰۳/۱  ۶۶/۲  ۹  ۰۳/۱  ۲۸/۲  صفارود يبوستان جنگل
  ۱۱  ۹۶/۰  ۶۹/۱  ۱۵  ۷۸/۰  ۱۱/۲  قله مارکوه

  ۵  ۹۲/۰  ۶۲/۳  ۶  ۸۳/۰  ۴۶/۳  يجنگل دالخان
  ۴  ۸۶/۰  ۸۰/۳  ۷  ۸۸/۰  ۳۱/۳  م رامسريهتل قد

  ۷  ۰۸/۱  ۱۲/۳  ۸  ۹۲/۰  ۲۸/۳  موزه تماشاگه خزر
  ۱۵  ۶۹/۰  ۲۸/۱  ۱۶  ۸۴/۰  ۶۷/۱  گرسماسر يخيقلعه تار

  ۱۴  ۷۱/۰  ۳۸/۱  ۱۲  ۸۸/۰  ۱۴/۲  آبشار آزارک
  ۶  ۱۶/۱  ۲۵/۳  ۱  ۶۸/۰  ۳۷/۴  ن رامسريکاب تله
  ۱  ۶۵/۱  ۴۷/۴  ۳  ۸۳/۰  ۸۳/۳  يگرم معدن يها آب

  ۳  ۷۹/۰  ۲۷/۴  ۵  ۸۸/۰  ۶۶/۳  جيساحل خل
  ۲  ۵۹/۰  ۳۶/۴  ۴  ۸۸/۰  ۷۸/۳  ساحل توسکاسرا

 ۱۰ /۳۷ ۳۶/۲ ۱۰ ۰۶/۱ ۵۴/۲ يزاده آقا بسمل و آقا پالس امام

  اديز يليخ= ۵اد، يز =۴متوسط، = ۳کم، = ۲چ، يه= ۱: اس سنجشيمق
  قيتحق يها افتهي: منبع

  ييدر جوامع روستا يگردشگراثرات  زمينةها در ن دادهيانگيسه ميج آزمون مقاينتا -۴جدول 
  يدار يمعن    tزان يم   نيانگيم    يفراوان  گروه نمونه  عوامل

  ياقتصاد
  يافراد محل

  گردشگران
۱۳۰  
۱۲۰  

  
۵۶/۳۱  
۷۸/۳۳  

  
۴۲۹/۳-  
  

  
۰۰۱/۰**  

  

  ي، فرهنگياجتماع
  يافراد محل

  گردشگران
۱۳۰  
۱۲۰  

  
۵۲/۳۰  
۲۲/۳۳  

  ۲۰۹/۳-    ۰۰۲/۰**  

  
  يطيمح ستيز

  يافراد محل
  گردشگران

۱۳۰  
۱۲۰  

  
۰۱/۲۴  
۹۸/۲۲  

  ۴۳/۱    ۱۵۴/۰  

  يک درصددر سطح  يداريمعن **
 قيتحق يها افتهي: منبع
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  شنهادهايو پ يريگ جهينت
ـ نـه از کل يکشور استفاده بهتوسعه هر  راستای ارتقایدر  ياساس يها از گام يکي ه منـابع آن  ي

امکانـات و   يکند که از تمام يجاب ميدر سطح جهان ا يتوسعه گردشگر يروند کنون. است
 ين بهره اقتصـاد يدر مقابل ا يچ مانعيشتر استفاده شود و هيکسب منافع ب برای يعيمنابع طب
و  ،يفرهنگـ  و ي، اجتمـاع ياثـرات اقتصـاد   يبـه بررسـ   ة حاضـر مطالعـ  .ستيه نيقابل توج

مشخص شد که سـاکنان و   ه و طی آن،در شهرستان رامسر پرداخت يگردشگر يطيمح ستيز
 ؛جاد کنديساکنان ا يد را برايجد يشغل يها تواند فرصت يم يگردشگر گردشگران معتقدند

 Tsaur, et(تسوار و همکاران  و) ۱۳۸۵(زاده اندواري  اهللا روح پژوهشی يها افتهيافته با ين يا

al., 2006( لر يم پژوهشی يهاافتهيداشته اما با  يهمخوان)Miller, 2001 (خوان اسـت،  ناهم
ن يبه منطقه شده و از ا يتواند باعث جذب کارگران خارجيم يگردشگر گويدمی آنجا ميلر
هـا نشـان داد کـه از    افتـه يهمچنين، . ابدييکاهش م ياشتغال مردم محل يهافرصت ،رهگذر

