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  چکیده

هـاي حاصـل از آن توسعه پایدار شهري را تحت تـأثیر قـرار دهـد، گردشـگري و پیامـدتواند از جمله عوامل گوناگونی که می
طوري که بررسی جامع پیامدهاي گسترش گردشگري در یک منطقه شهري، مستلزم بررسی آن در قالب توسعه پایدار باشد، به می

در شـهر  را اي توسـعه پایـدار گردشـگريهموانع و محدودیتسعی در شناسایی و واکاوي  این پژوهشدر این راستا، شهري است. 
باشـد. تعـداد نامـه مـیابزار گردآوري اطالعات، پرسـش تحلیلی و -ضر، توصیفیدارد. روش پژوهش در تحقیق حا ساحلی تنکابن

آمـده اسـت کـه بصـورت تصـادفی سـاده  دسـتبه نفر از سرپرستان خانوار شهر تنکابن 323ها با استفاده از فرمول کوکران نمونه
بـا اسـتفاده از مـدل هاي توسعه پایدار گردشگري در شـهر سـاحلی تنکـابن، منظور سنجش موانع و محدودیتبه اند.تخاب شدهان

. مورد آزمون قرار گرفتند) محیطی و کالبدياقتصادي، اجتماعی، زیست(متغیر در قالب چهار ُبعد توسعه پایدار  38، تحلیل عاملی
دهنـد؛ موانـع پایـداري اند که نتایج نشـان مـیبندي گردیدهگانه در هفت عامل دستهصورت جداها بهدر نهایت موانع و محدودیت

عنـوان بـه ،مقدار ویـژهواریانس از  درصد12/16محیطی با زیستبعد  ُ اند کهخود اختصاص دادهدرصد از واریانس کل را به 75/74
متغیـر  38دهـد کـه از ها به روش واریماکس نشان مـیهمچنین نتایج حاصل از چرخش عامل شده است؛ترین مانع شناخته مهم

  اند.باقی مانده ،درصد بودهچهارمتغیر که داراي بار عاملی باالي  25وارد شده در تحلیل عاملی اکتشافی، تنها 
  

  .توسعه پایدار شهري، گردشگري، شهر ساحلی تنکابن،  تحلیل عاملی کلیدي: هاي واژه
  

  2 1بیان مسئلهو  مقدمه
هــاي تکنولــوژیکی، فرهنگــی، دلیــل زیرســاختبـه

سیاســی، اجتمــاعی و اقتصــادي ایجــاد شــده در قــرن 
پدیـــده گردشـــگري یـــک واقعیـــت  یکـــم،وبیســـت
ناپذیر در رفتار و عمل انسان براي ارضـاي روح  اجتناب

کنجکاوي او خواهد بود. سفر به دیگر نقاط چه بصورت 
حقیقی و واقعی و چه بصورت مجازي (از طریق فـیلم، 

هاي مختلفی دي، اینترنت و کتاب) با انگیزهویدئو، سی
 دهنـدهکلیکـم و شـوجزو ملزومات زندگی قرن بیست

ــین ــی و ب ــاي مل ــه مرزه ــت ک ــانی اس ــی را جری الملل
و ملـت خواهـد  درنوردیده، رویکـردي فراتـر از دولـت

                                                             
ارشد دانشـگاه گلسـتان بـا  نامه کارشناسیمقاله حاضر برگرفته از پایان1

بررسی نقـش گردشـگري در توسـعه پایـدار شـهرهاي سـاحلی "عنوان 
 باشد.می "مطالعه موردي: شهر تنکابن

 shkhoohi@gu.ac.ir نویسنده مسئول:*

صـنعت  ،). امـروزه150-151: 1388داشت (محسنی، 
گردشــگري در جهــان توســعه فراوانــی یافتــه اســت و 

اند وضـعیت بسیاري از کشورها از این رهیافت توانسته
بهبـود بخشـیده و خویش را تـا حـد در خـور تـوجهی 

بسیاري از مشکالت خود از قبیل بیکاري، پایین بـودن 
سطح درآمد، سـرانه و کمبـود درآمـد ارزي را پوشـش 

