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  چکیده
شـود، مناطق روسـتایی بـه آن توجـه مـی يرشد و توسعه برايیکی از راهبردهایی که امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان 

تواند نتایج و اثرات مثبت داشته باشـد، در این میان هر چند گردشگري می .تاستوسعه و گسترش گردشگري در نواحی روستایی 
تـرین و در عنوان یکی از کلیـديه بطی چند دهه گذشته  صنعت گردشگري درپایداري  مفهومنباید از نتایج منفی آن غافل شد. 

 - توسـعه اقتصـادي هايبـراي فهـم رونـد چـارچوبیعنـوان ه گردشگري و ب انگیزترین مفهوم از مفاهیم توسعه عین حال مباحثه
سـنجش نگـرش رو این مطالعه بـا هـدف از این است. در سراسر جهان مطرح شدهو گردشگري و مدیریت منابع طبیعی  اجتماعی

روسـتاهاي  ،همـورد مطالعـ يانجام شد. منطقه گردشگري محیطی توسعهمیزبان به تأثیرات اقتصادي، اجتماعی و زیست يجامعه
مـورد مطالعـه،  ي. جامعـهاستی تحلیل -صورت توصیفی  قیق بهحروش ت. استشهرستان آمل در استان مازندران ریجان بخش ال

ن تحلیل نتـایج بـا اسـتفاده از آزمـو. است نفر به صورت تصادفی انتخاب شده هشتاداي به تعداد که نمونه استمنطقه  روستاییان
زیست و ارتباطات، اجتماعی و فرهنگـی، مسـکن و درآمد و اشتغال، محیط که دهدنتایج نشان میشده است.  تحلیل عاملی انجام

 56/4و  57/5، 51/9، 34/13، 49/17ترتیـب  ا بـهترتیب مهمترین عوامل بوده است که مقدار ویـژه هـر یـک از آنهـ به زیرساختی
با توجـه  .ثیر را بر پایداري گردشگري داردأتترین بیش ،عامل درآمد و اشتغال از نظر روستاییانبدست آمده است که بدین ترتیب 

 محلی انجام شود. و اجتماعی منابع بر تأکید ریزي گردشگري در منطقه باشود که برنامهدست آمده پیشنهاد می به نتایج به
 

  .بخش الریجان، میزبان جامعه، گردشگري هتوسعروستایی،  توسعه :هاي کلیدي واژه
  

  1و طرح مسأله مقدمه
ــ هــاي واحی روســتایی بســیاري از فعالیــتدر ن

هاي اخیر دچار افول شـدید شـده و اقتصادي طی دهه
اورزي سنتی هاي کشاشتغال در فعالیتسطح درآمد و 

کمتـر از میـزان  تـا ،روسـتاییان يویژه درآمد سرانهبه
. از سوي آمد سرانه کشور کاهش یافته استمتوسط در

روج نسـل دیگر افـزایش نـرخ بیکـاري و در نتیجـه خـ
ــرادي  ــوان و اف ــاج ــ ب ــات تحص ــاالتر از اجتماع یالت ب

، بافت و ساختار نواحی روسـتایی را بـه خطـر روستایی
انداخته است. بنابراین گردشگري نه تنها به عنوان یک 

بلکه یکی از عناصر  ،ابزار بالقوه براي تغییر این وضعیت

                                                             
  نویسنده مسئول:*

روستایی شده اسـت  يتوسعههاي دناپذیر راهبرجدایی
)Sharpley, 2002: 234 .(  

 عوامـلتـرین یکـی از مهـمعنـوان  از گردشگري به
 بیسـتشـود. تحقـق حضـور توسعه در جوامع یاد مـی

میلیـون  5/6زایـی حـدود میلیون گردشـگر و اشـتغال
سـاله و افـق  بیستنفري این بخش مطابق چشم انداز 

هـا و ، منوط بـه اسـتفاده از تمـامی جنبـه1404ایران 
ــه ــگري کجاذب ــاي گردش ــواحی ه ــه در ن شــور از جمل

روستایی است. گردشگري روسـتایی بـه عنـوان شـکل 
خاصی از گردشگري در صورتی که با مدنظر قرار دادن 

ــی ــی و ویژگ ــاعی، فرهنگ ــایل اجتم ــا و مس ــا، نیازه ه
اقتصــادي جوامــع محلــی در کنــار مــدنظر قــرار دادن 

ریـزي و هـاي گردشـگران، بـه درسـتی برنامـهخواست
اي از مشکالت در است بخش عمدهدهی شود، قاسامان
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اقتصادي نواحی روستایی کشور همچون بیکاري و فقـر 
هـاي اخیـر  از سـال). 3: 1390 را مرتفع سازد (غنیان،

مانــدگی عقــب ،یکــی از مشــکالت اساســی کشــور مــا
 اسـت روستاها و مهاجرت روستاییان به نواحی شـهري

دسترسـی  ویـژههل اقتصادي بیکه عامل اصلی آن مسا
کـه مشـکالت بسـیار زیـادي ماننـد  اسـتاشـتغال به 

نشینی، کاهش کیفیت زندگی، کمبود اشـتغال، حاشیه
در شهرها بـه همـراه داشـته  و...افزایش جرم و جنایت 

هـاي مختلـف در  هـدف اصـلی از اجـراي برنامـهاست. 
روستایی اسـت و  ينواحی روستایی، رسیدن به توسعه

کاري، ایجاد و یکی از اهداف کالن توسعه نیز کاهش بی
هـاي شـغلی اسـت. بیکـاري و کمبـود فرصـتافزایش 
نـابرابري بـین عرضـه و  يهـاي شـغلی، نتیجـهفرصت

تقاضاي نیروي کار و یـا بـازار کـار در روستاهاسـت. از 
سوي دیگر، کاهش رشـد بخـش کشـاورزي در نـواحی 

 درصد 4/23رقم به ( روستایی و نیز کاهش شاغالن آن
)، این واقعیـت 22: 1383ی، کاهش یافته است) (رضوان

کشـاورزي بـه  يدهد که در آینده، توسـعهرا نشان می
تواند رشد اقتصادي را در روستاهاي کشـور تنهایی نمی

کن سازد و توجـه بـه سـایر فقر را ریشه ،تضمین کرده
ها نیز در کنار بخش کشاورزي ضـروري بـه نظـر بخش

  .  )3: 1388رسد (قاسمی سیانی، می
 در خاصی جایگاه گردشگري صنعت حاضر حال در
 در مـؤثري و فعـال نقـش و کرده پیدا کشورها اقتصاد

 ویـژههبـ فرهنگـی و اجتماعی اقتصادي، ساختار يارتقا
کنـد. در ایـن بـین، می ایفا توسعه به رو کشورهاي در

 انـدشده بدل هاییانسان تردد کانون به روستاها امروزه
 زنـدگی و يشـهر پرهیـاهوي زنـدگی از براي فـرار که

 بـه با توجه رواز اینکنند. می سفر روستاها به ماشینی،
 گردشـگري روسـتایی، محیط نیازهاي و تقاضا يهدامن

 بـر روزروزبـه و اسـت توسـعه گذاشـته به رو روستایی
بر این اساس  شود.می افزوده آن خاص هجاذب و اهمیت

گردشگري بر ابعاد مختلف زندگی در جوامع میزبـان و 
ــ ــژهوهب ــتاها اث ی ــواحی روس ــادي را برن ــی زی ــاي رات ج

گذارد. در حقیقت هر چند این افـزایش ارتباطـات،  می
 توانـدمی ي گردشگريسفر و در معناي کلی آن تجربه

اجتمـاعی و  ينتایج و اثرات مثبتی مانند کاهش فاصله

هاي قومی و ملی، روانی میان افراد، از بین بردن تعصب
داشته باشـد، همچنـین  ...ی واجتماع يافزایش سرمایه

نیـز بـر جـاي  ناپـذیري جبـرانتواند نتایج منفـی و می
 اجتماعی آثار اقتصادي، آثار بر عالوه گردشگريگذارد. 

