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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1397بهار / هفتم/ شماره مسلسل بیست و هشتمسال 
  

  .در روستاهاي ساحلی ها فراروي توسعه توریسمها و فرصتچالش بررسی
  وردي: روستاهاي شهرستان بابلسره منمون

  

  کانی نجفی اکبر علی
  دانشیار گروه جغرافیاي دانشگاه گلستان

  22/4/95  پذیرش: تاریخ؛  6/8/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

ویژه در روستاهاي ساحلی ایفا  اي در توانمندسازي نواحی محلی به ریزي مناسب و اصولی نقش عمدهتوریسم در صورت برنامه
فـراروي ا و تهدیـده و همچنین شناخت نقـاط فرصـت نقاط قوت و ضعفررسی ب راساس هدف کلی پژوهش حاض این بر. کندمی 

توسعه توریسم و ارائه راهکارهایی در راستاي توسعه روستاهاي ساحلی شمال ایران است. این تحقیق به صـورت کـاربردي بـوده و 
د. پس از شناسایی باش میتحلیلی و میدانی است و جامعه آماري روستاهاي ساحلی شهرستان بابلسر  -صورت توصیفی روش آن به

نفـر از روسـتاییان، گردشـگران و مسـئوالن  200تنظیم شد که با استفاده از فرمول کـوکران،  اينامه، پرسشهاو طراحی شاخص
ي توصیفی و آزمون ها امعه نمونه انتخاب و مورد پرسشگري قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از آمارهن جعنوا هبخش گردشگري ب

ل عاملی مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون تحلی ها ، دادهSPSSافزاري  ملی در محیط نرمتحلیل عا
انـد و  بنـدي شـده تهدید به چهار دسـته (عامـل) طبقه و عنوان نقط ضعفه مختلف بررسی شده ب هاي حاکی از آن است که مؤلفه

زیرسـاختی، ي هـاچـالشترتیـب  روسـتاهاي سـاحلی بـهي هـاچـالش 	ترینمهـممحدوده تحقیق حاضر بـوده انـد.  در درمجموع
مختلف بیانگر آن است کـه نقـاط  هايلفهد؛ همچنین بررسی مؤنباش فرهنگی و اقتصادي می -محیطی و بهداشتی، اجتماعی زیست

صـد در 64/29کننـد و  مـیدرصد از واریانس کـل را تبیـین  36/70قوت و فرصت به چهار عامل دسته بندي شده اند و مجموعاً 
همچنـین مولفـه زیسـت محیطـی بـه عنـوان  یی هستند که خارج از محدوده تحقیق حاضر بوده انـد؛ها مانده مربوط به عاملباقی

  ي مورد بررسی شناخته شد. ها در بین شاخص فرصت ترینمهم
  

  ، توریسم، روستاهاي ساحلی، بابلسرهافرصت، هاچالش :هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه و بیان مسئله
بزرگتـرین صـنعت  2WTOگردشگري بـه عقیـده 

هـاي ). فعالیـت88: 1390(موحـد، شـود محسوب می
هـاي انسـان عنوان بخش چهارم فعالیـت گردشگري به

شود و پس از کشاورزي، صنعت و خدمات محسوب می
میالدي  2020کنند در سال ی میبین کارشناسان پیش

کـه  طوري هعنوان سودآورترین صنعت جهان درآید، ب به
، یبرنـد (نجفـاز آن به عنوان صادرات نـامرئی نـام مـی

ذشـته گ ). رشد صنعت توریسـم در  دو دهـه2: 2009
حجـم عظـیم درصد برآورد شده است. ایـن  70معادل 

                                                             
  این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مولف در دانشگاه گلستان است. -1
  alinajafi_1159@yahoo.comنویسنده مسئول: *
  سازمان گردشگري جهانی -2

طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم  مالی توأم با اشـتغال بـه
مختلـف جهـان بـا توجـه بـه  سبب شده در کشورهاي

هاي طبیعی، میراث فرهنگی و تاریخی خـود، توانمندي
ــه ــا ســهمی از ایــن صــنعت را ب خــود  ســعی کننــد ت

). 4 :1385 یــزدي و ســقایی، اختصــاص دهنــد (پــاپلی
شاید به همین دلیل است که لوییس ترنـر گردشـگري 

دانـد کـه ترین صنعتی میترین و پیچیدهرا امید بخش
روست و معتقد است گردشـگري  جهان سوم با آن روبه

بیشترین قابلیت را براي جانشینی دیگر صنایع درآمدزا 
). تا آنجا کـه دانشـمندان آن Rayan,1995: 256دارد (

 :1385، آبادي شمارند (زنگیي توسعه بر میرا گذرنامه
اهمیت گردشـگري در کشـورهاي پیشـرفته مثـل  ).2

فرانسه، چین و اسپانیا به حدي است کـه مسـئوالن در 
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هاي جدیــد توریســتی و  ها و جاذبــه ایجــاد زیرســاخت
ي توریسـتی خـود بـا یکـدیگر رقابـت ها معرفی سایت

  ).  141 :1384(دیناري،  کنند می
ي جوامع صنعتی جمعیت شـهر امروزه هواي آلوده

ي هـا بـه سـینهدارد و خـانواده را به فرار و گریز وا مـی
ها پناه مـی آورنـد. دو ناحیـه  آب  پهنه ها و یاکوهستان

توانـد مکـان  مشخص و ممتاز ساحلی و کوهستانی می
زنـدگی هـاي مناسبی فـارغ از سـر و صـدا و مزاحمـت

شهري، براي گذران اوقات فراغت و استراحت محسوب 
). 42 :1387 حیـدري،؛ Richards, 2000: 225شوند  (

ي محیطـی، ها در کشورمان ایران، علیرغم تمام ظرفیت
متاسفانه گردشگري مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت و 
نتوانست به یک منبع مهـم درآمـد ارزي مبـدل شـود؛ 

ریزان بـه  پیش مسئوالن و برنامهبنابراین توجه بیش از 
روسـتاهاي سـاحلی کـه  ه دربه ویژتوسعه گردشگري 