هـاي گیـري کـه فعالیـتدلیـل اثـرات چشـمدهند. به
-گردشگري در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشـگران بـر

گذارد توجه فراوانی به ایـن زمینـه از فعالیـت جاي می
. پیچیدگی و تراکم موجود در زندگی گرددمعطوف می

کند و شهري عده زیادي از مردم را متوجه طبیعت می
هـاي طبیعـی بـا در این میان، مناطقی که داراي تـوان

د. بـه نـگیرتري باشند بیشتر مورد توجه قرار میارزش
برداري از این ترتیب جریانات گردشگري به منظور بهره
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گیـرد  بدان سمت شـکل مـی ،آرامش و زیبایی طبیعت
  ).  55 :1382(علیزاده، 

اهمیت گردشگري شهري در شـهرهاي کشـورهاي 
ــه ــاد پیشــرفته ب ــهرداران در ایج ــه ش حــدي اســت ک

و معرفـی  گردشـگريهاي جدیـد  ها و جاذبه زیرساخت
ــا یکــدیگر رقابــت مــی الن کننــد. مســئوشــهر خــود ب

مثل پاریس، پکن و مادرید، سـعی  گردشگريشهرهاي 
کنند با رشد صنعت گردشگري به توسعه شهر خود می

کمک کنند. در ایتالیا رقابت سـنگینی بـین شـهرداران 
ــراي آژانس ــود دارد و ب ــف وج ــهرهاي مختل ــاي  ش ه

ــگري ــه گردش ــدي ب ــغ  ،طور ج ــود را تبلی ــدمات خ خ
هـاي امـروزه فعالیـت). 16 :1384 کننـد (دینـاري، می

انسـان هـاي گردشگري به عنوان بخش چهارم فعالیـت
شود و پس از کشاورزي، صنعت و خدمات محسوب می

میالدي  2020کنند در سال ی میبین کارشناسان پیش
که طوري هجهان درآید، ب عنوان سودآورترین صنعتبه

، کـانینجفیبرند (ادرات نامرئی نام میعنوان صاز آن به
واقع گردشگري پایدار حاصـل تـالش در در. )2: 1388

هاســت توسـعه پایـدار در تمـامی زمینـهدسـتیابی بـه 
 اهمیـــت ).103: 1391همکـــاران، زاده و (ابـــراهیم
اجتماعی و ي براي توسعه ايعنوان وسیله به گردشگري

از طریـق  المللـیجامعـه بـین اقتصادیاست که توسـط
سنگین خود  وابستگی تصویب رسید.هاي متعددبهطرح

عنـوان یـک راازمیراث طبیعیو تنوع زیستیواثر خود رابه
ــر ــک تغیی  ذهــن در ابزاراســتراتژیکایجادکرده اســت ی

 محـیط حفاظـت از دنبـال که به جامعه اي ازمجموعه
مقاصـد  براي ترویج یک عنصر ضروري عنوانبه زیست

 :World Tourism Organizationاسـت ( گردشـگري

عنـوان توسـعه پایـدار بـه کـهایـنبا توجه بـه ). 2014
ــرات ــداوم در تغیی ــانی مت ــاعی جری  -اقتصــادي، اجتم

فرهنگی و محیطی براي افـزایش و رفـاه و خوشـبختی 
شـود و پویشـی طوالنی مدت کل اجتماع تعریـف مـی

اي پایـدار درصـدد وحـدت گونهعدي است که بهچند بُ
 دي، اجتماعی، فرهنگی و محیطـی اسـت؛اهداف اقتصا

بنابراین باید توسعه گردشگري را، زمانی پایدار بنـامیم 
بـوده و امکـان حفـظ منـابع آب و خـاك، که مخرب ن

منــابع ژنتیکــی، گیــاهی و جــانوري را بــراي آینــدگان 

واقع توریسم پایدار، توریسمی است که  فراهم آورد. در
بتواند در یک محیط، در زمانی نامحدود ادامه یابـد و از 
نظر انسانی و فیزیکی به محیط زیست صدمه نزند و تـا 

هـا و عه سـایر فعالیـتبدان حد فعال باشد که به توسـ
 ,Butler( اي وارد نسـازدفرآینـدهاي اجتمـاعی لطمـه