 تغییراتـی اجتماعی، تأثیرات .دارد پی در نیز فرهنگی و
دهـد. مـی رخ میزبـان جامعه مردم زندگی در که است
 ا گردشـگرانب محلی مردم تماس سبب به تغییرات این
 گردشـگران ورود ).Liue, 2003: 465آید (می وجود به
 ایـن بـا بومی مردم ارتباطات روستایی باعث مناطق به

 و ارتقاي فرهنگـی و رشد در چشمگیر تأثیراتی و افراد
ــاعی، ــاال اجتم ــتن ب ــطح رف ــواد، س ــز  س ــاد مراک ایج

، افـزایش نقـش زنـان در جوامـع هاي بهداشتی مراقبت
افتـاده روابط اجتمـاعی در جوامـع دورزایش و اف سنتی

  ).  45: 1387ران، دیگشود (مهدوي و می
هـاي اخیـر مباحـث مربـوط بـه از طرفی طی سال
ویژه در مناطق روسـتایی بسـیار هپایداري گردشگري ب

ش ایـن مفـاهیم و پررنگ شـده اسـت. بسـط و گسـتر
گردشـگري بـه دنبـال  يها در ادبیـات توسـعهدیدگاه

و گسـترش فرآینـد  گردشـگران دافزایش سـریع تعـدا
انبوه و اثرات مخرب آن بر محـیط و صنعت گردشگري 

در  بود که منجر شد تا در نقاط مختلف جهانها انسان
ــه ــول ده ــاحب، 1990 يط ــان و ص ــران کارشناس نظ

توجـه بـه عوامـل و ضروت  اهمیت ،کشورهاي مختلف
نسبت بـه  ،متذکر شده راگردشگري بخش  در پایداري

دهند.  یل عوامل ناپایداري این بخش هشداررفع یا تعد
حفظ  از بین بردن عوامل ناپایداري و نیز برايرو از این
المللـی، هاي بیننامهزیست در چارچوب موافقتمحیط
ه بـبـا گیري پایداري و اندازه پایدار يتوسعههاي روش

و  ریـزيبرنامهفرایند در  ها و معیارهاکارگیري شاخص
 ؛اهمیت زیـادي پیـدا کـردگردشگري  ثیراتأارزیابی ت

متکـی بـر  گردشـگري يتوسـعهسـهم ترین بیش زیرا
هایی است کـه بـه محـیط طبیعـی، ها و فعالیتجاذبه

 گردشـگري میراث تاریخی و الگوهاي فرهنگی منـاطق
    د.شومربوط می

ــه در ســال ــر گردشــگري از منــاطقی ک ــاي اخی ه
گسـترش بسـیاري پیـدا کـرده اسـت، روستایی در آن 

بخش الریجـان شهرسـتان آمـل در اسـتان روستاهاي 
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جه به نزدیکی به مراکـز و. این بخش با تاستمازندران 
و همچنـین  و...جمعیتی مانند تهران، مازنـدران، البـرز 

-داشتن جاذبهآمد هراز و ودر مسیر پر رفت ندواقع ش
شـده هاي طبیعی فراوان، مقصد بسیاري از گردشگران 

رشـد بسـیار در آن م گردشـگري هاي دوخانه ویژههو ب
حاضـر در پـی  يرو مقالـهاز ایـناسـت. ده کـرزیادي 

ال کلیـدي تحقیـق بـوده کـه ؤگویی بـه ایـن سـپاسخ
ــر پایــداري توســعهأعوامــل ت نتــری مهــم  يثیرگــذار ب

مورد مطالعه کدامند؟  يگردشگري روستایی در منطقه
ي حاضر با استفاده از روش توصیفی بدین منظور مقاله

روستاییان به ایـن  حلیلی و پیمایش و نظرخواهی ازت -
  موضوع پرداخته است.

  
  تحقیق پیشینه

ــی ــاران (علیقل ــانی و همک در  )1386زاده فیروزج
هـاي تأثیرات ناشی از گردشـگري در حوضـه پژوهشی،

مقصد را در قالب متغیرهاي اقتصادي و محیطی متـأثر 
مهـدوي . در تحقیقی که انداز گردشگري ارزیابی نموده

، اثرات گردشگري در اندداده) انجام 1387و همکاران (
مقصــد در ابعــاد اقتصــادي، اجتمــاعی و  يحوضــه

  .  است شدهمحیطی مطالعه و ارزیابی  زیست
ـــار ـــ يغف ـــیتحق در) 1388( یو ترک ـــار  ،یق آث

 ییمنـاطق روسـتا ي گردشگري را براقتصاد -یاجتماع
 یسـبرري اریـچهارمحال و بختدر بخش سامان استان 

نشان داد که بین افزایش شمار  آنان يهاافتهی. اندکرده
هاي شغلی، ارتقـاي سـطح گردشگران و افزایش فرصت

هـاي فرهنگـی و رفـاه بهبود وضـعیت شـاخص د،درآم
در   .و مثبـت وجـود دارد داریمعنـ ياجتماعی، رابطـه

) انجام 1388تحقیقی دیگر که دادورخانی و همکاران (
 اجتمـاعی، اقتصـادي، اثـرات از یندرك ساکن د،انداده

 قرار گرفته بررسی ي موردگردشگر محیطی و فرهنگی
 در چمخالـه واقـع روسـتاي ،تحقیـق ایـن . قلمرواست
 ،تحقیـق ایـن نتـایج بـود. ایران کشور شمالی يناحیه

فواید اقتصادي، نگرش ساکنان  مبنی بر اینکه يفرضیه
 که حالی درد، کنمی ییدأت ، دهدثیر قرار میأرا تحت ت

 باعـث گردشـگري محیطی و فرهنگی، اجتماعی اثرات
اي که  در مطالعه .نیست روستایی جوامع خاطر رضایت

ــاران ( ــوان 1389افتخــاري و همک ــا عن ــد« ) ب  فرآین
 گردشـگري پایـداري توسـعه هـايشاخص سازي یبوم

، در مجمـوع تعـداد انـدانجـام داده»  ایران در روستایی
ــراي ارزیــ هشــتاد ــداري گردشــگري شــاخص ب ابی پای

و  یهـارون یمانیسـل. دسـت آمـده اسـته روستایی بـ
در  ییروسـتا يگردشـگر يهاامدیپ ،)1389(همکاران 
آنـان  انـد.کـردهرا بررسـی  ذهیـشهرستان ا يروستاها

با  نگرش ساکنان ریمتغ نیب يداریمثبت و معن اطبارت
و ارتبـاط بـا  یوابسـتگ زانیـسن، درآمـد، م يرهایمتغ

   .اندیافته منطقه نیها در او درك آثار آن گردشگران
) 1390در پژوهشی دیگر کـه ضـرابی و پریخـانی (

گردشـگري  ياثرات توسـعه ویسندگانن اند،دادهانجام 
اجتماعی و اقتصادي  -محیطی، فرهنگیدر ابعاد زیست