داراي محیط آرام و زیبـایی هسـتند، امـري ضـروري و 
این تحقیق سـعی دارد تـا اجتناب ناپذیر است؛ از اینرو 

هــاي بــالقوه و بالفعــل بـا شناســایی و بررســی قابلیــت
ي گونـاگون هـا چالشتوریستی  و همچنـین شـناخت 

راروي توسعه گردشگري روستایی در سـاحل دریـاي ف
گــام خــزر  در راســتاي توســعه گردشــگري روســتایی 

کوشد تـا مهمی بردارد. در این راستا تحقیق حاضر، می
  صلی زیر پاسخ دهد:ي اهاپرسشبه 
توسعه گردشگري ساحلی چـه ي هاچالشمهمترین  -

  باشند ؟ می
 عهبــراي توســ هــافرصــتمهمتــرین نقــاط قــوت و   -

  باشند؟ گردشگري روستاهاي ساحلی چه می
  

  ادبیات و پیشینه تحقیق مروري بر
هـا و اقـداماتی گفتـه توریسم به مجموعه فعالیـت

شود که به شکلی مرتبط بـا فـرد گردشـگر صـورت  می
هایی که گردشگران در گیرد، به همراه کلیه فعالیت می

شـان هنگام مسافرت به مکانی خارج از محـل سـکونت
دهند؛ بنابراین ویژگی اصلی توریسم این است  یانجام م

شـود کـه دور از که در درجه اول، به سفري اطالق می
خانه یا محل کار است، و دوم، اقامت کوتاه مدتی است 
 که گاهی بدون توقف شبانه باشد (دخیلـی کهنمـویی،

). سه بُعد اصلی توریسم 41 :1381کردي، ؛ 66 :1383
و فناوري مـی باشـند و دو  از: سرمایه، مدیریت  عبارت

رکن فرعی آن نیز عوامـل طبیعـی و مجموعـه میـراث 
ــده  ــکل دهن ــل ش ــان عوام ــتند. در می ــی هس فرهنگ
تشکیالت و ساختار توریسم، وجود سرمایه عامل اصلی 
توسعه گردشگري است و فناوري مناسب نیز به عنـوان 

سـازد. یک زیرساخت جریان گردشگري را متحول مـی
  ).19: 1387؛ عبدالملکی، 64 :1385 (پاپلی و سقایی،

-صنعت گردشگري با توسعه اولین مراکـز اقـامتی
تجاري براي گردشگران شروع به ایجاد تغییرات جدیـد 
در مقصد می کنـد و بـا رشـد سـریع باعـث مهـاجرت 

. سپس مالکان امالك، تاجران محلـی گردد میپذیري  
بومی و غیر بومی از توسعه گردشگري  گذارانو سرمایه

استقبال خواهنـد نمـود و بـا سـرمایه گـذاري در ایـن 
 (دهسـتانی، بخش باعث گسترش گردشگري می شوند

در زمینه توسعه گردشگري چهار دیـدگاه  ).32 :1383
  پردازیم:ها می مطرح است که به اختصار به آن

 1960دیدگاه حمایتی مثبت: ایـن دیـدگاه در دهـه  -
سیسـات و میالدي معتقد به توسعه هـر چـه بیشـتر تأ

امکانات جلب جهانگرد و گردشگر بود. در این دیـدگاه، 
دولت نباید در امور اجرایی دخالت کنـد بلکـه بایـد بـا 

هــایی از توســعه  ها و قانون تصــویب و اتخــاذ سیاســت
  ).3 :1388 (نوري کرمانی، نماید گردشگري حمایت 

مــیالدي نظریــات  1970دیــدگاه نظــارتی: در دهــه  -
در تقابـل بـا اندیشـه توسـعه آزاد  سیاستمداران چپگرا

  اند.ها تأکید کرده جهانگردي، به نقش نظارتی دولت
هـا  مـیالدي، دولت 1980دیدگاه سازگاري: در دهـه  -

هاي مناسـب گردشـگري  کوشیدند با انتخاب سیاسـت
براي کشور خود، نوعی سازگاري و تطبیق میان مصالح 
جمعی و توسـعه گردشـگري ایجـاد کننـد و بـه جـاي 
محدود ساختن گردشگري، توسـعه آن را بـا مصـالح و 
منافع کشور هماهنگ سازند. در ایـن دیـدگاه، توسـعه 

 ,Inskeep( پایدار گردشگري راهنماي عمل مدیران بود

  ).  27 :1390؛ سیدي، 287 :1991
مـیالدي بـه بعـد  1980دیدگاه دانش مدار:  از دهه  -

 يها دیدگاه هاي عملی به گردشگري، جایگزین رویکرد
هاي  سیاسی و اقتصادي شد. در ایـن دیـدگاه، تصـمیم
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سیاسی درباره توسعه گردشگري، بر مبناي تحقیقات و 
هاي منطقـی بـا  مشـی هاي عملـی، اتخـاذ و خط پروژه

هاي گردشــگري و  ها و پژوهشــکده تأســیس دانشــکده
توسعه تحقیقات گردشگري مـورد تأکیـد بسـیار قـرار 

  ).  17 :1389 گرفت (موسی دخت،
هاي مختلفی از آثار توریسم بـه مروزه طبقه بنديا

ها، در سه بُعـد ترین آنخورد که یکی از رایج چشم می
فرهنگی و زیست محیطـی مـورد -اقتصادي، اجتماعی 

  ).121-123 :1388توجه است (نجفی کانی، 
آثار اقتصادي توسـعه گردشـگري چندگانـه اسـت. 

