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  چکیده

اجرایی در سطوح مختلف ملی و  پارادایم توسعه پایدار در ادبیات گردشگري معاصر در سپهر علمی ودر دو دهه اخیر با ظهور 
اي در خصوص تاثیرات نامطلوب و مخرب گردشگري مطـرح شـد. لـذا مطالعـات و اقـدامات تجربـی  هاي فرایندهالمللی نگرانی بین

رغم تمام این اقدامات نتایج حاصل ولی علیی آن صورت پذیرفته هاي ارزیابزیادي براي عملیاتی کردن مفهوم توسعه پایدار و مدل
هاي عمـده در نیز حاکی از وجود چالش ایراناز پیشرفت به سوي پایداري مطلوب نبوده است. از طرف دیگر مطالعات نخستین در 

ارزیـابی «بـا هـدف پـژوهش حاضـر لـذا  باشـد.گردشگري بویژه در شهرهاي شـمالی کشـور مـی توسعه پایدارجهت دستیابی به 
پیمایشـی کـه -اسـنادي آناي و روش توسـعه –است. نوع تحقیق کاربردي » ساريشهر  در هاي توسعه پایدار گردشگري شاخص

گی و آنالیز درختی هاي رگرسیون خطی، همبستاز تحلیل هادادهبراي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه و براي تجزیه و تحلیل 
 عنوان بـه 14تـا بیشـتر از  8دهد که شاخص پایداري اکولوژیکی در بـازه کمتـر مسـاوي هاي پژوهش نشان مییافتهاستفاده شد. 

تر یعنی کمتر مساوي  يقوپایداري گردشگري در شهر ساري و بعد پایداري اقتصادي با بازه میانگینی  ازلحاظترین وضعیت  یفضع
ها  یبررسشده است. همچنین  یابیارزشهروندان جهت دستیابی به پایداري ي از دیدگاه تر مناسبداراي وضعیت  16تا بیشتر از  13

 هاي پایداري گردشگري شهري در ساري از ارتباط معناداري برخـوردار اسـت، کـه در نشان داد که همبستگی درونی بین شاخص
تري داشـته اسـت. همچنـین  یفبین شاخص پایداري اکولوژیکی با پایداري اجتماعی و سیاسی و اقتصادي ارتباط درونی ضـع این 

اند که ایـن  گانه پایداري در شهر ساري تغییرات محسوسی ایجاد کرده نتایج مدل برازش آنالیز رگرسیونی نشان داده که ابعاد شش
ي شود. در خاتمه براي بهبود وضع موجود راهکارهاي ارائه شده که نیازمند توجه جدي مدیران و برنامه ریزان شهرآزمون تایید می

  باشد.اي میو منطقه
  

  هاي توسعه پایدار گردشگري، شهر ساري.گردشگري، گردشگري پایدار، شاخص :هاي کلیدي واژه
  

  ١و بیان مسأله مقدمه
کشورهایی که به متنوع سـازي اقتصـاد روي آورده 

خواهند خود را از اقتصاد تک پایه اي برهاننـد اند و می
هــاي هــا و روشیــا خلــق راهســناریوها در جســتجوي 

 »پایـدار گردشـگري« هـاسـناریوجدیدند. یکی از این 
است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ 
موقعیــت مکــانی از ایــن مزیــت برخوردارنــد، آن را در 

هاي توسعه ملـی خـود گنجانـده انـد تـا از ایـن برنامه
                                                             

 a.safdari91@gmail.comنویسنده مسئول: *

طریــق بتواننــد فرآینــد توســعه ملــی خــود را ســرعت 
و بر پایه این مهم به دسـتاوردهاي مهمـی نیـز  بخشند
). با توجه Walpole and Goodwin, 2000: 34( برسند

به شکل گیري مفهوم توسعه پایدار، صنعت گردشگري 
جهـت گـام  ینیز همانند سایر صنایع به دنبـال الگـوی

 ,Lai and  Napal( باشدبرداشتن به سوي پایداري می

تـوان اما با وجود مزایاي فراوانـی کـه مـی ).54 :2006
ریـزي  مـهرنابراي صنعت گردشـگري قائـل شـد، اگـر ب

نشود، توسعه گردشـگري  صحیحی در این زمینه انجام
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تاثیرات زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي 
 عنـوان خواهد آورد و در این صـورت نـه بـه را به وجود

عنـوان فعالیــت  فعـالیتی پــر سـود و منفعــت بلکـه بــه
آور و نامطلوب مطرح خواهد شد. در این راسـتا در  نزیا

اساسی که در توسعه گردشـگري بـه  حال حاضر روش
رود نائل شدن به توسعه پایدار اسـت، سیاسـت کار می

توسعه پایدار گردشگري امروزه یـک رویکـرد عمـومی 
ها مورد توجه قرار گرفته اسـت است که از طریق دولت
شناسی در طوالنی مدت قابل متا گردشگري از لحاظ بو

هـاي اهقبول و از لحاظ مـالی خودکفـا و از نظـر دیـدگ
اجتماعی و اخالقی براي جوامـع محلـی مفیـد و نویـد 

 ).Altinay and Kashif, 2005: 274( بخش باشد
بایسـتی جهـت  يامروزه مکانها و نواحی گردشگر 

هـا، آثـار تـاریخی و طبیعـی و حفاظت از چشم انـدازه
حیات بکر ناشی از آن، همچنین به منظور لذت عمـوم 

ند. چنـین رویکـردي مدیریت شوبدون صدمه به منابع 
توانـد دو دسـتور دوگانـه حفاظـت و اسـتفاده کـه مـی

عمومی باشد، چالشـی اساسـی بـراي مـدیران نـواحی 
 گردشگري با میزان بازدید بـاال بـه وجـود آورده اسـت

)Franklin, 1997 :21 .(صـنعتی  ،بنابراین گردشـگري
که توسعه آن نیازمند آگاهی و شناخت کـافی  باشدمی

از مسائل و عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است. 
بدون آگاهی از امکانات موجود در هـر منطقـه، امکـان 

علمی و اصولی وجود نخواهـد  ریزي و پیش بینیبرنامه
در یـک ). 39: 1389آبـادي و همکـاران،  (زنگی داشت

واحی گردشـگري تـوان چنـین گفـت نـنگاه جامع می
ــدامات  ــت مســیر اق ــه و حرک ــدیریت بهین ــد م نیازمن

 اي در راستاي پایداري اسـت. شـناخت دقیـق و توسعه
کاربردي در هر ناحیه گردشگري اولـین اقـدام در ایـن 
زمینه است. شناخت هر ناحیـه مسـتلزم بـه کـارگیري 