. انـدکـردهشهر را ارزیـابی و مطالعـه شهرستان مشکین
 و هـابیـین شـاخص) بـه ت1390رضوانی و همکاران (

 آثـار ارزیـابی بـراي داري پاي محک مناسبنماگرهاي 
-کـالن پیرامون نواحی روستایی در گردشگري الگوهاي

 ابعـاد در نمـاگر 88 و شاخص 15 ،تهران پرداختهشهر 
 انـد.پایدار گردشگري طراحـی نمـوده يتوسعه گانهسه

) بــر بهبــود درك و 1988( پیــزامو  همچنـین میلمــان
و جوامـع دیگــر بــا هــا  فرهنگ طرّاحـی هبــارتصـور در

انـد. گسـترش تبـادل کردهکید ي گردشگري تأتوسعه
ــز) 1980( هــويفرهنگــی در تحقیقــات بلیســل و   نی

  کید شده است. أت
ــزایش تقاضــا  ،)1984همچنــین شــلدون و وار ( اف

ن  میزبـا يبراي نمایش آثار فرهنگی و تـاریخی جامعـه
) 2007( نپـال اند.با گسترش گردشگري گزارش نموده

مساکن روستایی در  برثیر گردشگري أتبه  ،در تحقیقی
آناپورنا در کشور نپال پرداخت. نتایج تحقیـق  يمنطقه

ورود جهانگردان در این منطقه  که وي نشان داده است
باعث تغییراتی در بازار اقتصادي منطقه، افزایش سـهم 

چنـین تغییـر در خدمات نسـبت بـه کشـاورزي و هـم
ماننــد هــا (طراحــی مســکن و معمــاري خانــهســاختار 

داخلی و خـارجی  وناستفاده از حمام و تغییر دکوراسی
)، 2001عارف ( يبر اساس مطالعه . ده استشها) خانه

کیفیـت زنـدگی سـاکنان  گردشگري اثرات مثبتـی بـر
رفـاه  ،ترین این اثراتمنطقه دارد. در این تحقیق، مهم
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د. در شـمـد بیـان عاطفی، رفاه جامعـه، اشـتغال و درآ
آثار منفـی بـر امنیـت و سـالمتی  ،حالی که این پدیده
اي بـا عنـوان مطالعـهنتـایج اسـت.  افراد منطقه داشته

 يمحیطی توسـعهاجتماعی و زیست -اثرات اقتصادي«
» غربـی بوتسـواناگردشگري بر دلتاي اکاوانگا در شمال

نشــان  ،) انجـام داده اسـت2003وا (کـه جـوزف امبـی
گردشگري در دلتـاي اکاوانگـا بـر  يتوسعه که دهد می

ــات و زیرســاخت يتوســعه هــا، توســعه و بهبــود امکان
 خدمات اجتماعی اثرات مثبتی داشته اسـت. عـالوه بـر

ــن ــود مســا ای ــر وج ــاعی و  - ل اقتصــاديیوي ب اجتم
ه محیطی در ارتباط بـا گردشـگري در ایـن دلتـا اشـار

س و دیگـري کـه فیلیـپ کند. همچنین در مطالعـه می
) در ارتباط با ارزیابی اثرات اجتمـاعی 2003همکاران (

دهنده نتایج نشان اند،و اقتصادي گردشگري انجام داده
وجود اثرات منفی اجتمـاعی گردشـگري بـراي جامعـه 

هاي اقتصادي میزبان در کنار اثرات مثبت آن در زمینه
طـورکلی گردشـگري  ه. باستو بهبود وضعیت اشتغال 

هیلز داراي حـداقل اثـرات مثبـت بـوده در منطقه بالد 
  است.

  
  مبانی نظريها و ، دیدگاهمفاهیم
 در خاصی جایگاه گردشگري صنعت حاضر حال در
 در مـؤثري و فعـال نقـش و کرده پیدا کشورها اقتصاد

 ویـژههبـ فرهنگـی و اجتماعی اقتصادي، ساختار يارتقا
کند. به عبارت دیگر می ایفا توسعه به رو کشورهاي در

 از بـیش که است آن گویاي المللی مبادالت بین محج
 آغــاز گردشــگري جریــان بــا مبــادالت درصــد بیســت

 کشورها مانند ترکیـه، درآمـدهاي برخی در و گردد می
 تقویــت جهــت در عمــده منــابع از یکــی آن، از ناشــی
 .)44: 1371(دیبـانی، سـت آنها روزافـزون ملی اقتصاد

 مهـم ايهـپدیـده جمله از گردشگري و گسترش رشد
 جدیـد قـرن در سـرعت بـا که است بیستم قرن اواخر
 ایـام تنـوع در درآمـد،افزایش سـطح  است. یافته ادامه

زنـدگی،  مفـاهیم بـه جدیـد نگرش و تغییرات فراغت،
یابـد  توسـعه و گسـترش گردشگري که کندمی ایجاب

 ). گردشـــگري52: 1388ران، دیگـــخـــانی و دادور(
 بعــد بــه 1950 هدهــ از مشــخص طــور بــه روســتایی

). از 112: 1384ی، ییافــت (رضــوانی و صــفا گســترش
عنوان کاتالیزوري کارآمـد بـراي   گردشگري روستایی به

ــعه ــازي و توس ــواحی  يبازس ــاعی ن ــادي و اجتم اقتص
هـاي  که طـی سـال  طوري  بهاست، روستایی یاد شده 

 هـاي اقتصـادي و اخیر در سراسر اروپا براي رفع چالش
و یا روستاهایی که   اي یی حاشیهاجتماعی نواحی روستا

انـد،  رو شدهبههاي کشاورزي سنتی رو کاهش فعالیتبا 
 ,Sharplyگردشگري در کانون توجه قرار گرفته است (

از جانب دیگر بـا افـزایش رفـاه نسـبی و ). 233 :2002
از جنگ جهـانی  پسایجاد تنوع در مصرف، گردشگري 

ــه ــاعی دوم ب ــر ســپهر اجتم ــرد و ب  -ســرعت رشــد ک
ر.ك: اثرات فراوانی گذاشـت ( ،اقتصادي کشورها و افراد

 کـازرونی،و  135: 1374؛ سـینایی، 159: 1385خانیا، 
1387 :192  .(   

بـا  1960اثرات گردشگري در دهه  بارهمطالعات در
کید گسترده بر رشد اقتصـادي بـه عنـوان شـکلی از أت

 يکیـد مطالعـات در دهـهأملی ظهور یافت. ت يتوسعه
پیامدهاي اجتمـاعی و فرهنگـی گردشـگري، بر  1970

محیطـی ناشـی از آن و  بر اثرات زیسـت 1980در دهه 
هاي تلفیقی از اثرات گردشگري در دوره 1990در دهه 

ــل ــوه موجــب ،قب ــگري انب ــرد گردش ــر رویک ــه  تغیی ب
از طرف دیگر ). Kim, 2002: 23شد (گردشگري پایدار 

بـه  کـه دهـدنشان مـیبررسی مطالعات در این زمینه 
به اثرات مثبت  1960دهه لحاظ تاریخی، تحقیقات در 

ــه  ــگري و در ده ــی آن  1970گردش ــرات منف ــه اث ب
تـر و به رویکردي متعـادل 1980اند و در دهه پرداخته