ال و ي ایـن صـنعت، ایجـاد اشـتغترین اثر توسـعه مهم
) و نتـایج تحقیقـات 97 :1387 درآمد است (کـاظمی،

متعدد مؤید این است که گردشگري به کاهش بیکاري 
 :Doswell, 1997گـردد (و کسب درآمـد منتهـی مـی

). اگر چه آثار مثبت اقتصادي توسـعه گردشـگري 423
انکار ناپذیر است، ولی جذابیت این آثـار نبایـد مـا را از 

رویه این صنعت بـاز گسترش بیتوجه به تبعات منفی 
ــا و طــرز  ــد توریســم، رفتاره ــه مــوازات رش دارد. ب
برخوردهاي ساکنان بومی کشـور نسـبت بـه توریسـم 

کند. قیمت زمین به علت ایجـاد تأسیسـات و تغییر می
امکانات توریستی افـزایش پیـدا مـی کنـد و بـه جـاي 

گیــري از زمــین و ملــک بــراي احــداث مــدارس، بهــره
هــا و ، فضــاي ســبز و ...، تأســیس هتــلهــابیمارســتان

 ,Aykacتسهیالت توریستی در اولویت قرار می گیرد (

). 52 :1387رضـوانی،  ؛42 :1385 ؛ زاهدي،19 :2005
هـاي  عالوه بر موارد مذکور، گردشگري در نظـام ارزش

افراد و جامعه، الگوي رفتـاري، سـاختارهاي اجتمـاعی، 
دشـگران سبک و کیفیت زنـدگی جامعـه میزبـان و گر

). معمـوالً Hall and Page, 2001:126تأثیرگذار است (
اي از منـافع فرهنگـی توسـعه ساکنان محلی بـه گونـه

شـوند. گردشـگري فرهنـگ منـد مـیگردشگري بهـره
هـا معرفـی جامعه میزبان را به سایر جوامع و فرهنـگ

کند. به بیـان دیگـر فرصـتی بـراي سـاکنان ایجـاد می
کند تا فرهنگ خـود را بـه طـور مسـتقیم و بـدون  می

واسطه و به شکل واقعی بـه عالقمنـدان عرضـه کننـد. 

این عمل، به ویـژه باعـث تقویـت غـرور و همبسـتگی 
جامعــه میزبــان و افــزایش حــد تحمــل آنــان در برابــر 

  ). Lowch, 2001: 871( شودهاي دیگر میفرهنگ
 همچنین از پیامدهاي مثبت توسعه گردشـگري در

هـاي محیطی می توان به افزایش گـرایشزمینه زیست
هاي جهـان مندي معنوي از شگفتیزیباشناختی و بهره

طبیعت، اختصاص بخشی از درآمدهاي گردشـگري بـه 
هاي طبیعی، حفظ منابع طبیعی و محافظت از جذابیت

هـاي مـدیریت هـاي ملـی، بهبـود سیسـتمایجاد پارك
ــ ــاهی نس ــیت و آگ ــرویج حساس ــایعات و ت ــه ض بت ب

 ,Gunn and Var(هاي اکولوژیکی اشاره کـرد  سیستم

گردشـگري در  رویـه متأسفانه گسترش بی ).77 :2002
صورت عدم برنامه ریزي داراي پیامدهاي منفی زیادي 

شــود  میبخــش عمــده  زیــر تقســیم  3اســت کــه بــه 
)Rosanna Nrayan, 2002: 28 .(  
  مصرف بی رویه منابع -
رفتارهاي نامناسـب سـاکنان و گردشـگران در قبـال  -

  محیط زیست 
 ي آب، خاك، صوتی، هوا ها آلودگی  -
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
شهرستان بابلسر در شـمال اسـتان مازنـدران و بـر 
روي جلگۀ پست و سـاحلی جنـوب دریـاي خـزر قـرار 

ثانیه طول  50دقیقه و  37درجه و  52دارد. بابلسر در 
ثانیـه  15دقیقـه و  40درجه و  36شرقی و جغرافیائی 

عرض جغرافیائی شمالی واقع اسـت. ایـن شهرسـتان از 
شمال به دریاي خزر، از جنوب بـه شهرسـتان بابـل، از 

شهرسـتان  جویبـار و از غـرب بـه  شرق بـه شهرسـتان
(وزارت کشور، دفتر تقسیمات  محمودآباد محدود است

یر جـاده واقع شدن در مس، به دلیل) و 1390کشوري، 
ساحلی اسـتان مازنـدران، چشـم انـدازهاي بـی نظیـر 

ــه ي گردشــگري و وجــود روســتاها و ها طبیعــی، جاذب
ایـی برخـوردار هاي ساحلی زیبا ازجایگـاه ویـژهشهرك

  .)49 :1391(مهدیان،  است
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 : موقعیت جغرافیایی شهرستان بابلسر1نقشه 

  
  شناسی تحقیق روش

 -نوع تحقیـق کـاربردي و روش تحقیـق توصـیفی
باشد. در تحقیق حاضر جامعه آماري از بین تحلیلی می

ارشناسـان خانوارهاي ساکن در روستاهاي سـاحلی و ک
مـی باشـند. سـپس بـا  بخش گردشگري و گردشگران

جامعـه  عنـوان بـهنفر   200استفاده از فرمول کوکران 
ایـن مورد بررسـی در  هاينمونه انتخاب شدند. پرسش

ــنج درجــه  ــه صــورت پ تحقیــق در طیــف لیکــرت و ب
اي(خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیـاد) تنظـیم 
گردید. پایایی ابزار تحقیـق نیـز بـا اسـتفاده از ضـریب 

مورد بررسـی تحقیـق  هايباخ براي مولفه آلفاي کرون
بـه  ها درصد بدست آمده است. تعداد نمونـه 76برابر با 

صورت تصادفی ساده/ سیستماتیک انتخاب شـدند کـه 
و بـا  SPSSافـزار  بعد از سنجش بـا بهـره گیـري از نرم

ي تحلیــل همبســتگی و تحلیــل هــا اســتفاده از آزمون
  ر گرفته اند. مورد تجزیه و تحلیل قرا ها عاملی مولفه

  
  نتایج و بحث 

  وت و ــبراي تبیین نقاط ق ها سنجش دادهمنظور  به

ضعف فراروي توسعه توریسم در روستاهاي سـاحلی از 
تحلیل همبستگی کاي اسکوئر  و آزمون تحلیل عـاملی 
استفاده گردید؛همان طوري که در جدول زیر مشاهده 