2000: 29.(   
عنوان یکـی از عوامـل امروزه گردشگري سواحل به
رود کـه در شـمار مـیمهم در توسعه نواحی ساحلی به

هــاي ایـن راسـتا، دریــاي مازنـدران بـا داشــتن جاذبـه
هـا هاي سرسبز، کوهپایهگردشگري فراوان مانند جنگل

هاي قابل دسترسـی، آثـار تـاریخی و تأسیسـات و کوه
مند هستند که در رفاهی مناسب از دریا و سواحل بهره

شهرستان تنکابن با توجـه بـه امکانـات و همین زمینه 
ــاد خــود در جهــت جــذب توانمنــدي ــاي بســیار زی ه

ــدیون  ــادي از آن را م ــه بخــش بســیار زی گردشــگر ک
سـاله میزبـان هاي طبیعی و محیطی اسـت هـر  جاذبه

تعداد کثیري از گردشگرانی است که بـراي اسـتفاده از 
هاي آن اعـم از سـاحل زیبـاي دریـا و امکانات و جاذبه

آینـد نـواز بـه ایـن منطقـه مـیهاي بسـیار روحجنگل
باشد. ایـن شهرسـتان در غـرب اسـتان مازنـدران و  می

مــابین دو شهرســتان چــالوس و رامســر واقــع شــده و 
هـاي تـرین قطـبشهرسـتان از بـزرگهمراه این دو  به

مازندران و کشور ایـران محسـوب  گردشگري در استان
گـویی بـه ایـن دنبـال پاسـخاین پـژوهش بـه شود. می

ــش ــه  پرس ــت ک ــی اس ــاد اساس ــداد زی ــود تع ــا وج ب
آینـد، گردشگرانی که هر ساله به ایـن شهرسـتان مـی

گردشگري چه نقشی در توسـعه پایـدار شـهر تنکـابن 
تـرین موانــع و محـدودیت هـاي فــراروي دارد؟ و مهـم

    توسعه پایدار گردشگري در شهر تنکابن کدام است؟
  

 ادبیات موضوع
از نظر مفهوم جهـانگردي یـا گردشـگري فعـالیتی 
انسانی است و در برگیرنده سفر از مبدأ به مقصد است 

گیـرد ایـن که به منظور تفریح یا تجـارت صـورت مـی
اجتمـاعی را نیـز  مفهوم، تبادل فرهنگـی، اقتصـادي و

گردد این عناصر ارتباط تنگاتنگ بـا یکـدیگر شامل می
از نظــر فرانســوا آشــر  ).Gun, 1994: 85-101(دارنـد 
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تـوان گردشگري یک فعالیت اقتصـادي اسـت کـه مـی
گفت میراث فرهنگی و طبیعـی کشـور مـا را خریـد و 

مقوله توریسـم ). 17: 1380 فیس،کند (بونیفروش می
نامند که در راسـتاي ، می1»صنعت توریسم«رو را از آن

کـار افتنـد باید صنایعی متحول شده و بـهایجاد آن می
که مستقیما با گردشگران در ارتباط باشند نظیر: انـواع 

ها، صنایع ساختمان، انواع شـبکه ارتبـاطی و زیرساخت
صنایع حمل و نقـل و تجهیـزات پزشـکی و درمـانی و 

عنـوان یـک سیسـتم بـهر تغیره، در واقع توریسم بیشـ
انـدازي شود، سیستمی کـه بـراي راهتولیدي مطرح می

اي ایجاد شوند (حیـدري و باید صنایع عمده ،تولید آن
  ).61: 1382 زاده دلیر،حسین

گردشگري امروزه در بسـیاري از منـاطق توانسـته 
ــان ــادي در بنی ــوالت زی ــت تح ــاعی و اس ــاي اجتم ه

ــد آورد  ــهري پدی ــع ش ــادي جوام ــتانی و اقتص (عنابس
طــوري کــه شــهرها و ). بــه159: 1392همکــاران، 

گردشگري روابط مکملی دارند؛ چرا کـه تمـامی انـواع 
هـا و خـدمات شـهري گردشگري به نـوعی بـه کـانون