 ,Mcgehee and Andereckد (انمندتر روي آوردهنظام

ــت )132 :2004 ــت . در حقیق ــرات مثب ــه اث ــه ب توج
ه گرفتـه شـدن گسترش گردشگري نباید سبب نادیـد

  پیامدهاي منفی آن گردد. 
تــوان بیــان کــرد کــه در ادبیــات گردشــگري، مــی

فت جدیدي نسـبت بـه پایدار گردشگري رهیا يتوسعه
که از  شود) محسوب میSTپایدار ( رویکرد گردشگري

از کنفرانس ریو) و در طی موج سـوم  پس( 1992سال 
 اصول ،گردشگري مطرح شد. در این رهیافت يتوسعه

ار مـد نظـر قـر تربیش ي پایدارتوسعه و توسعه ساسیا
در  زیـرا ؛و عناصـر آن گرفته تا خود گردشگري و اجـزا
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ـــت ـــعه ،رهیاف ـــدار يتوس ـــگري  پای )، STD( گردش
تلقی  پایدار گردشگري به مثابه یک چرخه براي توسعه

پایدار همانند کاهش  يو اصول اساسی توسعه شودمی
درآمـد، برابـري میـان  فقر روستایی، عـدالت و توزیـع

از . استنظر  ح.. مطمنسلی، تنوع زیستی و.نسلی و بین
  در این رهیافت جدید:رو این
ــداري اقتصــادي عمــدتاً - ــایی  مفهــوم پای ــا معیاره ب

ر کـاهش فقـر (فرافقـر همچون سهم گردشـگري د
یا ضد فقر بـودن)، توزیـع درآمـد،  بودن گردشگري

دار یـثروت و منـابع قـدرت اقتصـادي و معیشـت پا
 ساکنان محلی و...؛

ــا معیار - ــداري محیطــی ب ــد مفهــوم پای هــایی همانن
مشارکت در حفظ طبیعت (تنوع زیستی)، دسترسی 

مـانع شـدن از گـرم  و منافع ناشـی از مشـارکت و 
 شدن زمین و...؛

فرهنگـی بـا  - و در نهایت مفهوم پایداري اجتماعی -
 معیارهـایی هماننــد رعایــت حقـوق زمــین و مــردم

ــی ــمحل ــزایش ، رعای ــرافتمندانه و اف ــدگی ش ت زن
رضایتمندي مردم، توانمندسازي و مشارکت فعالنـه 
مردم در توسـعه، رعایـت روابـط جنسـیتی (حقـوق 
زنان) و رعایت شرایط و حقـوق کـار مشـخص مـی 

 ).Duim, 2005: 172شود (
اي است که بتوانـد توسعه ،گردشگري پایدار توسعه

ــگري در کشــور  ــات گردش ــه امکان ــا توجــه ب ــوع ب و ن
گردشگران بالقوه و بالفعل، از بروز مشکالت بپرهیـزد و 

 ها را کسب کند. به عبارت دیگر، توسـعهحداکثر مزیت
گسترش این صنعت و  گردشگري پایدار عبارت است از

جذب گردشگران به کشور با استفاده از منابع موجـود، 
اي که ضمن پاسخ دادن به نیازهاي اقتصـادي، به گونه

فرهنگی و ضوابط قانونی جامع و همچنـین  اجتماعی و
ــارچگی،  ــد وحــدت و یکپ انتظــارات گردشــگران، بتوان

اقتصـادي  رشدزیست، هویت فرهنگی و سالمت محیط
اي متـوازن و را بـه گونـه آنـانو رفاه مردم و میهمانان 

  ).38: 1381 پیوسته تأمین کرد (منصوري،

در تعریف گردشگري پایدار سه عامل مورد تأکید 
   :تاس
 اي بـا توانـد تجربـهکه مـی کیفیت گردشگري پایدار

همچنـین باعـث  .کیفیت باال به گردشگران ارائه دهد
  شود که کیفیت زندگی جامع میزبان بهبود یابد.می

 ــظ و دوام ــدار، دوام  حف ــگري پای ــگري، گردش گردش
منابع طبیعی و دوام فرهنگ جامه میزبان را تضمین 

  کند.می
 پایدار بین نیازهاي صـنعت  تعادل محلی، گردشگري

ــت از محــیط ــهگردشــگري، حمای  يزیســت و جامع
کند (اعرابـی و محلی، نوعی تعادل و توازن برقرار می

  ).289: 1382، پارسانیان
ــگري ــنعت گردش ــداري در ص ــوم پای ــاد  ،مفه ابع

هــاي عمــومی در زمینــه رشــد آگــاهی دارد.مختلفــی 
د مـؤثر توانـحفاظت از منابع طبیعی در این راستا مـی

واقع شود. پایداري اجتماعی بـه توانـایی جامعـه بـراي 
بـدون  گردشـگريانجام کارکردهـاي  خدمات و يارائه

اد و ناهمـاهنگی در سـاخت جامعـه زایش هرگونه تضـ
گاري زگردد. پایـداري فرهنگـی بـه ثبـات یـا سـامیبر

هاي فرهنگی یک جامعه در مقابـل چارچوب و شاخص
شود نامیده می ردشگريگفشار حاصل از آنچه فرهنگ 

 جــا مانـده از گردشــگران بــرو بـه اثــرات فرهنگـی بــه
 آوري عرضـهبـه سـودگردد. پایداري اقتصادي نیـز  می

 گـرددمـیر بـ ي محلی به گردشگرانخدمات از جامعه
خـود نقـش مهمـی  ،ي اقتصاديصرفه که عامل سود و
صــنعت  رضــایت مــردم محلــی در در مشــارکت و

 ).54: 1381 ،و مرادنـژاد هزاد(شـریفاست  گردشگري
 ي، توسـعهدر این راسـتا سـازمان جهـانی گردشـگري
اي جامعـه پایدار گردشگري را شامل کیفیت زندگی بر

زیست و منابع ، حفظ محیطمیزبان، رضایت گردشگران
فرایند گردشـگري  انسانی و اجتماعی مورد استفاده در

  ).108-107 :1385، و پیروزبخت داند (الوانی می
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  مدل گردشگري پایدار :1شکل 

  )7: 1389ران، دیگافتخاري و منبع: (
  

  روش تحقیق
پژوهشی،  هايالههاي مق ترین بخش یکی از کلیدي
ــق آن  ــه تعیین اســتروش تحقی ــده ک ــرد  يکنن رویک

تحلیلـی  -حاضر از نـوع توصـیفی . مطالعهاستمحقق 

گرفته اسـت. تحقیـق  روش پیمایشی انجامکه به است 
کـه در قسـمت  استاراي دو قسمت اسنادي و کمی د

آوري اي بـه جمـعکتابخانـه ياسنادي از طریق مطالعه
  تحقیق پرداخته شد.ادبیات 

   

  
  مدل مفهومی مراحل مختلف تحقیق :2شکل 

  
هاي مورد نیاز تحقیق به دلیل تعیین شاخص براي

هـاي شمول دربـاره شـاخصنبود توافقی جامع و جهان
هـاي بر ویژگی دشگري، سعی شده است بناپایداري گر

نـوع مناسب در سـه  هايشاخص مورد مطالعه، منطقه

هاي خـاص، مـورد هاي کلیدي، مکمل و سایتشاخص
 يتـرین آنهـا بـا مطالعـهبررسی قرار گرفته و مناسـب

  ویژه منابع سازمان جهـانی گردشـگريهمنابع مختلف ب
می که در قسمت کد. شوآوري و تحقیقات داخلی جمع
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هـا، ابـزار گـردآوري داده ،شامل پیمایش میدانی اسـت
از هــا،  و بــراي گــردآوري داده اســت نامــهپرســش