هـا  نتایج حاصله، حاکی از آن است که قابلیت گردد می
هاي طبیعی و انسانی شهر بابلسر، یعنی وجـود  و جاذبه

اندازهاي طبیعی زیبـا، شـبکه ارتبـاطی مناسـب،  چشم
داشتن محیط آرام و بدون سرو صـدا، ایجـاد فضـاهاي 
تفریحی مانند پارك و...، تأمین امنیت اجتمـاعی بـراي 

سطح  را در ی و پارکینگمسافران، وجود بازارچه ساحل
دهنـــد. امـــا معنـــاداري را نشــــان مـــی درصـــد 99

گذاري بخـش خصوصـی جهـت ایجـاد هتـل و  سرمایه
مهمانسرا و...، ایجاد طرح سـالم سـازي دریـا و مکـانی 
جهت شنا، ایمنـی بهنگـام قـایقرانی و توسـعه مــراکز 

دهنـد. بهداشتی و خدماتی عـدم معناداري را نشان می
مــذکور جهــت توســعه  هايمؤلفــهدیگــر   بــه عبــارت

اند. بر این  توریسم در شهر بابلسر تأثیر مطلوبی نداشته
اساس باید اذعان داشت که موارد یاد شـده تـاکنون از 
سوي مسئوالن و مدیران محلی مغفول ماند، کـه بایـد 

  .بیش از پیش مورد توجه ویژه قرار گیرد
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از آزمون کـاي  هاي طبیعی و انسانی با توسعه توریسم در روستاهاي ساحلی با استفاده  میزان تأثیر مؤلفه رابطه : بررسی1جدول 
  اسکوئر 

  اسکوئر کاي  متغیر
درجه 
  آزادي

  معناداري
  نتیجه

  رد  تأیید
  -    000/0) **(  3  66/69  چشم اندازهاي طبیعی زیبا

  -    000/0) **(  4  25/77  شبکه ارتباطی مناسب
  -    000/0) **(  4  52/79  داشتن محیط آرام و بدون سروصدا

    -  NS(265/0(  4  22/5  سرمایه گذاري بخش خصوصی جهت ایجاد هتل و...
  -    000/0) **(  4  41/39  ایجاد فضاهاي تفریحی مانند پارك و...

    -  NS(069/0(  4  50/32  ایجاد طرح سالم سازي دریا و مکانی جهت شنا
    -  NS(071/0(  4  79/34  ایمنی هنگام قایقرانی

    -  NS(121/0(  4  72/50  توسعه مراکز بهداشتی و خدماتی
  -    000/0(**)  4  75/51  تأمین امنیت اجتماعی براي مسافران

  -    000/0(**)  4  20/60  وجود بازارچه ساحلی بهمراه پارکینگ
  1393ي تحقیق، ها معناداریماخذ: یافته): عدم NS%       (99**: معناداري در سطح 

  
  اسکوئر  جذب گردشگر در شهر بابلسر با استفاده از آزمون کاي براي : بررسی رابطه نقاط ضعف و چالش 2 جدول

  معناداري  درجه آزادي  اسکوئر کاي  متغیر
  نتیجه

  رد  تأیید
  -   000/0) **(  4  41/24  نامناسب بودن امکانات و تجهیزات بهداشتی و خدماتی
  -    000/0) **(  4  25/23  نامناسب بودن تأسیسات و تجهیزات ورزشی و تفریحی

  -    000/0) **(  4  33/62  نامناسب بودن امکانات اقامتی و رفاهی(کمپ، هتل ورستوران و...

  -    000/0) **(  4  22/23  تعارض میان فرهنگ گردشگران و مردم منطقه

  -    003/0)**(  4  32/16  قایقرانی و شنا و...عدم ایمنی در ساحل دریا جهت 

  -    008/0)**(  4  91/13  نامناسب بودن شرایط محیطی مثل رطوبت باالي هوا و ...
    -  071/0(NS)  4  76/17  عدم امنیت اجتماعی در منطقه براي گردشگران
  -   000/0) **(  4  77/58  عدم وجود امکانات رفاهی جهت شنا و استحمام

  -    005/0) **(  4  96/14  افراد منطقه در نحوه برخورد با گردشگرانعدم آموزش 
  1393ي تحقیق، ها ): عدم معناداري    ماخذ: یافتهNS%        (99**: معناداري در سطح 

  
نتایج حاصل از آزمون کاري اسکوئر مبین آن است 

ــات  ــودن امکان بهداشــتی و خــدماتی، کــه نامناســب ب
نامناسب بودن تأسیسات ورزشی و تفریحـی، نامناسـب 
بودن امکانات اقامتی و رفاهی، تعـارض میـان فرهنـگ 
گردشگران و مردم منطقه، عدم ایمنی جهت قـایقرانی 
و شنا، نامناسب بـودن شـرایط محیطـی، عـدم وجـود 

وه امکانات جهت شنا و عدم آموزش افراد منطقه در نح

معنـاداري را  درصد 99ردشگران در سطح برخورد با گ
دهــد و مهمتــرین چــالش فــراروي توســعه نشــان مــی

ي پـائین بـودن اما مولفـه توریسم محسوب می شوند؛
امنیت در منطقه بـراي گردشـگران عـدم معنـاداري را 

الش جدي دهد. به بیان دیگر مولفه مذکور چنشان می
  ).  2 (جدولد گرد پیش روي تورسم محسوب نمی
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  اسکوئر از آزمون کاي اکوتوریسم از نظر جامعه میزبان با استفادهموثر بر  هاي: بررسی رابطه نقاط ضعف مولفه3جدول 

  اسکوئر کاي  متغیر
درجه 
  آزادي

  معناداري
  نتیجه

  رد  تأیید
  -   000/0) **(  4  15/125  نامناسب بودن تسهیالت وتجهیزات اقامتی و رفاهی