هاي مناسب در این زمینه است که مـدیران را در روش
جه به انطباق آنها بـا اسـتانداردها و ارزیابی نواحی با تو

ــرفتن ظرفیــت ــیش گ ــا و همچنــین انتخــاب و در پ ه
هـا و اقـدامات مناسـب و بهینـه یـاري رسـاند سیاست

بنابراین استراتژیهاي مـوثر جهـت توسـعه گردشـگري 
گردشگري یـک نیـاز ضـروري و  پایدار براي حفظ آثار

 ).Richard, and Hall, 2000: 12( باشد مهم می

ــران از جملــه  ــهرهاي ای ــود در ش ــات موج امکان
فـارس،  شهرهاي ساحلی دریـاي خـزر و عمـان و خلیج

شهرهاي مجاور کـویر مرکـزي و شـهرهایی بـا تـاریخ 
دهد که ایران ظرفیت بسیار باالي براي کهن، نشان می

باشـد، پذیرش گرداشگران داخلی و خارجی را دارا مـی
ي مهمـی در توان بـه دسـتاوردهاکه از این رهگذر می

ــه تبــع آن توســعه  ــه توســعه گردشــگري و ب زمین
دزایی ارزي و غیـره ها، ایجاد اشـتغال، درآمـزیرساخت

عنـوان یکـی از شـهرهاي  دست یافـت. شهرسـاري بـه
ــیل ــور داراي پتانس ــاحلی کش ــتس ــا و قابلی ــاي ه ه

اي در زمنیــه توســـعه گردشــگري اســـت.  گســترده
کی، هـاي محیطـی و اکولـوژی هـاي نظیـر تـوان قابلیت
هـاي طبیعـی و هاي آبگرم، موج سـواري، جاذبـهچشم

فرهنگی این شهر را از دیگـر شـهرهاي کشـور متمـایز 
کرده است. این در حالی است که شهر ساري علی رغم 

ــاخصپتانســیل ــاال از ش ــاي ب ــعه ه ــدار توس ــاي پای ه
گردشگري دور مانده است. از جمله این عوامل ساختار 

هـا، در برابـر آلـودگی اکولوژیکی و شکننده این محیط
هـاي خـدماتی، عـدم آگـاهی جوامـع فقدان زیرساخت

هـا توسـعه، عـدم توجـه میهمان و میزبـان از شـاخص
طور عـام  سیاستگذاران به مفهوم گردشگري بهمدیران، 

ــازي زمــین و  و اکوتوریســم بــه طــور خــاص، بــورس ب
ــره و  ــاخواري و غی ــواري و دری ــین خ ــازي و زم ویالس

تـوان هاي اسـتراتژیک مـیریزيبرنامههمچنین فقدان 
ــعی دارد  ــر س ــژوهش حاض ــن رو پ ــرد. از ای ــاره ک اش

هاي پایداري در صنعت گردشگري شهر سـاري  شاخص
را مورد ارزیابی قرار دهد تا با کاربست این مهم بتـوان 
  به سمت گردشگري پایدار در شهر ساري گام برداشت.

  

  قپیشینه تحقی
امون گردشـگري و محققان متعددي به مطالعه پیر

ــه ــر جنب ــاثیر آن ب ــدگی ت ــف زن ــاي مختل و توســعه ه
اند که مجالی براي ذکر نتایج همه آنها نیسـت  پرداخته

  موارد زیر اشاره کرد.  توان بهو تنها به عنوان نمونه می
) در پژوهشـی 1993سازمان جهـانی گردشـگري (

به  »هاي توسعه پایدار گردشگريشاخص«تحت عنوان 
این نتیجه رسـید توسـعه پایـدار گردشـگري داراي دو 

ــابع و ــراث  جنبــه حفاظــت از محــیط زیســت و من می
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فرهنگی جوامع است. از این روگردشگري پایـدار بایـد 
با سیاست مشخص و مدونی به اجـرا درآیـد تـا بتوانـد 

انبـه فضـاهاي حرکت امید بخشی را در توسعه همه ج
  جغرافیایی تضمین کند. 

ــورالیس ــوان 2007( 1م ــت عن ــی تح )، در پژوهش
ـــه بررســـی وضـــعیت » اکوتوریســـم در مکزیـــک« ب

هـاي آن پرداختـه و بـه ها و فرصت اکوتوریسم، چالش
این نتیجه رسید کـه مکزیـک بواسـطه برخـورداري از 

هـاي عظیمـی در منابع طبیعـی و فرهنگـی، پتانسـیل
زمینه اکوتوریسم دارد ولی به دلیل نبود یـک سـاختار 

هـا بالفعـل ي توسعه اکوتوریسم این پتانسیلقانونی برا
  نگردیده است.

گردشـگري پایـدار «)، در پژوهش 1388( محسنی
معتقد اسـت » ها و راهکارهادر ایران: کارکردها، چالش
هـاي پـیش روي گردشـگري مهمترین موانع و چـالش

گـذاري، در ایران مسائل مدیریتی، فقدان سرمایه پایدار
بنــدي حفـاظتی، منطقــهفقـدان طــرح جـامع منــاطق 
باشـد هاي اکولوژیکی میمناطق حساس از نظر ظرفیت

امـدهاي منفـی در منـاطق که پیامد این مهم بـروز پی
  باشد.  گردشگري می

ــاران )، در پژوهشــی تحــت 1393( ضــرابی و همک
هاي گردشگري در مقصد تحلیلی بر زیرساخت«عنوان 

بـه  به این نتیجه رسیدند کـه» ارومیه اکوتوریستی بند
ــاخت ــدان زیرس ــل فق ــات و دلی ــا، امکان ــهیالت ه تس

ماهیت اکولوژیکی منطقه شـکننده بـوده و  گردشگري،
براي اینکه بتوان به توسعه پایـدار گردشـگري در ایـن 

نگـاه اسـتراتژیک و منطقه دسـت یافـت بایـد بـا یـک 
معیارهاي اکولـوژیکی، اقتصـادي،  ریزي یکپارچهبرنامه

قرخلو مورد مطالعه قرار داد.  را در آن و غیره اجتماعی
اثـــرات زیســـت « پـــژوهش )، در1388( و همکـــاران

دریافتنـد » محیطی گردشگري بر سواحل شهر رامسـر
که صنعت گردشگري علی رغم پیامدهاي مثبت داراي 

زیســت  اقتصــادي، اجتمــاعی،هــا و تنگناهــاي چــالش
ــی  ــیمحیط ــه م ــه ب ــدم توج ــه ع ــد ک ــث باش آن باع