جامعـه . شـداستفاده  بومی روستاییانهاي  نامه پرسش
روســتاي گردشــگري  22خانوارهــاي  ،مــاري تحقیــقآ

گیري قضـاوتی و نمونهاز . از این تعداد با استفاده است
نفر از اساتید دانشـگاهی، تعـداد  پانزدهبا نظرخواهی از 

 ،هفت روستا به عنوان نمونه محاسبه شد. این روسـتاها
تکمیـل  بـرايکه تعـداد نمونـه الزم  دارندخانوار  620

و  شـده کـوکراننامه با استفاده از فرمول اصالحپرسش

چنـین مـد. هـمآدست  هخانوار ب هشتاد ،فرمول تعدیل
گیري  ورت نمونهص نامه در سطح روستا بهتوزیع پرسش

سازگاري  براي در ادامه .تصادفی ساده انجام شده است
شـده از هـاي طـرحگویـه ،نامـهدرونی و روایی پرسـش

ضریب الفاي کرونباخ استفاده شده و براي این منظـور 
د و شـآزمـون نامـه تکمیـل و پـیشپرسـش 25تعداد 

 درصـد 694/0بـا  بـردسـت آمـده براه ضریب آلفاي بـ
ثر بر پایـداري ؤتحلیل عوامل مبراي نیز در ادامه  .است

  .شداز آزمون آماري تحلیل عاملی استفاده  گردشگري
  

سنجش نگرش جامعه میزبان به تأثیرات اقتصـادي، اجتمـاعی و    براي رفته کار به هايگویه و کنندهتبیین هايشاخص :1 جدول
  در روستاهاي بخش الریجان شهرستان آملمحیطی توسعه گردشگري زیست

  هاشاخص  ابعاد

  اقتصادي

، نوع اشتغال در ارتباط با فعالیت گردشگري، رضایتمندي از اشتغال، آینده شـغلی در وابستگی شغلی به بخش گردشگري
زایی بومی و غیر بومی، تنوع شغلی ایجادشـده حاصـل از زایی براي زنان، میزان اشتغالارتباط با گردشگري، میزان اشتغال

ري، درآمد متوسط ماهیانه در ارتباط با فعالیت گردشگري، میـزان درآمـد وابسـته بـه گردشـگري، توسعه فعالیت گردشگ
ي تهیـه ها، هزینـهاختالف درآمدي میان ساکنان، میزان درآمد حاصل از فعالیت گردشگري نسبت به درآمد سایر فعالیت

ي فعالیـت گردشـگري، قیمـت باط با توسـعهي مسکن در ارتي فعالیت گردشگري، هزینهمواد غذایی در ارتباط با توسعه
  ي فعالیت گردشگري.ي فعالیت گردشگري، وضعیت بیمه و درمان در ارتباط با توسعهزمین در ارتباط با توسعه

- اجتماعی
  فرهنگی

 شده، استفاده از مواد پروتئینی، میزان رضـایتمندي از مسـکن، میـزان، میزان سفر و تفریح انجاماحساس راحتی و آرامش
رضایتمندي از درآمد، میزان رضایتمندي از کیفیت آب، میزان رضایتمندي از گذران اوقات فراغت، میزان رضـایتمندي از 

هـا، میـزان امکانات تفریحی، میزان رضایتمندي از امکانـات بهداشـتی، میـزان رضـایتمندي از کیفیـت معـابر و گـذرگاه
هـا، میـزان رضـایتمندي از ضایتمندي از شبکه دفع فاضـالب و زبالـهرضایتمندي از کیفیت هوا در برابر آلودگی، میزان ر

خطوط ارتباطی، میزان رضایتمندي از خدمات زیربنـایی و زیرسـاختی، میـزان رضـایتمندي از ورود گردشـگران، میـزان 
نـزاع و  تر گردشگري در روستا، میزان مهاجرت (مهاجر فرستی و مهاجرپذیري)، میزانرضایتمندي از رونق و توسعه بیش

ها، میزان جرم و جنایـت و ها، شلوغی و ترافیک فروشگاهدرگیري بر سر مالکیت زمین و مسکن، شلوغی و ترافیک گذرگاه
  هاي غیر قانونی، درگیري بر سر خرید و فروش زمین.فعالیت

- يبدکال
  فضایی

ردشگري، نوع کارکرد مسکن در ، قدمت مسکن در ارتباط با توسعه گنوع مالکیت مسکن در ارتباط با توسعه گردشگري
هاي مهندسی در رابطه با ارتباط با توسعه گردشگري، وضعیت بیمه مسکن در ارتباط با توسعه گردشگري، استفاده از نقشه

سازي مسکن در ارتباط با توسعه گردشگري، جنس و نوع مصالح به کار ساخت مسکن  متأثر از توسعه گردشگري، مقاوم
وسازهاي کنترل شده و نشده در ارتباط با سکن در ارتباط با توسعه گردشگري، میزان ساختگرفته شده در ساخت م

توسعه گردشگري، منظر و مبلمان کالبدي روستا در ارتباط با توسعه گردشگري، بهبود وضعیت مسکن و مصالح در ارتباط 
هاي ها و معابر و جادهري، کیفیت گذرگاهبا توسعه گردشگري، امکان خرید مسکن براي جوانان در ارتباط با توسعه گردشگ

گاه در ارتباط با توسعه گردشگري، امکانات و فضاهاي ارتباطی در ارتباط با توسعه گردشگري، کیفیت آب سکونت
ها و امکانات جدید گردشگري و تفریحی، شبکه دفع فاضالب، تلفن و خطوط ارتباطی، برق و روشنایی روستا، توسعه جاذبه

  گردشگري در روستا.

-زیست
  محیطی

هاي خاص گیاهی، میزان کیفیت هوا، تخریب مناظر، تخریب اراضی زراعی و ، انقراض گونههاي خاص جانوريانقراض گونه
ي زیسـت بـراباغات، میزان و نحوه بهره بردداري از فضاها و منابع تفریحی در روستا، میزان و کیفیـت حفاظـت از محـیط

  آیندگان، وجود شبکه دفع فاضالب، میزان آلودگی صوتی، افزایش میزان تولید زباله در روستا.
زاده فیروزجایی ، علیقلی1390ران، دیگ؛ رضوانی و 1389ران، دیگافتخاري و ؛ Miller, 2001؛ Blancas et al., 2010؛ WTO, 2004بع: من(

  )1386ران، دیگو 
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  محدوده و قلمرو پژوهش 
، روسـتاهاي تحقیـقه مورد مطالعه در ایـن محدود

. اسـتبخش الریجان شهرستان آمل اسـتان مازنـدران 

تـرین بخـش در سـطح گبزر ،این بخش از نظر وسعت
 جنـوبی ،الریجـان .اسـتکیلومتر مربع  1766با  کشور

  است.  ترین منطقه استان مازندران
  

  
  موقعیت روستاهاي مورد مطالعه :2شکل 

  

  بحث اصلی
بـه تعـداد نفر افراد مـورد مطالعـه،  هشتادداد از تع

. از ایـن برابر از زنـان و مـردان محلـی انتخـاب شـدند
درصــد جامعــه مــورد  25/66نفــر معــادل  53 ،تعــداد

درصـد مجـرد  75/33نفر معـادل  27هل و أمطالعه مت

وضعیت سطح سواد را در بـین افـراد  ،)2( بودند. شکل
کـه از شـکل  گونـهدهد. همـانمورد مطالعه نشان می

ترین سطح مربوط به افراد با تحصـیالت بیش ،پیداست
 اسـت کـهله أمسـایـن انگر بی. این امر تبوده اس دیپلم

  .ستباال نسبتاًسطح تحصیالت مردم محلی 
  

  
  کنندگان محلی فراوانی سطح تحصیالت مشارکت :3 شکل

  )n=٨٠( هاي گردشگريدر برنامه
  

ت هـر فعالیـت موفقیـ: میزان موافقت با گردشگري
هاي مرتبط با گردشـگري در اي از جمله فعالیتتوسعه

گـرو همراهـی و موافقـت جامعـه  نواحی روسـتایی در
پی بردن بـه میـزان موافقـت مـردم  براي. استمیزبان 

آن، از آنان  يهاي گردشگري و توسعهمحلی با فعالیت
خواسته شد نظـر خـود را در ایـن مـورد بیـان دارنـد. 