  -    000/0) **(  4  76/45  نامناسب بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی
  -    000/0) **(  4  22/55  نامناسب بودن تأسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی

  -    000/0) **(  4  75/53  عدم وجود نیروهاي متخصص و آموزش دیده
  -    000/0) **(  4  53/69  دولتیعدم وجود برنامه ریزي و سرمایه گذاري 

  -    004/0) **(  4  23/100  تخریب امکانات و تسهیالت ساحلی پسروي  و پیشروي ادواري دریا و
  -    000/0) **(  3  27/52  افزایش امکانات گردشگري در مراکز گردشگري رقیب

  -    000/0) **(  4  76/40  ي گردشگريها ناآشنایی سرمایه گذاران با ظرفیت
  -    001/0) **(  4  25/29  آشفتگی فضاهاي کالبدي شکل گرفته روستایی

   1393ي تحقیق، ها %       ماخذ: یافته99: معناداري در سطح  
  

، شـود میمشـاهده  3طـوري کـه در جـدول  همان
نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر حـاکی از آن اسـت 

بودن تسهیالت اقامتی و رفاهی، نامناسب که نامناسب 
بودن تسهیالت بهداشتی و خـدماتی، نامناسـب بـودن 
تأسیسـات تفریحـی و ورزشــی، عـدم وجـود نیروهــاي 

ریـزي و متخصص و آموزش دیده، عـدم وجـود برنامـه
گذاري دولتی، پسروي و پیشروي ادواري دریـا، سرمایه

ب افزایش امکانات گردشگري در مراکز گردشگري رقیـ
و آشفتگی فضاهاي کالبدي شکل گرفتـه روسـتایی بـا 

بـا توسـعه توریسـم رابطـه  درصـد 99سطح اطمینان 
هـاي عمـده جهـت ضـعف به عنـواني دارند و معنادار

  شوند.توسعه توریسم محسوب می
توسعه توریسم در روسـتاهاي   هايچالشبررسی 

از : ساحلی با استفاده از تکنیک تحلیـل عـاملی  
 رنگرش سیستمی بر توسـعه پایـدا به بعد 1990دهه  

.براین اسـاس در تحقیـق حاضـر  گردشگري حاکم شد
ــه ــاعی و  هايمؤلف زیســت محیطــی، اقتصــادي، اجتم

ــاي آن  ــر مبن ــرار گرفــت و ب فرهنگــی مــورد توجــه ق
گیــري و ســنجش  منظــور انــدازه هي زیــر بــها شــاخص

نجفـی هاي توسعه گردشگري طراحـی گردیـد ( چالش
منظور  ه). ب49 :1381 ، پاپلی یزدي،143 :1387کانی، 

 15ي توســعه گردشــگري تعــداد هــا چالشآگــاهی از 
 طرح شد و در قالب طیف لیکرت و بـه صـورت پرسش

 تا 3 رتبهکم  2 رتبهخیلی کم  1پنج گزینه اي  (رتبه 
خیلـی زیـاد) خانوارهـاي  5 زیاد رتبـه 4رتبه  حدودي

مـورد  روستایی  و مسـئوالن در ناحیـه مـورد مطالعـه
هر یک  اي رتبهسنجش و آزمون قرار گرفتند. میانگین 

ه را بـ هامؤلفـهات طرح شده اهمیت هریک از پرسشاز 
ــراروي توســعه توریســ ــع و چــالش ف م در عنــوان موان

  .)4(جدولدهد  روستاهاي ساحلی نشان می
 هاي حاصـل از تحلیـل عـاملی مقـدار   بر اساس یافته

(KMO) Kaiser Meyer Olkin   نوسعه توریسم برابر بـا
می باشد  121/1633و مقدار بارتلت ان برابر با  768/0

درصدي را نشـان مـی دهنـد. و  99و سطح  معناداري 
این نتیجه حاکی از همبسـتگی کامـل متغیرهـاي وارد 

ت. به عبـارت دیگـر دادهـا شده براي تحلیل عاملی اس
ــل  ــراي تحلی ــیب ــت م ــل کفای ــد عام ــدول کنن ).5(ج
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  : بررسی نقاط ضعف و تهدیدها فراروي توسعه توریسم در روستاهاي ساحلی4جدول 
  اي رتبهمیانگین   ها مجموع وزن  هاچالش  ردیف

ها، رستوران،  هاي مناسب در روستاهاي ساحلی مثل  اقامتگاه کمبود زیرساخت  1
  ي تفریحی، محل شنا و...ها سایت

925  62/4  

  39/4  879  ي ساحلیها عدم وجود امکانات کافی براي ورزش  2
  63/2  526  از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم محلی  3
  12/2  425  ي کشاورزيها فعالیت به دلیلآلودگی آبهاي ساحل در نزدیکی روستاها   4
  33/2  466  تخریب اراضی کشاورزي و مزارع  5
  92/3  785  عدم نظارت کافی مسؤالن امنیتی و پلیس  6
  44/2  489  افزایش آلودگی هوا، آب و صوتی در ناحیه مورد مطالعه  7
  78/4  956  کمبود امکانات بهداشتی و درمانی  8
  29/4  858  ، پارك روي و دوچرخه سواري نبود مکان مجزا جهت پیاده  9
  49/2 498 ورود گردشگران در این نواحیافزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاري با   10
  52/4  905  سازمان گردشگري به ویژهخدمات رسانی نامناسب سازمان ذیربط   11
  23/4  847  شبکه حمل و نقل جاده اي نامناسب  12
  44/3 689 عدم طراحی محل شنا در فصول گرم در نزدیکی روستاهاي ساحلی  13
  94/3 789 افزایش قیمت زمین   14
  92/3 785 گذاران در این ناحیه بورس بازي آن به دلیل هجوم سرمایهرشد   15

  خیلی زیاد)  5 زیاد رتبه 4رتبه  تا حدودي 3کم  رتبه  2کم رتبه  یلیخ 1در طیف لیکرت: (رتبه  ها براي هر مولفه ها میانگین رتبه
 1393ي تحقیق، ها ماخذ: یافته