ریـزي بـراي نیازمند هستند. بنـابراین، هرگونـه برنامـه
 توسعه گردشگري باید بـه توانمنـدي شـهرها در ارائـه

تقیم توجـه داشـته باشـند. خدمات مستقیم و غیرمسـ
به دلیل افزایش درآمد، ازدیاد نسـبی  اغلبشهرنشینی 

و ارتباطات، گسترش  اوقات فراغت و سهولت دسترسی
ده اسـت (تـوالیی، هاي گردشگري را سـبب شـفعالیت
بنابراین، توسعه گردشگري در شـهر بایـد  )؛33: 1373

بهبود نشاط و شـادابی  ي همچون؛تقویت کننده موارد
ه میزبان، ایجاد اشـتغال پایـدار، تقسـیم عادالنـه جامع

سود حاصل بین شهروندان شهر، عدم تخریب و تهدید 
محیط زیست شهر، برهم نزدن آرامش و امنیت شـهر و 
عــدم تهدیــد فرهنــگ و ســنن ارزشــمند شــهر باشــد 

  ).127-128: 1390(شهابیان، 
در بــین شــهرهاي مختلــف، شــهرهاي ســاحلی از 

گردشگري  مناسبی براي توسعه هايامکانات و ظرفیت
تـرین عنوان یکی از سـریعگردشگري ساحلی به دارند.

آید. بر ایـن شمار مینواحی در حال رشد گردشگري به
اساس گرچه رشد گردشگري ساحلی فوایـد زیـادي را 

                                                             
1. Tourism industry 

همراه داشته است ولی گسـترش براي نواحی ساحلی به
نیز محیطی رویه آن منجر به پیامدهاي منفی زیستبی

ریزي از طور نمونه گردشگري بدون برنامهشده است. به
هــاي هــاي ناشــی از توســعه فعالیــتطریــق فاضــالب

دریــایی  زیســتگاههاي گردشــگري منجــر بــه تخریــب
عنوان یکی از رانی بهنزدیک ساحل شده است و یا قایق

هـاي هاي اصلی گردشـگري سـاحلی، زیسـتگاهفعالیت
کنند، تی را حمایت میدریایی را که گنجینه تنوع زیس

همچنـین تخلیـه مقـادیر  تحت تأثیر قـرار داده اسـت؛
هـاي سـاز پـروژهوعظیمی از رسوبات ناشـی از سـاخت

هـاي وابســته و توسـعه گردشـگري سـاحلی و فعالیـت
هاي دریایی با اهداف ها و سایر نمونهآوري مرجانجمع

بـار دانسـت. ایـن توان از دیگر اثرات زیانتجاري را می
ــکارا  ــات آش ــانگرواقعی ــین  بی ــادل ب ــه تع آن اســت ک

گردشگري و محیط زیست بسیار حساس بوده و حفـظ 
ریـزي مناسـب و مـدیریت این تعادل از طریـق برنامـه

پایـدار گردشــگري در نــواحی سـاحلی ضــروري اســت 
بــه طــوري کــه در همــین ). 3 :1380(پوروخشــوري، 

ه بخـش عمـده گردشگري طبیعـی از سـمنابع  ،زمینه
  تشکیل شده است:

واقـع عوامـل بخش اول: عناصر اولیه گردشگري کـه در
هاي آید و شامل مکانشمار میاصلی جذب گردشگر به
هـا، حیـات ها، دریاها، رودخانهقابل بازدید مانند جنگل

هـایی کـه بـراي وحش، غارها، آبشارها و غیره و مکـان
هـاي مـوزهانـد ماننـد فعالیت گردشگري ساخته شـده

  شوند.هاي هنري، تئاتر و غیره میطبیعی، گالري
بخش دوم: عناصر ثانویه گردشگري شـامل تأسیسـات 

  ها و غیره است.ا، نمایشگاهه هاقامتی، فروشگا
دیگـري هسـتند کـه راهنمـایی و بخش سوم: عناصـر 

دهنــد ماننــد اداره خــدمات گردشــگري را انجــام مــی
و مسـافرت هاي تور گردانی راهنمایی گردشگري، بنگاه