نشـان  3هاي آورده شده در شکل یافته گونه که همان
حضـور بـا  ت زیـاديموافقـ، دهد، اکثر مردم محلیمی



  53                                                                                         ... یستزی طیمح و یاجتماع ،ياقتصاد راتیتأث به زبانیم جامعه نگرش سنجش

هــاي مــرتبط در ســطح گردشــگران و توســعه فعالیــت
که نشان از همراهی و نظر مثبت ساکنان  دارندمنطقه 

  محلی در این زمینه است.

  

  
  )n=٨٠( شگريهاي گرددرصد فراوانی میزان موافقت مردم محلی با فعالیت :4 شکل

  
 در : پایـداري گردشـگري  ثر بر ؤحلیل عوامل مت

پایـداري ثر بـر ؤتحلیـل عوامـل مـ براي حاضر، تحقیق
ده شاز آزمون آماري تحلیل عاملی استفاده  گردشگري

شناسـایی عوامـل  ،علت انتخـاب تحلیـل عـاملیاست. 
ثیرات گرشگري در پایداري روستاهاي مـورد أثر در تؤم

ــدگاه ج ــه از دی ــهمطالع ــل دوم يامع ــان و دلی  ،میزب
ــه ــاخصخالص ــازي ش ــق س ــاي تحقی ــرايه ــین  ب تبی
 تشـخیص در همین راستا بـراي. استتر اثرات  مطلوب

 متغیرهـايمجموعـه  بـه مربوط هايبودن داده مناسب
 از ،پایداري گردشگريتحلیل سطح باره در تحلیل مورد

. شــد گرفتــه بهــره KMOشــاخص  و آزمـون بارتلــت
 سـطح در 35/1756بـا عـدد  بارتلت آزمون داري معنی

) KMO )786/0مناسـب  مقـدار و درصد 99اطمینان 
 نظـرمـورد  متغیرهـاي مناسبت و همبستگی از حاکی
    .)2است (جدول  عاملی تحلیل انجام براي

  

  و سطح معناداري   KMOآزمون بارتلت و  :2جدول   
  داريسطح معنی  مقدار بارتلت KMOمقدار  تحلیل مورد مجموعه

  000/0  35/1756 786/0  مکانیزاسیونپایداري گردشگري ثر بر ؤتحلیل عوامل م
  )هاي تحقیقمنبع: یافته(

  

آزمـون  بامتغیرهاي مورد بررسی  ،در ادامه تحقیق
صـورت کـه  بدین ؛ده استشسازي عامل ،تحلیل عاملی

 5/0متغیرهاي بارگذاري شده در هر عامـل کـه بـاالي 
دهند و متغیرهایی که  ییک عامل را تشکیل م ،هستند

عامل دیگري را تشکیل  ،ها را ندارند امکان تجمع با این
عامـل  5 ،متغیـر 65دهند. نتیجه حاصل از تقلیـل  می

  است. آورده شده 3 بوده است که در جدول

  

       بندي متغیرهاي مورد مطالعهعامل :3جدول 
  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  نام عامل

26/27 49/17  درآمد و اشتغال  26/27  
12/16 34/13  زیست و ارتباطاتمحیط  38/43  

54/13 51/9  اجتماعی و فرهنگی  92/56  
6/10 57/5  مسکن  52/67  

04/7 56/4  زیرساختی  56/74  
56/74 47/50  جمع  -  

  )هاي تحقیقمنبع: یافته(
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در ذیل متغیرهاي هر عامل : ها عاملجزیه و تحلیل ت
  اند. به بارهاي عاملی آورده شدهبا توجه 

 اسـت 49/17عامـل مقدار ویژه ایـن درآمد و اشتغال: 
درصـد واریـانس را  26/27که به تنهـایی قـادر اسـت 
ــد. ــن  محاســبه و توضــیح ده ــل در ای ــر  12عام متغی

متغیـر مـورد بررسـی  12بارگذاري شده است. از میان 
 درآمد وابسته به گردشـگريمیزان متغیر  ،این عامل در

تنـوع شـغلی ایجـاد شـده ، متغیـر 823/0با بار عاملی 
بــا بــار عــاملی  حاصــل از توســعه فعالیــت گردشــگري

درآمد متوسـط ماهیانـه در ارتبـاط بـا و متغیر  801/0
تـرین مهـم، 784/0بـار عـاملی فعالیت گردشـگري بـا 

  شـناخته شـد ثیرگذار بر پایداري گردشـگريأتعوامل 
    ).4(جدول

  
  ارگذاري شده در عامل اولمتغیرهاي ب :4جدول 

 بار عاملی  متغیر
823/0  میزان درآمد وابسته به گردشگري  

  801/0  تنوع شغلی ایجاد شده حاصل از توسعه فعالیت گردشگري
  784/0  درآمد متوسط ماهیانه در ارتباط با فعالیت گردشگري

  642/0  وابستگی شغلی به بخش گردشگري
  670/0  دشگري در روستاها و امکانات جدید گرتوسعه جاذبه

  624/0  تر گردشگري در روستامندي از رونق و توسعه بیشمیزان رضایت
  621/0  مندي از خطوط ارتباطی میزان رضایت

  573/0  قیمت زمین در ارتباط با توسعه فعالیت گردشگري
  522/0  هامیزان درآمد حاصل از فعالیت گردشگري نسبت به درآمد سایر فعالیت

  511/0  زایی براي جوانانغالمیزان اشت
  476/0  میزان رضایتمندي از درآمد

  438/0  آینده شغلی در ارتباط با گردشگري
  )هاي تحقیقمنبع: یافته(

  

 34/13مقدار ویژه این عامل : ارتباطاتزیست و محیط
درصد واریانس را  12/16که به تنهایی قادر است  است

متغیـر  ج، پـنمحاسـبه و توضـیح دهـد. در ایـن عامـل
متغیر مورد بررسی  هشتبارگذاري شده است. از میان 

مندي از خـدمات میـزان رضـایتمتغیـر  ،در این عامـل

میـزان و  853/0بـا بـار عـاملی زیربنایی و زیرسـاختی 
 ،744/0با بـار عـاملی مندي از امکانات بهداشتی رضایت
 ثیرگـذار بـر پایـداري گردشـگريأعوامـل تتـرین مهم