  و آزمون بارتلت KMO: مقدار 5جدول 
  KMO Bart let test  Sig  تحلیل عاملی

  001/0  121/1633  768/0  توسعه ي هاچالش
 

  : عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی6جدول 
  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  ها عامل

  18/28  18/28  21/7  زیرساختیي هاچالش
  46/45  28/17  28/5  بهداشتی و زیست محیطی ي هاچالش
  22/60  76/14  12/4 اجتماعی و فرهنگی ي هاچالش
  41/72  19/12  14/3 اقتصاديي هاچالش

  1393ي تحقیق، ها ماخذ: یافته
  

توریسـم در    توسـعه  يهـا چالشاولویت بندي 
 6همـان طـوري کـه در جـدول : روستاهاي ساحلی

ــاهده  ــود میمش ــا چالش ش ــم ه ــعه توریس در ي توس
عامـل اصــلی دســته بنــدي  4روسـتاهاي ســاحلی بــه 

زیرسـاختی بـا مقـدار ي هـاچالشاند. در این بین  شده
بـه درصـد واریـانس مقـدار ویـژه  18/28و  21/7ویژه 
و بعـد از آن  گردد میترین چالش محسوب  مهم عنوان
درصد  28/17ي بهداشتی و زیست محیطی با ها چالش

دومین عامل می باشد.  به عنواناز واریانس مقدار ویژه 

دیگر شبکه حمل و نقل جـاده اي نامناسـب،  به عبارت
هاي مناسـب در روسـتاهاي سـاحلی  کمبود زیرساخت

ي تفریحـی، محـل ها مثل  اقامتگاهها، رستوران، سایت
ي هــا شـنا ، عـدم و جـود امکانــات کـافی بـراي ورزش

ي زیرسـاختی محسـوب ها چالش به عنوان و... ساحلی
 همچنین تخریب اراضی کشاورزي و مزارع،می شوند و 

، آلودگی آب، هـوا و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی
بهداشـتی و ي هـاچـالشمهمترین  به عنوانصوتی و... 

شوند.عالوه  محیطی در روستاهاي ساحلی محسوب می
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اجتمـاعی و فرهنگـی بـا ي هـاچـالشبر موارد مذکور 
دي بــا اقتصــاي هــاچــالشدرصــد از واریــانس،  76/14
ــژه در رتبــه 19/12 ــانس مقــدار وی ي ها درصــد از واری

بعدي قرار می گیرند. بر این اسـاس مـی تـوان نتیجـه 
گرفت که با توجه به نظرات کارشناسان و روسـتاییان، 

درصـد از  41/72بررسـی شـده در مجمـوع  هايمؤلفه
واریــانس کــل موانــع توســعه توریســم در روســتاهاي 

درصـد  59/27ساحلی محسـوب مـی شـوند و حـدود 
باقیمانده مربوط به عواملی هستند که در ایـن تحقیـق 

  بررسی نشده اند. 

وضــعیت قرارگیــري مجموعــه متغیرهــاي مــرتبط بــا  
 م درتوسـعه توریسـي هـاچـالشموضوع تحقیق یعنی 

روستاهاي ساحلی، با توجه به عوامل استخراج شده بـا 
فرض واقع شدن متغیرهاي داراي بارعـاملی بزرگتـر از 

به روش واریماکس و نام  ها ، پس از چرخش عامل 5/0
متغیـر وارد شـده در  15، در نهایـت از ها گذاري عامل

متغیـر بـا بارعـاملی بـاالي  12تحلیل عاملی اکتشافی 
(جدول  اند بندي شده ي مورد نظر طبقهها در عامل 5/0
7(.  

  

  و بار عاملی مربوطه ها نقاط ضعف و تهدیدها فراروي توسعه توریسم با گویه نبه عنواعمده ي هاچالش: تعیین 7جدول 
  بارعاملی  متغیرها  نام عامل  ردیف

1  
  ي هاچالش

  زیرساختی

در روستاهاي سـاحلی مثـل  اقامتگاههـا، هاي مناسب  کمبود زیرساخت
  ي تفریحی، محل شنا و...ها رستوران، سایت

84/0  

  76/0  ي ساحلیها عدم وجود امکانات کافی براي ورزش
  71/0  اي نامناسب شبکه حمل و نقل جاده

  63/0  ، پارك روي و دوچرخه سواري نبود مکان مجزا جهت پیاده

2  
بهداشتی ي هاچالش

  و زیست محیطی 

  75/0 تخریب اراضی کشاورزي و مزارع
  71/0  کمبود امکانات بهداشتی و درمانی

  62/0  ي کشاورزيها فعالیت به دلیلآلودگی آبهاي ساحل در نزدیکی روستاها 
  53/0  افزایش آلودگی هوا، آب و صوتی در ناحیه مورد مطالعه

3  
اجتماعی ي هاچالش

 و فرهنگی
  68/0 افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاري با ورود گردشگران در این نواحی

  61/0  از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم محلی

 اقتصاديي هاچالش  4
  67/0  افزایش قیمت زمین و مسکن

  56/0  گذاران در این ناحیه رشد بورس بازي امالك به دلیل هجوم سرمایه
  1393ي تحقیق، ها ماخذ: یافته

  
توسعه توریسم در  هافرصتبررسی نقاط قوت و 

روستاهاي ساحلی با استفاده از تکنیک تحلیـل  
کیلومتر مـرز سـاحلی  700شمال ایران حدود  :عاملی

بوده و ساحل خزر مـامن تابسـتانی اغلـب گردشـگران 
ترکیبـی آرمـانی  .مردم شهر تهران است  به ویژهایران 

از ســاحل دریــا، کوهســتان و جنگــل در ایــن منطقــه 
حتی ایران که اصلی ترین قطب سیااست  موجب شده 

)  از 8 :2009  (نجفی کانی،در این منطقه شکل گیرد 
ي توریستی و استفاده از ها رو توانمندسازي  جاذبه این