  ).28: 1387و غیره (بیرانوند، 
دلیـل اي بهخصوص سواحل ماسهمناطق ساحلی به

باشـد، حدفاصل بین انبوهی از آب و خشکی می کهاین
ایـن  ،پیوست این اهمیتاي است، بهداراي اهمیت ویژه

داراي پتانسیل الزم طور ذاتی براي انسانها جاذب ناحیه به
واقع گردشگري ساحلی . درگردشگران را دارد. جهت اجتماع
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عنـوان یـک گردي بههاي طبیعتترین زیربخشاز مهم
منبع جهت ارزش افزوده و درآمد ویژه بـراي شـهرهاي 
ساحلی مورد توجه قرار گرفته اسـت. امـروزه در کنـار 

ر سواحل اهمیت انواع گردشگري، اکوتوریسم با تأکید ب
اي که نباید فرامـوش شـود اما نکته فراوانی یافته است؛

زیسـت سـاحلی خیلـی اکولوژي محـیط"این است که 
هـاي پذیر بوده و فشار ناشی از فعالیتحساس و آسیب

تواند تعادل اکولوژیکی محیط را برهم زند توریستی می
  ).28 :1393(سیدي، 

ــاحلی  ــگري س ــري گردش ــانی نظ ــوص مب در خص
  ارد:گذار وجود ددو راهبرد تأثیر ،شهري

 عنوان راهبردي بـراي توسـعه گردشگري ساحلی به
شهري: در این رویکرد گردشـگري سـاحلی موتـور 

الف) منبع شغل  ؛توسعه معرفی شد. دالیل این امر
ــره ــت. ب) زنجی ــد اس ــتو درآم ــاي اي از فعالی ه

آوررد. ج) از وجـود مــیاقتصـادي و خـدماتی را بــه
ــاحلی  ــهرهاي س ــود در ش ــی موج ــابع محیط من

کنند. د) گردشگري شـهري تقاضـا برداري می بهره
هـایی براي صنایع دستی، هنرهاي سنتی و فعالیت
 برد.را که نیاز به نیروي کار بیشتري دارند باال می

 پایـدار و  يگردشگري ساحلی ابزاري براي توسـعه
حفاظت از منـابع طبیعـی: در ایـن رویکـرد رابطـه 

امعـه میزبان، سرزمین آن،جي گانه میان جامعهسه
سـازد. میهمان و صنعت گردشـگري را برقـرار مـی

سازي تواند سهمی در متنوعگردشگري ساحلی می
اقتصادي توسعه پایداري داشته و با ایجاد اشـتغال 
و درآمد موجب توسعه مناطق توسعه نیافته گردد. 

عد اقتصادي منجـر از بُ ابتداابعاد گردشگري پایدار 
ي براي اجتماعات هاي پایدار درآمدبه ایجاد فرصت

عد اکولوژیکی، در جهت از بُ ، سپسگردد محلی می
و همینطـور  کنـدزیست حرکت میحفاظت محیط

شـود هاي فرهنگی و اجتماعی مربوط مـیبه ارزش
 ).3: 1391(ویسی و همکاران، 

اما تفاوت اثرات منفـی حاصـل از فزونـی جمعیـت 
سواحل در کشورهاي توسـعه یافتـه بـا کشـورهاي در 

توسعه در ایـن اسـت کـه در کشـورهاي درحـال حال 
هاي شهري منسوخ شده و توسعه این آثار با آثار برنامه

شـود در صـورتی غیر منعطف شهرسازي نیز همراه می
طور نیست (شمس و که در کشورهاي توسعه یافته این

ــاران،  ــین 65: 1390همک ــران ب ــال در ای ــراي مث ). ب
توسعه  يامهشهرهاي ساحلی و غیرساحلی در تهیه برن

هاي شهرسازي بـراي تمـام تفاوتی وجود ندارد و برنامه
کننـد. در صـورتی کـه شهرها از یک قواعد پیروي مـی

تفصـیلی در یـک ناحیـه  -بکارگیري الگوي طرح جامع
ساحلی مانند سواحل دریاي خزر باعث گردیـده اسـت 

ها، بدون تناسب با نیازهاي منطقـه تعیـین  که کاربري
ــی قط ــود و اراض ــاي ش ــه ویاله ــده و ب ــه ش ــه قطع ع