گردد ي به محیط زیست میهاي جبران ناپذیر خسارت
یعنـی مهمتـرین آن تـوان بـه عنـوان مثـال مـی که به

                                                             
1. Morales Soriano 

هـاي سـاحلی و از بآ تخریب پوشش گیاهی، آلـودگی
  اشاره کرد. بین رفتن چشم انداز ساحلی 

مدیریت گردشگري و «در نوشتار  )1388( عظیمی
مـدیریت نویسـد می» توسعه پایدار مطلوب اکولوژیکی

بسـیار مهمـی ي اکوتوریسم نـه تنهـا موضـوع ها سایت
هاي زیسـت محیطـی اسـت، بلکـه بـراي  براي سازمان

ي جهــان نیــز بســیار بــا اهمیــت هــا بســیاري از دولت
محیطـی  ین موضوع از مفهوم، پایداري زیستباشد. ا می

که مـدیریت موفـق  گیردو پایداري اقتصادي نشات می
پایدار بـراي اکوتوریسم باعث ایجاد شرایط الزم توسعه 

اي و در  محیط زیست و اقتصاد در سطح ملـی، منطقـه
  شود. سطخ خرد و کالن می

ــژوهش1390( فــر و معــارف دوســت معنــی  ) در پ
ردشگري شاندیز مشـهد بـر ارزیابی تاثیرات منطقه گ«

روند کنـونی بهـره بـرداري از  دریافتند» محیط زیست
هـا و تمهیـدات محـدود  طبیعت علیرغم برخی فعالیت

کننـده، فراتـر از ظرفیــت تحمـل محــیط بـوده و بــیم 
هـاي طبیعـی و البتـه  هاي جدي و نابودي تـوانآسیب

اسـتفاده معقـول و رود و در نهایت اقتصادي منطقه می
گذاري همه جانبه و غیـره  ن منابع، سرمایهمنطقی از ای

  کنند. پیشنهاد می را
نوشـتاري تحـت )، در 1391( موسایی و همکـاران

ــوان ــدار « عن ــعه پای ــناختی توس ــه ش ــی جامع بررس
بـه » هـا و راهکارهـاگردشگري در ایران، موانع، چالش

که موانع توسعه پایـدار گردشـگري  این نتیجه رسیدند
ي اجتمـاعی، اقتصـادي، ها در ایران در بسیاري از حوزه

ــت.  ــري اس ــل پیگی ــره قاب ــی و غی ــران سیاس ــرا ای زی
را  توســعه گردشــگري پایــدار هــاي مــوثر بــر شــاخص

  بندي نکرده است.  بندي و دسته اولویت
ـــدمی ـــانی ق ـــی زاده فیروزج در  )1391( و علیقل

ارزیــابی توســعه گردشــگري «پژوهشـی تحــت عنــوان 
به » مقصد در چارچوب پایداري مطالعه موردي تنکابن

این نتیجه رسیدند کـه فرآینـد توسـعه گردشـگري در 
و  تنکابن با تخریب منابع، نارضایتی جامعه گردشـگران

نگـرش منفـی سـاکنان محلـی، از اصـول و معیارهـاي 
توسعه پایدار گردشگري فاصله دارد و از الگوي ناپایدار 

  کند. پیروي می
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ــ ــه اینکــه در ارتبــاط ب هاي  شــاخص«ا بــا توجــه ب
صـورت  هپژوهشـی بـ» پایداري گردشگري شهر سـاري

صـورت نپذیرفتـه، پـژوهش حاضـر  مدون و دانشگاهی
هاي مـوثر بـر گردشـگري سعی دارد با ارزیابی شاخص

مورد ارزیابی و واکـاوي قـرار  شهر ساريرا در پایداري 
گردشگري در پایدار دهد تا از این رهگذر بتوان توسعه 

  دست یافت. شهر ساري 
ناکارآمــدي و  ادبیــات و مبــانی نظــري پــژوهش:

دهاي کالسـیک گذشـته در ناپایداري بسیاري از راهبر
را بـر آن  نزمنیه توسعه، برنامه ریزان و دست اندرکارا

داشــت تــا راهبــرد جدیــدي را جــایگزین راهبردهــاي 
، از این رو  با مطرح شدن نظریـه توسـعه گذشته کنند

به بعد، توسعه گردشگري نیـز بـه  1970پایدار از دهه 
عنوان یکی از راهبردهاي ممکـن و قابـل قبـول بـراي 

سعه در بسیاري از منـاطق عقـب مانـده و شـاید بـه تو
ي مناسب براي پیـاده سـازي ها عنوان یکی از جایگزین

الزامات توسعه پایدار و پایداري محیط زیست، اجتمـاع 
و اقتصاد و همچنـین ایجـاد اشـتغال، سـرمایه گـذاري 

ــاخت ــود زیرس ــی، بهب ــی و خصوص ــافع دولت ــا و من ه
 ,T.G.Ko( گردیـداقتصادي در نواحی مختلف مطـرح 

James, 2001:1که گسترش فرآیند صـنعت  طوري ). به
گردشگري و اثرات مخرب آن بـر محـیط و انسـانها در 

 1990نقاط مختلف جهان باعث شد تا در طـول دهـه 
کارشناسان و صاحب نظران کشورهاي مختلف اهمیـت 
و ضرورت توجه به عوامل پایداري در بخش گردشگري 

بــه رفــع یــا تعــدیل عوامــل را متـذکر شــده و نســبت 
 Mason and( ناپایداري در این بخـش هشـدار دادنـد

Der Borg J., 2005: 252ترتیب در پی کاهش  ). بدین
ها با مطرح شدن پارادایم توسـعه پایـدار، این ناپایداري

گیــري و هــاي علمــی انــدازهاســتفاده از فنــون و روش
ــداري در صــنعت  ــوي پای ــه س ــرفت ب ــابی پیش ارزی

گذاري و منـابع  نیز گسترش یافت و سرمایهگردشگري 
هاي علمی و ی صرف توسعه سیاستانسانی قابل توجه

 John and( هاي ارزیـابی توسـعه پایـدار گردیـدمدل

Salah Wahab, 2005: 2 .( سـازمان جهـانی از اینـرو
ــگري ــال  گردش ــار در س ــتین ب ــطالح  1998نخس اص

لنـد را طبق معیارهاي گزارش برات» دارگردشگري پای«
ــاي  این ــدار نیازه ــگري پای ــرد: گردش ــف ک ــه تعری گون

گردشگران حاضـر و جوامـع میزبـان را بـا محافظـت و 
بین و (نیک کندهاي آیندگان برآورده میارتقاي فرصت