و ذخـایر  ها منابع موجود و همچنین حفظ چشم انـداز
مهم و ضروري است.  بمنظـور آگـاهی از طبیعی امري 

 13توسعه گردشگري تعـداد  هايفرصت  نقاط قوت و
مطرح شد و در قالب طیف لیکرت و به صـورت  پرسش

 تا 3 کم  رتبه 2 خیلی کم  رتبه 1اي (رتبه  پنج گزینه
خیلـی زیـاد) خانوارهـاي  5 زیاد رتبه 4حدودي  رتبه 

ه مـورد روستایی  و مسـئوالن در ناحیـه مـورد مطالعـ
هـر  ون قرار گرفتنـد. میـانگین رتبـه ايسنجش و آزم

را  هامؤلفهات طرح شده اهمیت هریک از پرسشیک از 
م نقاط قوت و فرصت  فراروي توسـعه توریسـ به عنوان

   .)8(جدول در روستاهاي ساحلی نشان می دهد 
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  فراروي توسعه توریسم در روستاهاي ساحلی هافرصت: بررسی نقاط قوت و 8جدول 
  رتبه ايمیانگی   ها مجموع وزن  ها فرصت  ردیف

  76/4  952  اندازهاي طبیعی  استفاده از چشم  1
  80/4  961  استفاده از مناظر  ساحل ماسه اي، زیبا و تمیز  2
  25/2  451  امکانات و تجهیزات رفاهی مناسب  3
  29/4  859  صداداشتن محیط آرام و بدون سر و   4
  29/3  658  افزایش انگیزه جوانان جهت سکونت و اشتغال در روستا  5
  94/3  789  هاي فرهنگی و صنایع دستی جاذبه  6
  99/1  398  رسانی براي گردشگران وجود مراکز اطالع  7
  42/2  484  افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی  8
  37/3  875  ي شغلی جدیدها ایجاد فرصت  9
  26/4  852  درآمد روستاییانافزایش   10

11  
زایی از  عالقمندي فراوان مدیران محلی به فرهنگ توسعه و اشتغال

  29/2  459  طریق توسعه توریسم

  49/2  498  وجود مساکن ارزان جهت اقامت  12
  84/2  568  ارائه غذاهاي سنتی و محلی  13

  خیلی زیاد)  5 زیاد رتبه 4تاحدودي  رتبه  3 کم  رتبه 2 خیلی کم  رتبه 1در طیف لیکرت: (رتبه  ها براي هر مولفه ها میانگین رتبه
  

 ي حاصل از تحلیل عـاملی مقـدارها بر اساس یافته
KMO ــا  هــا چالش ــر ب  و 741/0ي توســعه پایــدار براب

 باشـد و سـطحمی 125/1523مقدار بارتلت ان برابر با 

درصدي را نشان می دهند. و این نتیجـه  99معناداري 
ي وارد شـده بـراي حاکی از همبستگی کامل متغیرهـا

 .)9 (جدولتحلیل عاملی است 
 

  و آزمون بارتلت KMO: مقدار 9جدول 
  KMO Bart let test  Sig  تحلیل عاملی

  006/0  125/1523  741/0  فراروي توسعه توریسم در روستاهاي ساحلی هافرصتنقاط قوت و 
  

  : عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی10جدول 
  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  ها عامل

  18/27  16/27  22/6  محیطی ي هافرصتو  ها پتانسیل
  41/51  25/24  27/4  اقتصاديي هافرصتو  ها پتانسیل
  17/63  76/11  11/2 اجتماعی و فرهنگیي هافرصتو  ها پتانسیل
  36/70  19/7  16/1 زیرساختیي هافرصتو  ها پتانسیل

  1393ي تحقیق، ها ماخذ: یافته
  

اولویت بندي نقـاط قـوت و فرصـت پـیش روي     
طوري  همان :توسعه توریسم در روستاهاي ساحلی

توسـعه ي هـافرصت شود میمشاهده  10که در جدول 
ــ ــه توریســم در روس ــل اصــلی  4تاهاي ســاحلی ب عام

درصـد از  36/70انـد کـه در مجمـوع  بندي شده دسته
کننــد. در ایــن بــین  بنــدي مــی واریــانس کــل را طبقه

 16/27محیطی و بهداشتی بـا ي هافرصتو  ها پتانسیل

 هـافرصتترین  مهم عنوان بهدرصد واریانس مقدار ویژه 
اقتصادي بـا  يهافرصتو بعد از آن  گردد میمحسوب 

دومـین  به عنـواندرصد از واریانس مقدار ویژه  25/24
  باشد.  عامل می

اجتمـاعی و ي هـافرصـتو  ها عالوه بر آن پتانسیل
ي هــافرصــتدرصــد از واریــانس،  76/11فرهنگــی بــا 
در  درصد از واریـانس مقـدار ویـژه 19/7زیرساختی با 
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تـوان  یرند. بر این اسـاس مـیگ هاي بعدي قرار می رتبه
بررسـی شـده در مجمـوع  هايمؤلفـهنتیجه گرفت که 

تـرین  مهـم عنـوان بـهدرصد از واریانس کل را  36/70
براي توسعه توریسـم در روسـتاهاي سـاحلی  هافرصت

درصد باقیمانده مربوط بـه  30دهند و حدود  نشان می
عواملی هستند که در این تحقیق مورد شناسایی قـرار 

  نگرفتند. 
 شـود میمشـاهده  11طوري کـه در جـدول  همان

ــا  وضــعیت قرارگیــري مجموعــه متغیرهــاي مــرتبط ب

بـراي  هـافرصـتو  ها موضوع تحقیـق یعنـی پتانسـیل
بـه  توسعه توریسـم در روسـتاهاي سـاحلی، بـا توجـه

اي عوامل استخراج شده با فـرض واقـع شـدن متغیرهـ
 هـا ، پس از چرخش عامل5/0داراي بارعاملی بزرگتر از 

، در نهایـت از هـا به روش واریماکس و نام گذاري عامل
 11متغیر وارد شـده در تحلیـل عـاملی اکتشـافی  13