هاي مسکونی براي اوقات فراغت واحدي یا مجموعه تک
جاي تخصیص این اراضـی بـه به ،قشري از افراد جامعه

هاي تفریحـی بـراي هاي گردشگري و مجموعهاقامتگاه
استفاده عموم اختصـاص یابـد کـه ایـن رونـد موجـب 

تـا بـه امـروز  1350دهه تخریب شدید نوار ساحلی از 
  یده است.گرد

رشد گسترش جمعیت در مناطق مختلف شـهري، 
را در فضــاي جغرافیــایی بســط و گســترش منــاطق آن

). ایـن 76: 1388سازد (شمس و مالیـري، ضروري می
اي دلیل محـیط شـکنندهگسترش در نواحی ساحلی به

بر توسعه باشد. عالوهکه دارند داراي اهمیت بسزایی می
ساحلی نیـز  مناطق سرزمینی الگوي توزیع جمعیت در

زیـرا در کشـورهاي در حـال  حائز اهمیت زیادي است؛
توسعه این الگـو نیـز نشـان از عـدم تعـادل در شـبکه 

ــره ــت و به ــتقرار جمعی ــات و منــابع اس وري از امکان
 ).  116: 1385سرزمینی را دارد (شمس، 

  
  تحقیق هپیشین
جویی در حجم و وضوح بیشتر، برخی علت صرفهبه

هاي اخیر در ارتباط با توسـعه که در سالاز تحقیقاتی 
پایدار و گردشگري انجام گرفتـه اسـت در جـدول زیـر 

  آمده است.
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  برخی مطالعات و تحقیقات انجام شده با رویکرد گردشگري و توسعه پایدار نتایج :1جدول 
 خالصه نتایج عنوان پژوهش پدید آورنده

)1393(لطفیو باباخانزاده   
بررسی اثر گردشگري پایدار شهري بر 

ساکنان شهر، مطالعه موردي: شهر جوانرود 
 کرمانشاه

توسعه اقتصادي هرچند باعث رونق اقتصادي و 
هاي شغلی شده اما مشکالت ایجاد فرصت

همراه داشته است.محیطی را هم به  

)1391کرمی (  
جامعه سنجش پایداري گردشگري از نگاه 

 محلی در شهر نیاسر

منافع جامعه میزبان در روند اجراي توسعه 
گردشگري پایدار شهر نیاسر لحاظ نشده و 
تاکنون این صنعت منافع پایداري از توسعه 

گردشگري براي ساکنان محلی به ارمغان نداشته 
.است  

)1391( و همکاران  قدمی  
ارزیابی توسعه گردشگري مقصد در 

ر دهستان تمشکل چارچوب پایداري د
 شهرستان تنکابن

فرآیند توسعه گردشگري با تخریب منابع، 
نارضایتی جامعه گردشگران و نگرش منفی 

ساکنان محلی از اصول و معیارهاي توسعه پایدار 
گردشگري فاصله زیادي دارد و از الگویی ناپایدار 

کند.استفاده می  

)1391ویسی و همکاران (  
گردشگري در پایدار راهکارهاي توسعه

 شهرهاي ساحلی مطالعه موردي شهر نور

ها در ابعاد مدیریتی، ها و تهدیدبا شناسایی قوت
توان امکان اقتصادي، اجتماعی و کالبدي می

پایدار گردشگري را فراهم دسترسی به توسعه
.نمود  

)1390سراسکانرود و همکاران (  
ثیرات گسترش گردشگري بر أسنجش ت
موردي شهرستان  مطالعهپایدار ابعاد توسعه

 هشترود

رغم اثرات عموماً مثبت اقتصادي در برخی از علی
-هاي زیستهاي اجتماعی و اغلب جنبهجنبه

محیطی پیامدهاي منفی بوده که به اشکال 
اي کمک گوناگون به ناپایداري شهري منطقه

  کند.می

)2010( 1پوپسکو و کوربوس گردشگري بر ابعاد توسعه منطقه براسو اثر مثبت  نقش گردشگري در توسعه منطقه براسو 
  داشته است

)2013(2سامات و هارون  
ها در اطمینان توسعه گردشگري چالش

 پایدار در جزیره لنکاوي

طور قابل توجهی به اقتصاد و هبخش گردشگري ب
اقتصادي در جزیره لنکاوي  -توسعه اجتماعی

کمک کرد. در همان زمان، این فعالیت عواقب 
  منفی براي محیط زیست به ارمغان آورد.