). یا بـه عبـارتی گردشـگري پایـدار 139:1391 کرمی،
نیازهـاي گردشـگران زمــان حـال و جوامـع میزبــان را 

ها را براي آینـده ال فرصتح  عین کند و دربرآورده می
ــا حفــظ رش مــیبســط و گســت دهــد کــه همزمــان ب

ــوع  ارزش ــوژیکی، تن ــدهاي اکول ــاي فرهنگــی، فرآین ه
هـاي پشـتیبان حیـات، بـه نیازهـاي زیستی و سیستم

 اقتصـادي، اجتمــاعی و زیباشــناختی پاســخ داده شــود
)Fazenda et al., 2010: 429 .( در کــل اهــداف

هاي بیشتر و افزایش آگاهیگردشگري پایدار عبارت از 
هــاي شایســته کــه گردشــگري همکــاريدرك و فهــم 

تواند براي اقتصـاد و محـیط فـراهم سـازد، تـرویج  می
عدالت و تساوي توسعه، پیشرفت کیفی زندگی جامعـه 
ــراي  ــه ب ــاالي تجرب ــت ب ــراهم آوردن کیفی ــان، ف میزب

یفیت از محیط کـه باکبازدیدکنندگان، نگهداري کردن 
(فیـروزي و همکـاران،  وعات وابسته استمقدم بر موض

طور عـام و در  ). امروزه پارادایم پایداري بـه157:1390
اي جهـانی طور خاص بـه دغدغـه صنعت گردشگري به

ــوم  تبدیل شــده و در نوشــتار توســعه گردشــگري مفه
پایداري به کانون اصـلی مباحـث علمـی و دانشـگاهی 

 ,Mason and Vanderborg( اســت شــده تبدیل

اي از تعاریف و مفاهیم در جدول زیر گزیده ). 2002:2
  گردشگري پایدار ارائه شده است.

ــیع و  ــد وس صــنعت گردشــگري متشــکل از فرآین
گسترده است که انضباط و نظم و به موقع عمل کردن 

آیـد هر مرحله و بخش رمز موفقیت آن به حساب مـی
ها باید دقیقاً بـا یـک در واقع در این فرآیند همه بخش

همــاهنگی کامــل کــار خــود را انجــام دهنــد در غیــر 
هاي دیگر کم رنـگ و هاي بخشاینصورت اثر و فعالیت

). 98: 1389(کــاظمی و همکــاران،  گــرددخنثــی مــی
بنابراین اگر بخواهیم به سمت توسعه پایدار گردشگري 

ریزي منسـجم و حرکت کنیم باید با تدوین یک برنامه
  کارآمد به این مهم دست یابیم.

  



 163                                                                  ...                                     .میزبان جوامع در گردشگري پایداري توسعه هاي شاخص ارزیابی

 

  هاي  گردشگري  پایدار: تعریف 1 جدول
  تعریف  محققین و پژوهشگران

Bramwell & Lan, 1993 

بشـري را در فرآینـد صـنعت  زاي هـاي آسـیبپایدار رویکردي مثبت است که فعالیت گردشگري
دهـد و بـین کاهش می -کندهاي در ارتباط با این صنعت میکه متوجه دیگر حوزه -گردشگري

  کند.عوامل انسانی و طبیعی ارتباطی معقوالنه و متوازن برقرار می

English Tourism Board, 1991 
هاي اجتماعی و مکان، ارتباطی منطقی و برابر فراهم پایدار که بین بازدیدکنندگان، گروه صنعتی

  کند بدون اینکه به مصرف بیش از حد منابع بینجامد می

Insk cep, 2002 
هـا دهـی ضـعفها و بهبود و سـازمانسازي داشته پایداري در صنعت گردشگري محافظت و غنی

  هاست.ها و جوامع آن مکاناندازي پویا و پایا در آینده براي مکانبراي ساخت چشم

Curry & Morveanidi , 2000 
گردشگري  پایدار پیوندي است در وضعیت برآورد پایدار نیازهاي اقتصادي و دیگر ابعاد توسعه با  

که منابع و مواهب طبیعی با وضعیت اجتماعی و اقتصـادي را بـا چـالش  طوري وضعیت آینده، به
  مواجه نکند.

 Cater & Gudall, 2003 
منـدي هـا، رضـایترضـایت آن اي موفق در جـذب گردشـگران و جلـبگردشگري پایدار حوزه 

ویژه در مباحث اقتصادي و  بینی کننده و برآورد کنندة نیازها بههاي اجتماعی پذیرنده، پیش گروه
  محافظ میراث طبیعی و فرهنگی جوامع خواهد بود.

 Cronin, 2004 
ازحد مواهب محـیط  پایداري در صنعت گردشگري بیشتر رفع چالش به نام تخلیه و مصرف بیش

  هاي طبیعی و یا انسانی است.یکی و طبیعی و ایجاد ارتباط مثبت بین داشتهفیز

  
  اهداف پژوهش:

هـاي پژوهش ارزیابی کلی شاخصمهمترین اهداف 
گردشگري پایدار در شهر ساري است. تعیـین اولویـت 

هاي موثر بر توسعه پایدار گردشگري به ارزیابی شاخص
هـا و اثرگـذاري آن بـر پایـداري درونی شاخصارتباط 

 یگردشگري پرداخته شده و در پایـان نیـز راهکارهـای
براي ارتقاء و گسترش گردشـگري پایـدار سـاري ارائـه 

  شده است. 
با مطالبی که ارائه گردید مشـخص  سواالت پژوهش:

شد که چه ابعادي در توسعه پایـدار گردشـگري مـورد 
ک براي یافتن راهکارهـایی باشد ایننظر این نوشتار می

هـاي توسـعه پایـدار گردشـگري براي تحقـق شـاخص
  هاي به شرح زیر قابل طرح است. ساري پرسش

ـــدام - ـــاخصک ـــنعت  یک از ش ـــداري در ص هاي پای
گردشگري از اولویت بیشتري در راسـتاي پایـداري در 

  یند گردشگري  شهر ساري برخوردار است؟آفر
ینـد آگردشـگري در فرهاي پایـداري  آیا بین شاخص -

  وجود دارد؟  اري آن در شهر ساري ارتباط درونیپاید
ــا - ــاخص آی ــداري هاي ش ــگري پای ــدآفر در گردش  ین

 تأثیرگـذار سـاري شـهر صنعت گردشگري در پایداري
  ؟ هستند

  شناسی پژوهش روش
پژوهش حاضر با توجه هدف، از نوع کـاربردي و از    

پیمایشــی اســت. روش  –نظــر روش تحقیــق اســنادي 
میـدانی  مطالعاتصورت  ها بههدادگردآوري اطالعات و 