افته با ين يکه ا است، يگردشگررات يثأن تيتراز مهم يتبادالت فرهنگ گسترش ،د ساکنانيد
همگـون  ) Tsaur, et al., 2006(تسوار و همکـاران   و )۱۳۸۷(مهدوي و همكاران  يها افتهي

تواند باعـث   يم يگردشگران داشتند يکه ب )Russ and Wall, 1999(افته راس و وال ياما با 
هـر دو گـروه    يهـا  ل دادهيج تحلينتا. استناهمگون  ود،شمنطقه  ين رفتن فرهنگ سنتياز ب

ن يـ کـه ا  ،شـود  يمـ  يباربنـدو  يش بيباعث افزا يد آنها گردشگريگو نشان داد که از دپاسخ
ش يتوانـد باعـث افـزا    يم يکه معتقد بود گردشگر )Miller, 2001(لر يم هایيافته مطلب با

) ۱۳۸۵(زاده اندواري  اهللا روحق يتحق نتايجبا  ،نيو همچن شود يت و فساد اخالقيجرم و جنا
ـ بـود کـه از تحل   يتين اولـو يتـر  ک مهـم يو تراف يصوت يها يجاد آلودگيا. دارد يهمخوان ل ي

ن يـ کـه ا  ،دست آمـد هب يطياز بعد مح يدر ارتباط با اثرات گردشگر يساکنان محل يها داده
 گويـد ، که مـی ددار ينخواهم ۱۹۹۶در سال  يسازمان تجارت جهان نتايج پژوهشمطلب با 

 ،و ازدحـام و بـه دنبـال آن    يکـ يتواند منجر به مشکالت تراف يهجوم گسترده گردشگران م«
 ،گـو د دو گـروه پاسـخ  يـ ج نشـان داد کـه از د  ينتـا  .»شـود  ييهواوو آب يصوت يها يآلودگ
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شـهيدي   مطالعة جيبا نتا افتهين يکه ا ،ست شوديز طيب محيتواند باعث تخر يم يگردشگر
ـ با ا نيز و) ۱۳۸۸(و همكاران  ظ ادارد کـه از لحـ   يهمخـوان  )Miller, 2001( لـر يان ميـ ن بي

ـ را ناد يمنطقه مقصد گردشگر يايگردشگران مزا ي، برخيطيمح ستيز ـ ي رنـد و بـا   يگ يده م
 يهـا  ممکن اسـت سـاکنان برداشـت    ،جهيدر نت. زنند يست صدمه ميز طيبه مح خود اعمال
شمار به يتوسعه جامعه محل راهدر  يمانع خود نيدا کنند و ايپ يرا نسبت به گردشگر يمنف
منطقـه و   يگردشـگر  يهـا  ف قطـب يـ و قرار گرفتن در رد يتوسعه گردشگر يبرا .درويم

ن يمأتـ  يبـرا  ،ابـد و سـپس  ير ييـ ن صـنعت تغ يدد نگرش مردم و دولت بيبا ،نخست، جهان
هـای  ر گـام در کشـو  يموفق گردشـگر  يک الگوي يساز ادهيپ نيزها و  ساختريامکانات و ز

ـ ا( است يمتک يت ساکنان محليبه حسن ن ياديزان زيبه م يگردشگر. ه شودبرداشت الزم ن ي
به منظور  ،جهيدر نت ؛)ستها پر کردن پرسشنامه هنگامگردشگران  هایگفتهاز  برگرفته مطلب
از يده شود و امکانات مورد نيانديشدات الزم يد تمهيبا ،ياز ساکنان محل يبانيت و پشتيحما
کـه   يدر صورت. شود تالشت ساکنان يرضا برای جلب ،نيرد و همچنيقرار گ هاار آنير اختد

تـوان بـه توسـعه صـنعت      يد، مـ نشـو  آگـاه  خودورود گردشگر به منطقه  يايساکنان از مزا
همچـون   يمنـاطق کـه  مشـخص شـد    حاضـر،  در پژوهش. دوار بوديدر منطقه ام يگردشگر

ا از منـاطق موفـق در جـذب    يـ و سـواحل در  يرم معدنگ يها الق جواهرده، آبيين، يکاب تله
از گردشـگر از جملـه امکانـات    يـ سـات مـورد ن  يسأنبود امکانات و ت مسلماً. گردشگر بودند