  ).  5(جدول  شناخته شد

  
  متغیرهاي بارگذاري شده در عامل دوم  :5جدول 

 بار عاملی  متغیر
  853/0  مندي از خدمات زیربنایی و زیرساختیمیزان رضایت

  744/0  مندي از امکانات بهداشتیمیزان رضایت
  691/0  احساس راحتی و آرامش

  682/0  هاي ارتباطی در ارتباط با توسعه گردشگريها و معابر و جادهکیفیت گذرگاه
  623/0  تخریب مناظر

  591/0  تخریب اراضی زراعی و باغات
  547/0  گاه در ارتباط با توسعه گردشگريکیفیت آب سکونت

  502/0  بهبود وضعیت مسکن و مصالح در ارتباط با توسعه گردشگري
  )هاي تحقیقمنبع: یافته(
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اسـت  51/9مقدار ویژه این عامل : و فرهنگی اجتماعی
درصـد واریـانس را  54/13ی قـادر اسـت که به تنهـای

متغیـر  چهـاردهمحاسبه و توضیح دهد. در ایـن عامـل 
متغیـر مـورد  چهـاردهبارگذاري شـده اسـت. از میـان 

میــزان مهــاجرت متغیــر  ،بررســی در ایــن عامــل
و  702/0با بـار عـاملی پذیري) (مهاجرفرستی و مهاجر

ثیرگـذار بـر پایـداري أعامـل تتـرین مهم ،در این عامل
  ). 6(جدول  ردشگري شناخته شدگ

  

  متغیرهاي بارگذاري شده در عامل سوم  :6جدول 
 بار عاملی  متغیر

  702/0  پذیري)میزان مهاجرت (مهاجرفرستی و مهاجر
  647/0  میزان رضایتمندي از ورود گردشگران

  638/0  هزینه تهیه مواد غذایی در ارتباط با توسعه فعالیت گردشگري
  578/0  باط با توسعه فعالیت گردشگريهزینه مسکن در ارت

  556/0  اختالف درآمدي میان ساکنان
  534/0  نوع اشتغال در ارتباط با فعالیت گردشگري

  610/0  رضایتمندي از اشتغال
  481/0  مندي از مسکنمیزان رضایت

  464/0  شدهمیزان سفر و تفریح انجام
  442/0  مندي از کیفیت آبمیزان رضایت

  398/0  ي از گذران اوقات فراغتمندمیزان رضایت
  380/0  مندي از امکانات تفریحیمیزان رضایت

  349/0  هاشلوغی و ترافیک گذرگاه
  343/0  هاشلوغی و ترافیک فروشگاه

  )هاي تحقیقمنبع: یافته(
  

که به تنهایی  است 57/5مقدار ویژه این عامل : مسکن
درصد واریـانس را محاسـبه و توضـیح  6/10قادر است 

متغیر بارگـذاري شـده اسـت. از  دههد. در این عامل د
متغیــر  ،متغیـر مـورد بررسـی در ایـن عامـل دهمیـان 

با بـار عـاملی امکانات و فضاهاي گردشگري و تفریحی 
بــا بــار عــاملی  شــبکه دفــع فاضــالبو متغیــر  772/0
ثیرگـذار بـر أعوامل تترین مهم ،و در این عامل 773/0

  ).  7جدول ( پایداري گردشگري شناخته شد
  

  متغیرهاي بارگذاري شده در عامل چهارم :7جدول 
 بار عاملی  متغیر

  772/0  امکانات و فضاهاي گردشگري و تفریحی 
  733/0  شبکه دفع فاضالب

  702/0  تلفن و خطوط ارتباطی
  691/0  هاي مهندسی در رابطه با ساخت مسکن  متأثر از توسعه گردشگرياستفاده از نقشه

  665/0  مسکن در ارتباط با توسعه گردشگريسازي مقاوم
  641/0  گرفته شده در ساخت مسکن در ارتباط با توسعه گردشگري جنس و نوع مصالح به کار

  576/0  سازهاي کنترل شده و نشده در ارتباط با توسعه گردشگريومیزان ساخت
  528/0  زایی براي زنانمیزان اشتغال

  500/0  یزایی بومی و غیر بوممیزان اشتغال
  457/0  وضعیت بیمه و درمان در ارتباط با توسعه فعالیت گردشگري

  )هاي تحقیقمنبع: یافته(
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کـه بـه  اسـت 56/4مقدار ویژه این عامـل : زیرساختی
درصـد واریـانس را محاسـبه و  04/7تنهایی قادر است 

متغیر بارگذاري شـده  نوزدهتوضیح دهد. در این عامل 
 ،یر مورد بررسی در ایـن عامـلمتغ نوزدهاست. از میان 

با بار عـاملی افزایش میزان تولید زباله در روستا متغیر 
ثیرگـذار بـر أترین عامـل تمهم ،و در این عامل 613/0

  ).  8(جدول  پایداري گردشگري شناخته شد

  

  متغیرهاي بارگذاري شده در عامل پنجم :8جدول 
 بار عاملی  متغیر

  613/0  وستاافزایش میزان تولید زباله در ر
  586/0  هامیزان رضایتمندي از کیفیت معابر و گذرگاه

  572/0  میزان آلودگی صوتی
  547/0  درگیري بر سر خرید و فروش زمین

  525/0  بردداري از فضاها و منابع تفریحی در روستامیزان و نحوه بهره
  511/0  وجود شبکه دفع فاضالب

  497/0  ونیهاي غیر قانمیزان جرم و جنایت و فعالیت
  482/0  قدمت مسکن در ارتباط با توسعه گردشگري

  479/0  نوع کارکرد مسکن در ارتباط با توسعه گردشگري
  448/0  وضعیت بیمه مسکن در ارتباط با توسعه گردشگري

  432/0  منظر و مبلمان کالبدي روستا در ارتباط با توسعه گردشگري
  426/0  توسعه گردشگري امکان خرید مسکن براي جوانان در ارتباط با

  415/0  نوع مالکیت مسکن در ارتباط با توسعه گردشگري
  406/0  میزان نزاع و درگیري بر سر مالکیت زمین و مسکن

  384/0  زیست براي آیندگانمیزان و کیفیت حفاظت از محیط
  381/0  برق و روشناي روستا

  375/0  میزان کیفیت هوا
  339/0  هاي خاص جانوريانقراض گونه
  333/0  هاي خاص گیاهیانقراض گونه

  
  گیري نتیجهو بندي جمع

ــه توســعه ــدار گر يتوجــه ب ــواع پای دشــگري در ان
ا نگاه مسـئوالنه بـه ابعـاد، ، توأم بهاي گردشگري گونه
تـا  ،، اصول و اهـداف گردشـگري ضـروري اسـتاثرات

بـا حصـول  همـراهگردشگري پایدار  يبتوان به توسعه
ــاال در وبیــتاســتانداردها و مطل هــاي الزم و کیفیــت ب

توسعه پایدار گردشـگري بایـد  گردشگري دست یافت.
ــوژیکی، اقتصــادي، اجتمــاعی،  يزمینــه ــداري اکول پای

جانبـه جوامــع و توسـعه همـه را فـراهم آوردفرهنگـی 
آسـایش مـردم سـاکن و نیـز رضـایت  و میزبان و رفاه

در جوامـع  .خاطر گردشگران را به دنبال داشـته باشـد
 يمحلی همـواره ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه توسـعه

برخـی ساز از دست رفتن  گردشگري ممکن است زمینه

محلی گـردد. در واقـع بومی و جوامع هاي بومی ویژگی
برچسـب گردشـگري بـه یـک  ،براي بسیاري از مـردم