اي بوده است. جامعه آماري پـژوهش حاضـر و کتابخانه
تمامی شهروندان شـهر سـاري بودنـد، کـه بـر اسـاس 

باشد. نفر می 299526تعداد آن  1390سالنامه آماري 
براي محاسبه حجم نمونه از فرمـول کـوکران اسـتفاده 

در بر آورد گردید.  1نفر 322حجم نمونه  دتعداشد که 
عـالوه ارتباط با نحوه سنجش متغییرهاي مورد مطالعه 

صورت مستقیم مورد سنجش قـرار  که بهیی بر متغیرها
هاي پـژوهش توسـط چنـد شـاخص و  اند، سـازهگرفته
از  انـد. پـسهاي متعدد مورد ارزیابی واقـع شـده گویه

هاي یــک ســازه بــا  کدگـذاري ســؤاالت، تمــامی گویــه

                                                             
 322تعداد و حجم نمونه افراد مورد مطالعه گروه شـهروندان  -1

نفر تعیین شد. این تعداد به نسبت حجـم و وزن جمعیتـی شـهر 
زیـر تعـداد اند. فرمـول ساري در مکانهاي گردشگري توزیع شده

  دهد. حجم نمونه پژوهش حاضر را نشان می
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یکدیگر جمع شده و نمره کل هر پاسخگو تعیین شـده 
رین ابـزار تـهـا از مهممقیـاس است (مقیـاس سـازي).
آینـد. بـا ایـن به شمار مـیها پژوهش در تمامی دانش

شـود، تر سنجیده مـیابزار، واقعیت مورد مطالعه دقیق
امکان رده بندي درونی اجزاي آن میسر خواهـد بـود و 

این اقدامات اتخاذ هر تصمیم یـا ارائـه هـر قضـاوت را 
با توجـه بـه ). 339:1382 (ساروخانی، سازند میسر می

ها، ساختار هر یک از آنها  نحوه سنجش متغیرها و سازه
  در جدول زیر آمده است.

  
  پرسشنامهمطالعه در معرفی ساختار صفات مورد: 2 لجدو

  ساختار نقش مقیاس تکنیک سنجش
 پایداري اقتصادي سازه ايزمینه ايفاصله طیف لیکرت
 پایداري اجتماعی سازه ايزمینه ايفاصله طیف لیکرت
 پایداري فرهنگی سازه ايزمینه ايفاصله طیف لیکرت
 پایداري مدیریتی سازه ايزمینه ايفاصله طیف لیکرت
 پایداري تکنولوژیکی سازه ايزمینه ايفاصله طیف لیکرت
 پایداري اکولوژیکی سازه ايزمینه ايفاصله طیف لیکرت

  ١٣٩٤ماخذ: مستخرج از پرسشنامه پژوهش حاضر، 
  

بـراي : هـاي پـژوهش  تأمین قابلیت اعتماد سـازه 
هاي پـژوهش کـه دو بخـش تأمین قابلیت اعتماد سازه

پایایی و روایی ابزار سنجش یعنی پرسشـنامه را در بـر 
کرونبـاخ  گرفت؛ ابتدا بـا اسـتفاده از سـنجه آلفـايمی

هـاي پرسشـنامه اقدام به محاسبه میزان پایـایی سـازه
) سپس بـا اسـتفاده از سـنجه تعیـین 3 (جدول گردید

اقدام به تعیین  SPSSدر قالب نرم افزار  KMOکیفیت 
ها گردیـد کـه نتـایج حاصـل از ایـن میزان روایی سازه

  محاسبه گردید. 89/0سنجه به میزان قابل قبول 
با توجه به مطالعات انجام شده در حوزة گردشگري 
و عوامل مؤثر پایداري آن مدل مفهومی تحقق حاضر 

  به شرح زیر است.
  

  هاي پژوهشمیزان آلفاي کرونباخ براي تعیین پایایی سازه : 3جدول 
  اکولوژیکی  تکنولوژي  مدیریتی  فرهنگی  اجتماعی  اقتصادي   پایداري ابعاد

  90/0  86/0  89/0  86/0  92/0  91/0  میزان آلفا
  1394ماخذ: محاسبات نگارندگان، 

  

 
  پژوهش مفهومی مدل: 1 شکل

  1394ماخذ: مطالعات نگارنده، 
  

در مراجع مختلف  هاي پژوهش:متغییرها و شاخص
ــداري شــاخص ــراي بیــان میــزان پای هــاي متفــاوتی ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــف ارای ــع مختل ــگري در جوام گردش
نویسندگان بر اساس ادبیات پژوهش و تجربیات داخلی 
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هاي مندرج در جدول زیر براي از شاخصو بین المللی 
ارزیابی توسعه پایدار گردشگري اسـتفاده نمـوده تـا از 
این رهگذر زمنیه الزم را براي تحقق گردشگري پایـدار 

هـا و متغییرهـاي فراهم سازد. شـاخص در شهر ساري 
  موثر بر پایداري گردشگري به شرح زیر است. 

  
  اساس مطالعات و تجربیات جهانیري برپایدار گردشگها و معیارهاي موثر بر توسعه : شاخص4 جدول

  منبع  مولفه  معیار 

دي
صا

اقت
  

هاي  )، میزان هزینهX2صنعت گردشگري ( )، میزان توزیع درآمد از طریق حوزهX1( میزان اشتغال ایجاد شده
)، میزان تقاضاي ایجادشده براي گردشگري X3مدیریت محلی(استانداري، شهرداري و....) ( براي ایجاد شده

  )X5)، میزان مصرف انرژي و منابع شهري در حوزه صنعت گردشگري(X4محلی(

)1 ،2 ،3 ،
8 ،11(  

عی
تما

اج
  

ت )، حمایت از انسجام و وحدX6ایجاد فرصت براي رفاه و آسایش اجتماعی در حوزه صنعت گردشگري (
 سالمت اجتماعی شهروندان و)، حمایت امنیت X8)، حمایت از تنوع اقوام و طبقات گردشگران(X7( اجتماعی

)X9)کمک به ارتقاي کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان در حوزه صنعت  گردشگري ،(X10(  

)3 ،6 ،7 ،
9 ،11(  

گی
رهن

ف
  

)، X12( هاي خرد فرهنگ  حوزههاي پنهان در  دهی فرصت )، شناسایی و سامانX11( مدیریت تنوع فرهنگی
ترویج و صدور محصوالت )، حمایت از پیشرفت X13( رویج و صدور محصوالت فرهنگیکمک به آموزش و ت