)2013( 3جانگ هسیه و فارکانگ  
تجزیه و تحلیل ارتباط اثرات زیست محیطی 

 صنعت گردشگري

صنعت گردشگري اثرات مخرب زیست محیطی 
غیر از هاي خدماتی بهبیشتري از سایر بخش

هاي صنعتی خطرناك، دارد. همچنین اثرات زباله
گردشگري باالتر از مخرب آلودگی هواي بخش 

  هاي خدماتی دیگر است.بخش
  1393: نویسندگانمأخذ: 

 

                                                             
1. Popesc & Corbos 
2. Harun & Samat 
3. Jung Hsieh & Far kung 
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  تحقیقشناسی روش
 تحلیلی -در تحقیق حاضر، توصیفیروش پژوهش 

 باشـد؛دآوري اطالعات، پرسشـنامه مـیابزار گر و است
ــین  ــرهمچن ــژوهش حاض ــاري پ ــه آم ــامل  ،جامع ش

تعداد سرپرستان خانوار ساکن در شهر تنکابن است که 
نفــر از  323هــا بــا اســتفاده از فرمــول کــوکران نمونـه

 سرپرستان خانوار شهر تنکابن بدست آمـده اسـت کـه
 انــد.بصــورت تصــادفی ســاده انتخــاب شــده هــانمونــه

هاي توسعه پایـدار منظور سنجش موانع و محدودیت به
با استفاده از مـدل تنکابن، گردشگري در شهر ساحلی 

متغیر در قالـب چهـار ُبعـد توسـعه  38، تحلیل عاملی
) اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و کالبـدي(پایدار 

پـردازش و تجزیـه و تحلیـل  .مورد آزمون قرار گرفتند
در قالـب  SPSS افـزاريها با استفاده از برنامه نـرمداده

  روش آماري تحلیل عاملی انجام شده است.

  مطالعه محدوده مورد
شـهر تنکـابن در اسـتان مازنـدران و در مختصـات 

درجـه و  36دقیقه شرقی و  10درجه و  51جغرافیایی 
دقیقه شمالی واقع است. بر اساس سرشماري سـال  70
باشـد و از نفر می 45338جمعیت این شهر برابر با  90

کیلـومتر مربـع برخـوردار و در  10,1مساحتی بالغ بـر 
قسمت غربی استان مازنـدران واقـع اسـت. ایـن شـهر 

ناپذیر گردشگري از شمال هاي وصفتوریستی با جاذبه
به دریاي خـزر، از شـرق بـه نشـتارود و از جنـوب بـه 
سلسـله جبـال البـرز و از غـرب بـه شهرسـتان رامسـر 

شـود. ایـن شـهر یکـی از شـهرهاي زیبـا و منتهی مـی
ــه توریســتی ــدران اســت کــه در منطق اي اســتان مازن

 اي، در کنار ساحل دریاي خزر واقـع شـده اسـت جلگه
)http//fa.wikipedia.org.( 

  

  
 ن و کشورقعیت شهر تنکابن در استان مازندرا: مو1 شکل

 مأخذ: نگارندگان
  

  حقیقت هايیافتهجزیه و تحلیل و ت
: )هاي فردي پاسخگویانویژگیتوصیفی (هاي یافته

نفـر جامعـه  323، از مجمـوع هـاي میـدانییافتهبراساس 
نفـر  293، تعـداد تنکـابندر شهر توریستی ساکن آماري 

درصـد)  9نفر (معادل  30) مرد و تعداد درصد 91(معادل 
گویـان همچنین کمترین سن در بین پاسـخ د.نباش زن می

ایـن  هـايباشد. یافتهسال می 74و بیشترین سن نیز  24
دهـد کـه از نظـر سـطح تحصـیالت در  پژوهش نشان می