عـدم   و ا،يـ در سواحل در يو رفاه يحيتفر يها ل حمل و نقل مناسب، مجتمعي، وساياقامت
و از دسـت   دشـگران گرتواند مانع جـذب   يم يمناطق گردشگر يکاف يو معرف يرسان اطالع

ت بـاالتر  يـ فيکشـتر و بـا   يهرچـه ب  يدگيرس. دشواز منابع  يبردار رفتن فرصت مناسب بهره
. زنـد  يرا رقم مـ  يعملکرد موفق گردشگر ،شده شترين مناطق باعث جذب گردشگران بيدب

شدن  يباعث قطب يستيا چند منبع اکوتوريک يد که توجه صرف به همچنين، بايد يادآور ش
 رو،از ايـن . شـود  ينده به آنها مـ يموجب وارد آمدن فشار فزا خود زين نيشده که ا ن منابعيا

جامعه شناخته و به همـه آنهـا توجـه     يات تمام مناطق گردشگريخصوص که شود يه ميتوص
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ار نامناسـب و کـم بـه منـاطق     يبسـ  يدگيگردشگران از امکانات کم و رس ،عالوه بر آن. شود
شـرفت  ير توسعه و پيدر مس يتواند مانع ين خود ميکه ا ،دداشتن يتياظهار نارضا يگردشگر

ـ  ين محلـ شود مسـئوال  يه ميتوص بنابراين،. باشد يجامعه محل  يشـتر ين مسـئله توجـه ب  يدب
 ،پـژوهش  يهـا  افتـه يگـر از  يد يکـ ي بر پايـة  .ندسازالت الزم را فراهم يمبذول دارند و تسه

 يهـا  سـتگاه ين رفـتن ز ياز بـ سـت و  يز طيب محـ يتواند باعث تخر يم روستايی يگردشگر
از  يکـ يسـت کـه   يز طيشود به منظـور حفـظ محـ    يه ميتوص ،رونياز ا .وحش شود اتيح
 مربـوط  يها سازمان سویمناسب از  يفرهنگ ي، بسترسازاست يگردشگر ياصل يها لفهؤم

 يبـرا و آبخيزداری کشور مراتع  ،ها ست و سازمان جنگليز طيهمچون سازمان حفاظت مح
بـه  . جلـب شـود   يعـ يشتر آنها به حفظ منـابع طب يرد تا توجه هر چه بيت گگردشگران صور

ک بانـک اطالعـات   يـ شـود   يه مـ يق از گردشـگران، توصـ  يـ منظور در دست داشتن آمار دق
ان در ييمشـارکت روسـتا  . رديدرست انجام گ يا گونهبه يزير جاد شود تا برنامهيا يگردشگر

و  توسعه يها تر طرحبههر چه  يآنها به اجرا ليتما به افزايش يزير و برنامه يگذار استيس
بـه حفاظـت    توانديم ، که خوددانجام يم يعيبر منابع طب ت آنهاياحساس مالک به تقويت زين

مصـاحبه بـا    يطـ . منجـر شـود   يسـاکنان محلـ  هر چه بيشتر  ياقتصاد يمند از منابع و بهره
 يحـ ير خصـوص امـاکن تفر  د يرسـان  گو اذعان داشتند که اطالعن گروه پاسخيگردشگران، ا

از يـ مورد ن يمحل يراهنماهاشمار  ،نيهمچن يست؛و مناسب ن يشهرستان رامسر در حد کاف
هـا و   هـا، نقشـه   د گفت که کتابين ارتباط بايدر ا رو،است؛ از اينار کم يدر سطح منطقه بس

ر د توانـد يآن با اطالعات کامل مـ  يدر مورد منطقه و اماکن گردشگر يجيترو يبروشورها
 يالملل نيب يها ها و نشست شيهما يبرگزار ،نيهمچن. دشوراهنما به گردشگران ارائه  قالب
ار يتوانـد بسـ   يدر شهرسـتان رامسـر مـ    يگردشـگر  های گوناگونظرفيت يمعرف راستایدر 

تواننـد بـه    يمـ  ،دولت يها تي حما ه چتريشده، در ساانيب يها هيمجموعه توص. کارساز باشد
شهرسـتان رامسـر بـه عنـوان قطـب       ويـژه بـه  يو بهتر مناطق گردشـگر  شتريتوسعه هرچه ب

  .دکننکشور کمک  يگردشگر
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5. World Tourism Organization (WTO) 
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8. validity  
9. reliability 
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