  )X15)، حمایت از شناسایی و ترویج فرهنگ نهفته در آثار یادمانی و تاریخی(X14( فرهنگی

)1 ،2 ،8 ،
9 ،11 ،13(  

 
تی

یری
مد

  

)، حمایت رویکردهاي نوین حمایت در حوزه X16( هاي کلی و مدون در حوزه صنعت  گردشگري نامه تدوین آیین
)، X18( ها و جلوگیري از قوانین محدودکننده )، تسهیل در مراودات و ترویج ارزشX17صنعت گردشگري (

  )،  تدوین سیاست در زمینهX19و ... ( ها، استانداري هاي محلی(شهرداري هاي راهگشا براي دولت تدوین سیاست
  )X20(شهر ساري) ( ریزي و مدیریت مکانی برنامه

)6 ،7 ،8 ،
9 ،15(  

ژیک
ولو

کن
ت   ي 

)، تجهیز ناوگان هوایی وزمینی به X22( ICTو  IT  ، حمایت و پشتیبانی)X21( اتصال به فناوري نوین جهانی
)، X24( المللی براي تسهیل گردشگري ارتباطات ملی و بین)، پشتیبانی از فناوري نوین در X23( فناوري نوین

  ) X25( هاي گردشگري به شبکه ارتباطات نوین امکان تجهیز کردن مکان

)1 ،2 ،3 ،
8 ،10 ،12 ،

16.(  

کی
وژی

کول
ا

  

هاي آب و  )، جلوگیري از آالیندهX26( زیست و افزایش زیست پذیري محیطی حمایت از پاکی محیط
)، عدم تخریب X29( ناپذیر )،  کاهش منابع برگشتX28( رسانی اکولوژیکی آسیب )، کاهش میزانX27هوایی(
  ) X30ویژه در حوزه طبیعی( هاي زمین به کاربري

)1 ،2 ،3 ،
10 ،12 ،
14 ،17.(  

  

  
  .ایران- مازندان استان در ساري شهر سیاسی تقسیمات و جغرافیایی موقعیت: 2 شکل
1394، 90شهر ساري سال  GISيها و مطالعات نگارنده از روي شیب فایل مربط به دادهماخذ: ترسیم 
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  معرفی محدوده موردمطالعه 
اسـت  مازندرانشهر ساري یکی از شهرهاي استان 

نفـوس و مسـکن شـهر سرشماري آخرین بر اساس که 
). 1390(مرکز آمار ایران،  باشدنفر می 299526داراي 

ــاري مرکــز اســتان مازنــدران در شــمال ایــران،  س
 مازندران  استان  شهر  ترین  جمعیت و پر  ترین بزرگ

شود. ساري  است. به مردم اهل ساري، سارَوي گفته می
پایگاه آغامحمدخان کمـی پـیش از تاجگـذاري قاجـار 

 شـود می تقسیم يشهربوده است. ساري به سه منطقه 
نفـر  296٫417 آن جمعیـت ،1390 سرشماري طبق و

   بوده است.
  

  بحث
در این مرحلـه از پـژوهش : هاي تحلیلی پژوهش یافته

ابتدا با استفاده از آزمون آنالیز درختی بـه ارزیـابی میـزان 
اولویت ابعاد پایداري گردشگري در شهر ساري از دیـدگاه 
شهروندان پرداخته شد. نتایج حاصل از آنـالیز درختـی بـا 

از  هرکدامتوسط  شده کسبهاي کلی  یانگینمي بند طبقه
کلـی بینـی  یشپابعاد پایداري و ارائـه انحـراف از معیـار و 

ها در حد پایین، متوسط و بـاالي  یانگینمحاصل از تلفیق 
 ها شـاخصبه ارزیابی میزان اولویـت  ها در هر بعد یانگینم

 آماري یادشده از دیـدگاه شـهرونداني ها سنجهبر اساس 
پرداخته شده است. در ایـن تحلیـل بـراي تـدارك متغیـر 

 هـا دادهي گذار ارزشي و بند طبقهوابسته بایستی اقدام به 
ي کمتـر از حـد هـا دادهشد. بنـابراین بـراي ایـن کـار  یم

 بـاي بیشتر از حد متوسـط ها دادهصفر و  ارزش بامتوسط 
متغیر مـالك ارزیـابی  صورت بهشده و  يبند طبقه 1 ارزش

  شدند. 
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  .ساري شهر در گردشگري پایداري ابعاد اولویت میزان درختی آنالیز: 3	شکل

  

 هاي پایداري گردشگري در شهر ساري تحلیل میزان ارتباط درونی شاخص :5جدول 

 تکنولوژیکی اکولوژیکی فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادي 

دي
صا

 اقت

Pearson 
Correlation 1 680/0 * 596/0 * 545/0 ** 406/0 * 403/0 * 

Sig. (2-tailed)  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  
 322 322 322 322 322 322 تعداد

عی
تما

 اج

Pearson 
Correlation 680/0 * 1 783/0 * 510/0 * 451/0  436/0  

Sig. (2-tailed) 000/0   000/0  000/0  000/0  000/0  
 322 322 322 322 322 322 تعداد

سی
سیا

 

Pearson 
Correlation 596/0 * 783/0 * 1 516/0 * 394/0 * 455/0 * 

Sig. (2-tailed) 000/0  000/0   000/0  000/0  000/0  
 322 322 322 322 322 322 تعداد

گی
رهن

 ف

Pearson 
Correlation 545/0 * 510/0 * 516/0 * 1 617/0 * 502/0 * 

Sig. (2-tailed) 000/0  000/0  000/0   000/0  000/0  
 322 322 322 322 322 322 تعداد

کی
وژی

نول
 Pearson تک

Correlation 406/0 * 451/0 * 394/0 * 617/0 * 1 563/0 * 

Sig. (2-tailed) 000/0  000/0  000/0  000/0   000/0  
 322 322 322 322 322 322 تعداد

کی
وژی

کول
 Pearson ا

Correlation 403/0 * 436/0 ** 455/0 * 502/0 * 563/0 * 1 

Sig. (2-tailed) 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0   
 322 322 322 322 322 322 تعداد

  1394، هاي پژوهش منبع: یافته
  

ــداري  ــاد پای ــی ابع ــالیز درخت ــل از آن ــایج حاص نت
دهد که بعد پایـداري اکولـوژیکی  نشان می گردشگري

گیري از دو شاخه از میـزان اولویـت بـر مبنـاي با بهره
(پایداري گردشگري) که حاصل از ارزش  متغیر وابسته
ها بر اسـاس میـانگین کسـب شـده اسـت گذاري داده

تري از دیدگاه شهروندان در شهر داراي وضعیت ضعیف
باشد چرا که در این بعد چهـار شـاخه کمتـر ساري می

نسبت بـه وضـعیت پایـداري  14و بیشتر از  8مساوي 
هـاي گردشگري بارگذاري شده که نسبت بـه میـانگین

ــزان  ــگري می ــداري گردش ــورداري از پای ــوزون برخ م
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اري اقتصـادي بـا باشد. در این بین بعد پایدکمتري می
، 3نگینی بارگذاري شـده کمتـر مسـاوي سه شاخه میا

داراي وضـعیت  16 و بـیش از میـانگین 16تا  13بین 
 يها شـاخصبـین   ینا در هرچند رضایت بخشی است.