هـاي مـورد نظـر  در عامل 5/0عاملی باالي  متغیر با بار
  .)1(شکل  اند بندي شده طبقه

  
  و بار عاملی مربوطه ها فراروي توسعه توریسم با و گویه هافرصت: تعیین نقاط قوت و 11جدول 

  بارعاملی  متغیرها  نام عامل  ردیف

1  
ي هافرصتو  ها پتانسیل

  بهداشتی و محیطی

  89/0  اندازهاي طبیعی استفاده از چشم
  76/0  مناظر  ساحل ماسه اي، زیبا و تمیزاستفاده از 

  71/0  داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا

2  
ي هافرصتو  ها پتانسیل

  اقتصادي

  91/0 ي شغلی جدیدها فرصت
  74/0  افزایش درآمد روستاییان

زایی  عالقمندي فراوان مدیران محلی به فرهنگ توسعه و اشتغال
  از طریق توسعه توریسم

62/0  

3  
ي هافرصتو  ها پتانسیل

 اجتماعی و فرهنگی

  78/0 هاي فرهنگی و صنایع دستی جاذبه
  69/0  افزایش انگیزه جوانان جهت سکونت و اشتغال در روستا

  61/0  جامعه میزبان افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی

4  
ي هافرصتو  ها پتانسیل

 زیرساختی
  71/0  امکانات و تجهیزات رفاهی مناسب

  54/0  رسانی براي گردشگران وجود مراکز اطالع
  1393ي تحقیق، ها ماخذ: یافته

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

  ها فراروي توسعه توریسم روستاهاي ساحلیها و چالش: فرصت1شکل 
 

  محیطی

 

  توسعه گردشگري ها فرارويفرصت توسعه گردشگري ها فرارويچالش

 

  زیرساختی اجتماعی   اقتصادي

١۶/٢  ١٧۵/٢۴ ٧۶/١١ 19/7  

٣۶/٧٠ 

زیست   زیرساختی
  محیطی

  اقتصادی  اجتماعی

١٨/٢٨  28/17 76/14 19/12 

۴١/٧٢ 
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  اپیشنهادهو  نتیجه گیري
توسـعه نـواحی توانـد باعـث  گردشگري اگرچه می

تواند  می روستایی شود؛ اما در صورت عدم برنامه ریزي
ي ها در زمینـه پیامدهاي زیانبار و جبران ناپـذيداراي 

مختلف اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی به خصـوص در 
 ایـن پـژوهشرو  گـردد. از ایـنزمینه زیست محیطی 

سعی دارد با اسـتفاده از آزمـون تحلیـل همبسـتگی و 
و  هـا چالشتحلیل عاملی به  بررسی و شناخت دقیـق 

 	تریندر ناحیه مورد مطالعـه بپـردازد.  مهـم ها فرصت
ــالش ــت هاچ ــین فرص ــژوهش    هاو همچن ــن پ در ای

 ایـن کـهانـد تـا  بندي شده طبقه کدام به چهارعاملهر
ریـزان بـراي کـاهش  مبتنی بـرآن  مسـئوالن و برنامـه

زمینـه مطلـوب از نقـاط قـوت در  و اسـتفادة هاچالش
گسترش گردشگري روسـتاهاي سـاحلی گـام اساسـی 

هاي تحقیق و بررسی نظرات و  بردارند. با توجه به یافته
هاي روسـتاتیانِ سـاحل نشـین و کارشناسـان،  دیدگاه

راهکارهاي زیر جهـت توسـعه گردشـگري روسـتاهاي 
  :گردد میساحلی ارائه 

ارائه خدمات به گردشگران در تمام فصـول سـال بـا  -
ي گردشـــگري در ها ایجــاد و بهبـــود زیرســاخت

  روستاهاي ساحلی
هـــاي خـــدماتی از قبیـــل مراکـــز  ایجـــاد کاربري  -

  هاي بهداشتی و...  رسانی، پارکینگ، سرویس اطالع
توسعه مراکز بهداشتی و درمـانی در نقـاط و فواصـل  -

روزي بـه  صـورت شـبانه مناسب و ارائه خدمات بـه
  گردشگران.

در مکـان  ها مدیریت مواد زاید و تفکیک ودفن زبالـه -
  مناسب 

رعایت اصول فنی و مهندسی بمنظور دفع بهداشـتی  -
ي خـانگی در راسـتاي کـاهش آلـودگی  ها فاضالب

  زیست محیطی.
) در ناحیـه IT( بهبود و گسـترش فنـاوري اطالعـات -

  مورد مطالعه
مناسـب گردشـگري مثـل مسـیر  يها طراحی سایت -

دوچرخه سواري، ورزش ساحلی، پارکهاي کودکان، 
  شنا محل مناسب

تالش مدیران محلـی جهـت سـاماندهی کاربریهـا و  -
جلوگیري از تغییرات مخرب کاربریهاي اراضـی در 

  مناطق روستایی
تقویت مشـارکت بخـش خصوصـی و شـهروندان در  -

  هاي مختلف گردشگري روستایی جهت رشد بخش
حفاظت از منابع طبیعی از قبیـل منـاظر روسـتایی،  -

مزارع و ساحل دست نخورده و جلوگیري از آسیب 
  پذیري و آلودگی

هاي مجـازي گردشـگري و  ها، سـایت طراحی وبالگ -
هاي  هاي تبلیغاتی براي معرفی جاذبه توسعه برنامه

  طبیعی و گردشگري در مناطق روستایی ساحلی
و هفتگــی صــنایع دســتی و  ایجـاد بازارهــاي روزانــه -

هاي کاالهـاي  تولیدات کشاورزي و همچنین غرفـه
گیـري  فرهنگی در روزهاي ورود گردشگران و بهره

هـاي محلـی جهـت حفـظ  از مراسم خـاص و بازي
هاي  فرهنــگ بــومی منطقــه و افــزایش جاذبــه

  گردشگري.
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