سـو اصطالح منفی تبدیل شده است. گردشگري از یک
لـی الملبـینبه عنوان منشـأ امنیـت، آرامـش و تفـاهم 

کننده فرهنگ بـومی، مطرح است و از سوي دیگر نابود
تخریب اکولوژیکی و تجاوز بـه حـریم و اعتبـار و مقـام 

ــی ــی م ــی تلق ــردم محل ــردد.  م ــا و گ ظــواهر و رفتاره
ي مقصـد ثیراتی بـر جامعـهأتـ ،تقاضاهاي گردشـگران

ثیر أي مقصد تـالبته گردشگران نیز از جامعه .گذارد می
ثیرپـذیري أثیرگـذاري و تأمیزان ایـن ت ولی ،دپذیرنمی

یـزان نیسـت. در در جوامع روستایی بـه یـک م ویژههب
پــذیري جوامــع روســتایی از حقیقــت میــزان تأثیر

. اسـتثیرگـذاري آنـان أتر از میـزان تگردشگران، بیش
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گردشگري روسـتایی بایـد سـعی  ين در توسعهیبنابرا
ها ت در روسـتابـعملکـرد مث ،ثیرپذیريأشود که این ت

   باشد.داشته 
سـنجش نگـرش رو در این مقاله بـه بررسـی از این

میزبــان بــه تــأثیرات اقتصــادي، اجتمــاعی و  يجامعــه
روســتاهاي  گردشــگري در يمحیطــی توســعهزیســت

در اسـتان مازنــدران بخـش الریجــان شهرسـتان آمــل 
مورد مطالعه به لحاظ موقعیـت  يپرداخته شد. منطقه

مراکز جمعیتـی بـزرگ و  جغرافیایی خود و نزدیکی به
ــی ــین ویژگ ــی از همچن ــه یک ــی ب ــاص طبیع ــاي خ ه

مقصدهاي گردشگري روستایی مهم در کشـور تبـدیل 
اثـرات  ،شده است. بنابراین گردشگري در این روسـتاها

وضعیت اقتصادي و ها، ترین آنکه از مهم داردوعی نمت
  .  استاجتماعی 
ی افراد مورد بررسی، وضعیت سـواد مناسـبتر بیش

تر مربوط بـه بودن سطح سواد بیشر روستا دارند. باالد
وضعیت اشتغال در روستاهاي بخش الریجان به  يارتقا

واسطه گردشگري و جذب بسـیاري از جوانـان در ایـن 
بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه مطالعـات  .استبخش 

)، 2001مطالعــه عــارف (از جملــه  دیگــر محققــان
سـاکنان  کیفیـت زنـدگی مثبتـی بـر گردشگري اثرات

رفاه عاطفی، رفـاه  ،ترین این اثراتمنطقه دارد که مهم
د. یا در تحقیق جـوزف شجامعه، اشتغال و درآمد بیان 

گردشـگري  يشد که توسـعه مشخص) 2003وا (امبی
هـا، توسـعه و در دلتاي اکاوانگا بـر توسـعه زیرسـاخت

اثرات مثبتی داشته  ،بهبود امکانات و خدمات اجتماعی
هاي مختلـف وارد یـک که افراد با فرهنگزمانی است. 
 مسـتقیم و غیـر ثیرأشوند، بر آن منطقه تـمی  منطقه

   گذارند. می مستقیم
افــزایش جــرم و جنایــت، رشــد مفاســد اجتمــاعی 

)Belisle & Hoy, 1980; Milman & Pizam, 1988 ،(
قــراري در جامعــه و زنــدگی شخصــی،  افــزایش بی

)، در Rotham, 1978گیري فرهنگ محلی غلـط ( شکل
مطالعات مختلف به عنوان پیامدهاي منفی اجتماعی و 

در همین رابطه و  فرهنگی گردشگري بیان شده است. 
روستا از مزایاي گردشگري،  واسطه درك عینی مردمهب

هاي گردشـگري در آنها موافق با گسترش فعالیت اکثر

 ياز نظر جامعـه که دهدنشان مینتایج . هستندروستا 
میـزان درآمد و اشتغال ماننـد  به وامل مربوطمحلی، ع

درآمد وابسته به گردشگري، تنوع شـغلی ایجـاد شـده 
درآمـد متوسـط ، حاصل از توسعه فعالیـت گردشـگري

تـرین مهـم، ماهیانه در ارتباط بـا فعالیـت گردشـگري
ــل ت ــداري أعوام ــر پای ــذار ب گردشــگري شــناخته ثیرگ

ي بنابراین مشخص شد کـه وضـعیت اقتصـادد. وش می
هـا و امکانـات روستاییان و همچنین توسعه زیرسـاخت

ـــروســـتاها، اثربخشـــی  االیی در پایـــداري توســـعه ب
این موضوع بـا نتـایج تحقیـق  .دارندگردشگري منطقه 

بین افزایش شمار  دریافتند که) 1388( یو ترک يغفار
هاي شغلی، ارتقـاي سـطح گردشگران و افزایش فرصت

رهنگـی و رفـاه هـاي فبهبود وضـعیت شـاخص د،درآم
، و مثبــت وجـــود دارد داریاجتمــاعی، رابطــه معنــ

ــوانی خــانی و دارد. همچنــین نتــایج تحقیــق  همخ
فوایــد اقتصــادي، نشــان داد را کــه ) 1388همکــاران (

 ییـدأت ،دهـدثیر قـرار مـیأنگرش سـاکنان را تحـت تـ
 و فرهنگــی، اجتمــاعی اثـرات کــه حـالی د، درکنــ مـی

ــگري محیطــی ــث گردش ــایت باع ــاطر رض ــع خ  جوام
یکـی از مشـکالت اساسـی در البتـه  .نیسـت روستایی

، از بین رفـتن و تغییـر منطقه مورد مطالعهروستاهاي 
هاي کشاورزي و مراتع و زمین    ها، کاربري اراضی باغ

بنابراین با توجه به نتایج . ستهااراضی حاشیه رودخانه
  شود:زیر ارائه می هايپیشنهاد ،دست آمدهه ب
همیــت بــاالي اشــتغال و درآمــد در بــا توجــه بــه ا -

پایداري گردشگري منطقه مورد مطالعه، پیشـنهاد 
 ریزي گردشگري در منطقه کامالًشود که برنامهمی

 منـابع بـر تأکیـد بـا یعنـی د؛باشـ محـور اجتمـاع
 مـردم مشـارکت بـراي را زمینه محلی، و اجتماعی

 منزلـه بـه جامعـه، بـه و کنند فراهم محلی و بومی
 .باشند داشته توجه گردشگري توسعه منبع

هـاي تبلیغات و بازاریابی بـراي شناسـاندن جاذبـه -
منطقه بـا توجـه بـه تنـوع  يگردشگري ناشناخته

هاي فرهنگی، تـاریخی، طبیعـی بسیار باالي جاذبه
  ... .و

هـا بـا ویژه راههب ،هاي گردشگريتوسعه زیرساخت -
توجه به تقاضاي بسیار زیاد گردشگري در منطقـه 
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هـاي اجرایـی نهادهـاي هاي برنامـهاولویت در باید
 قرار گیرد. ی و عمومیدولت

تـر ریزي در جهـت همکـاري و روابـط بـیشبرنامه -
و مشـاغل مربـوط بـه گردشـگري در  کارهاوکسب

افزایـی، انتقـال دانـش و کـاهش منطقه، جهت هم
 مشکالت.
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