 18پایداري سیاسی و اجتماعی تـا میـانگین بیشـتر از 
و داراي پراکنش میانگینی بیشتري نسـبت بـه  اند رفته

گردشـگري از دیـدگاه  سایر ابعاد در وضعیت پایـداري
ــی ــهروندان م ــانگینی ش ــازه می ــون ب ــی چ ــند ول باش

بوده نشان از نظـرات 10نها کمتر مساوي آ کننده شروع
  نها دارد. آمعدود شهروندان به بهتر بودن وضعیت 

یک از ابعاد در ادامه سعی گردید به میزان تأثیر هر
بر روي حرکت شهر به سمت گردشگري پایدار شهري 

ستگی و همب يها مدلپرداخته شود براي این کار از 
  رگرسیونی خطی استفاده شد.

هاي پایداري  شناسایی ارتباط درونی بین شاخص
یکـی از ابزارهــاي : گردشـگري در شـهري ســاري  

مناسب جهـت تحلیـل روابـط بـین متغیرهـا، ضـریب 
بـراي محاسـبه همبستگی پیرسون است. ایـن ضـریب 

اي یا نسـبی بـه کـار بـرده همبستگی دو متغیر فاصله
 هاي شـاخص درونی ارتباط که براي ارزیابی میزان شود

شده اسـت.   پایداري گردشگري در شهر ساري استفاده
لیـل میــزان ارتبـاط درونــی ) تح5بـر اسـاس جــدول (

دهـد کـه  هاي پایـداري گردشـگري نشـان می شاخص
هاي پایداري گردشگري  همبستگی درونی بین شاخص

شهري داراي ارتباط معناداري بـوده ولـی ایـن ارتبـاط 

درونی بین شـاخص پایـداري اکولـوژیکی بـا پایـداري 
اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادي داراي ارتبـاط ضـعیفی 

بــاط بــین شــاخص پایــداري اســت. همچنــین ارت
هاي پایــداري اقتصــادي،  تکنولــوژیکی بــا شــاخص

اجتماعی، سیاسی نیـز پـایین اسـت. در زمینـه میـزان 
ترین ارتباط درونـی نیـز  ها ضعیفارتباط میان شاخص

مابین شاخص پایداري تکنولوژیکی با پایداري سیاسـی 
دست آمـده اسـت. و نیـز قـویترین ارتبـاط  به 0,39با 

ها براي شاخص پایداري سیاسی بـا  شاخصدرونی بین 
بین شـاخص  0,69و سپس  0,78پایداري اجتماعی با 

  دست آمده است. پایداري اقتصادي با اجتماعی به
تعیین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد منتخب 

در : يپایداري در صنعت گردشـگري شـهر سـار   
ادامه براي شناخت تأثیر مستقیم و غیرمسـتقیم ابعـاد 

مدل  پایداري صنعت گردشگري شهر ساري از منتخب
گانه  برازش رگرسیونی استفاده شد. نخست ابعاد شـش

عنوان متغیر مستقل و مجموع کل ابعـاد تلفیقـی بـا  به
عنوان متغیـر   عنوان ابعاد پایداري صنعت گردشگري به

وابسـته وارد مــدل شـد. نتــایج تحلیـل رگرســیونی در 
ــدول ( ــان می6ج ــد  ) نش ــک واح ــد هری ــزایش ده اف

هاي پایداري اقتصادي بـه میـزان  استاندارد در شاخص
 ، پایـداري فرهنگـی283/0، پایداري اجتمـاعی 061/0
، پایداري تکنولـوژیکی 244/0 ، پایداري سیاسی218/0
ـــوژیکی  184/0 ـــداري اکول ـــداري  217/0و پای در پای

  گردشگري در شهر ساري تغییر ایجاد کرده است.
  

  ساري یر ابعاد پایداري در صنعت گردشگريتأث: آمار برازش رگرسیون چند متغیره 6جدول 

  ابعاد
  ضرایب استانداردشده  راستانداردیضرایب غ

T سطح معناداري  
B  خطايB  B  

  000/0  -073/22    597/0  -184/13  عرض از مبدأ
  000/0  360/2  061/0  043/0  101/0  پایداري اقتصادي
  000/0  720/8  283/0  060/0  521/0  پایداري اجتماعی
  000/0  223/7  218/0  053/0  382/0  پایداري فرهنگی
  000/0  414/9  244/0  050/0  471/0  پایداري سیاسی

  000/0  350/7  184/0  047/0  345/0  پایداري تکنولوژیکی
  000/0  386/9  217/0  043/0  403/0  پایداري اکولوژیکی

  1394هاي پژوهش یافته منبع:
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هاي پژوهش اسـتفاده هوشـمندانه از اساس یافتهبر
شناسـی گردشـگري،  هاي مدیریتی، گونهمنابع، آژانس

هـاي کسب و کار و غیره مهمتـرین مولفـه هايفرصت

باشـند امـا در ایـن بـین موثر بر توسعه گردشگري می
اس گردد بر اسـگردشگري می چه باعث توسعه پایدارآن

  باشد.  مدل راهبردي پژوهش شرح زیر می
  

  
   پژوهش راهبردي مدل: 4 شکل

  .1394هاي پژوهش یافتهماخذ: 
  

  گیرينتیجه
پارادایم جدید توسعه پایدار گردشگري داراي ابعاد 

ــاعی  ــی، اجتم ــت محیط ــف زیس ــی و  –مختل فرهنگ
اقتصادي است. با این توصیف به منظور ارزیابی توسـعه 

چـه پایـداري پایدار گردشگري در شـهر سـاري چنـان
عنـوان مفهـومی کـه عوامـل اقتصـادي،  گردشگري بـه

شـود، اکولوژیکی، اجتمـاعی و فرهنگـی را شـامل مـی
اي از ضـرورت دارد تــا سیســتم فراگیــر و همــه جانبــه

ن طریـق ایـ پارامترها مد نظر قـرار گرفتـه شـود تـا از
تـري مـورد وسعه پایدار گردشـگري در سـطح عمیـقت

تجزیه و تحلیل قرار بگیرد لذا در مقاله حاضر نیز سعی 
گیـري از ابزراهـاي ارزیـابی پایـداري و بـا شده با بهره

بعد  ششانتخابی مقاله که مبتنی بر توچه به چارچوب 
مهــم پایــداري اکولـــوژیکی، اقتصــادي، اجتمـــاعی، 

و تکنولوژیکی است به تحلیـل ایـن  ، فرهنگیمدیریتی
  ابعاد در جامعه نمونه پرداخته شود. 

نتــایج بدســت آمــده از روش میــدانی بیــانگر ایــن 
تعیین اولویت اصلی در پایداري صنعت مطلب است که 

گردشگري در شهر ساري بـا توجـه بـه ابعـاد منتخـب 
پژوهش از دیدگاه شهروندان از آنالیز درختـی اسـتفاده 
شد. نتایج آزمون نشان داد که بعد پایداري اکولـوژیکی 
ــعیت  ــده داراي وض ــب ش ــانگین کس ــاس می ــر اس ب

ــري از ضــعیف ــاري  ت ــهر س ــهروندان در ش ــدگاه ش دی
بـا سـه پایـداري اقتصـادي و در این بین بعـد  اشدب می

، بـین 13شاخه میانگینی بارگذاري شده کمتر مساوي 
داراي وضعیت رضایت  16و بیش از میانگین  16تا  13

 و اجتماعی نیز دارايمدیریتی پایداري  بخشی است. و 
پراکنش میانگینی بیشتري نسـبت بـه سـایر ابعـاد در 

ــداري  ــهروندان گردشــگري از دوضــعیت پای ــدگاه ش ی
نهـا آ کننـده  شـروعولی چون بازه میـانگینی  باشند می

ــاوي  ــر مس ــدود  10کمت ــرات مع ــان از نظ ــوده نش ب
  نها دارد. آشهروندان به بهتر بودن وضعیت 
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ــابی ــراي ارزی ــین شــاخص ب ــی ب هاي  ارتبــاط درون
ــداري گردشــگري از ضــریب همبســتگی پیرســون  پای
استفاده شد، نتایج آزمون نشان داد که که همبسـتگی 

ها داراي ارتباط معناداري است ولی درونی بین شاخص
هــاي بــین ایــن ارتبــاط درونــی بــین شــاخص  ایــن در

پایداري اکولـوژیکی بـا پایـداري اجتمـاعی، سیاسـی و 
داراي ارتباط ضعیفی است. همچنین ارتبـاط  اقتصادي

هـاي پایداري تکنولوژیکی با شـاخص هايبین شاخص
 نیز پایین است مدیریتیپایداري اقتصادي، اجتماعی و 

هاي ترین ارتباط درونی بین شاخصبین ضعیف  این در
 39/0بــا  مــدیریتیپایـداري تکنولــوژیکی بــا پایــداري 

تـرین مچنـین قـويبـین ه  این مده است. دردست آ به
هـا بـراي شـاخص پایـداري ارتباط درونی بین شاخص

 68/0و سـپس  78/0سیاسی با پایـداري اجتمـاعی بـا 
  باشد.بین شاخص پایداري اقتصادي با اجتماعی می

تعیـین تـأثیر مســتقیم و همچنـین بـراي ارزیـابی 
غیرمســـتقیم ابعـــاد منتخـــب پایـــداري در صـــنعت 

رگرســیونی گردشــگري شــهر ســاري از مــدل بــرازش 
عنـوان متغیـر   گانـه بـهاستفاده شد. نخست ابعاد شـش

مستقل و مجموع کـل ابعـاد تلفیقـی بـا عنـوان ابعـاد 
عنوان متغیـر وارد مـدل   پایداري صنعت گردشگري به

شد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد هر یک از واحـد 
هاي پایداري اقتصادي بـه افزایش استاندارد در شاخص

ــزان  ــاعی ، 061/0می ــداري اجتم ــداري 283/0پای ، پای
، پایـداري 244/0 مـدیریتی، پایـداري 218/0فرهنگی 

ــوژیکی  ــوژیکی  ،184/0تکنول ــداري اکول در  217/0پای
  پایداري گردشگري شهر ساري تغییر ایجاد کرده است.

  
  :  و راهکارها هاارائه پیشنهاد

اساس نتایج پژوهش حاضر راهکارهاي بـه شـرح بر
تواند گام مـوثري گردد که توجه به آن میزیر ارائه می

ي الزم براي گردشگري پایـدار ها در پیاده سازي زمینه
  موثر واقع گردد. راهکارها عبارتند از:

منظـور ارزیـابی  ارائه تعریفی جامع از گردشگري بـه -
  هاي اکولوژیکی، اقتصادي، اجتماعی و غیرهمولفه

  هاي پنهان در حـوزه دهی فرصت شناسایی و سامان - 
 سنتی و بومی) (هاي  خرد فرهنگ

ــرویج و صــدور محصــوالت  - ــه آمــوزش و ت کمــک ب
  فرهنگی مکانی.

ــوالت  - ــرویج و صــدور محص ــت از پیشــرفت ت حمای
  فرهنگی محلی.

حمایت از شناسایی و ترویج فرهنگ نهفتـه در آثـار  -
  یادمانی و تاریخی

ــاکی - ــزایش زیســت  محیط حمایــت از پ زیســت و اف
هـاي طبیعـی و پذیري محیطـی بـویژه در تـاالب

  مناظر اکولوژیک
ـــده - ـــوگیري از آالین ـــویژه  جل ـــوایی ب هاي آب و ه

هــا و پســماندها در جلــوگیري از رهاســازي زبالــه
  سواحل ساري.

رسانی اکولوژیکی، عدم تخریـب  کاهش میزان آسیب-
  .  ویژه در حوزه طبیعی هاي زمین به کاربري

هــاي هــا و کنفــرانسبرگــزاري ســمینارها، همــایش -
هــاي منظــور شناســاندن پتانســیل المللــی بــه بین

  گردشگري ساري
منظـور توسـعه  بـه گـذاري هـر چـه بیشـترسرمایه -

منظـور  امکانات و خدمات رفاهی بـه ،هازیرساخت
  جذب گردشگران

تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمـد در زمینـه  -
  توسعه گردشگري

  

  منابع
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