و  ، بیشترین فراوانی مربـوط بـه گـروه دیـپلمتنکابنشهر 
از نظـر وضـعیت باشـد. مـی نفـر 146با تعداد  فوق دیپلم

درصـد مجـرد  9متأهـل و گویـان پاسـخ درصد 90تأهل، 
در خصـوص وضـعیت  هـایافتـهنتایج  همچنین ؛دنباش می
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دهنـدگان بـا پاسـخ بیشـتریندهـد کـه اشتغال نشان می
درصد) در وضعیت شـغل آزاد  49نفر (معادل  159تعداد 

درصد) در وضـعیت شـغل  41نفر (معادل  135 و با تعداد
  .کارمندي قرار دارند

  

  هاي تحلیلییافته
منظــور بررســی موانــع و پــژوهش بــهایــن در 

گردشـگري در شـهرهاي  هاي توسعه پایـدارمحدودیت
ـــاحلی از مؤلفـــه ـــاي اقتصـــادي، اجتمـــاعی، س ه

محیطی و کالبدي اسـتفاده گردیـده اسـت. کـه  زیست
سؤال درقالب طیف لیکرت و به  38بدین منظور تعداد 
کم، کـم، متوسـط، زیـاد و اي (خیلیصورت پنج گزینه

 صـورتزیاد) طراحی شده است کـه در ذیـل بـهخیلی
  اند. جداگانه بررسی گردیده

  

 هاي توسعه پایدار گردشگري در شهرهاي ساحلیبررسی موانع و محدودیت :2 جدول

یف
هاي توسعه پایدار گردشگريموانع و محدودیت رد یف 
هاي توسعه پایدار گردشگريموانع و محدودیت رد  

رویه زمین و امالكبازي و خرید و فروش بیبورس 1  آلودگی محیط زیست 20 
هاتورم و افزایش عمومی قیمت 2 هاي جاريآلودگی آب 21   
 تخریب باغات، مزارع و پوشش گیاهی 22 فصلی بودن مشاغل گردشگري 3

 23 اختالف فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان 4
تخریب منابع طبیعی در نتیجه توسعه ساخت وسازهاي مربوط به 

 گردشگري
تعادل بین جمعیت بومی و غیر بومیبرهم خوردن  5  ساخت و سازهاي غیراصولی در نوار ساحلی 24 
هاي مسريشیوع بیماري 25 ناامنی و هرج و مرج ناشی از ورود گردشگر 6  
 سروصدا و آلودگی صوتی 26 مهاجرت از روستاهاي پیرامون به شهر 7
معابر و ساحلحجم انبوه زباله در اطراف  27 مصرف کننده بودن گردشگر 8  
هاي ساحلی به دریا و رودخانههاي آلوده سکونتگاههدایت فاضالب 28 پوشش نامناسب گردشگران و تبعات منفی بر ساکنان 9  
گراییگرایی و مصرفگسترش تجمل 10  کاهش سطح اراضی قابل کشاورزي در پیرامون شهر 39 

خطر افتادن غنا و اصالت فرهنگی جامعهبه 11  30 
براي تغییر کاربري اراضی شهر و افزایش سطح تراکم در ساخت تالش 

 و ساز
 رشد ناموزون شهر 31 رشد بیش از حد فصلی جمعیت 12
هاي ایجاد شده توسط گردشگران براي ساکنینمزاحمت 13 کیفیتافزایش ساخت و سازهاي بی 32   
در اثر افزایش ساخت و ساز بی رویهانداز شهري تغییر منفی چشم 33 از بین رفتن آرامش عمومی جامعه 14  
15 
 

 توسعه پراکنده بافت شهري 34 ازدحام و شلوغی شهر در نتیجه توسعه بخش گردشگري

 تخریب بافت سنتی منطقه 35 افزایش مصرف مشروبات الکلی 16
کشیتجاوز به نوامیس و گردن 17  افزایش ترافیک سواره و پیاده 36 
اي براي توسعه گردشگريفقدان برنامه اصولی، جامع و مطالعات پایه 37 افزایش سرقت و ناامنی 18  
 نبود کنترل محلی مناسب در هدایت توسعه بخش گردشگري 38 از بین رفتن حریم خصوصی 19

1393هاي تحقیق: مأخذ: یافته               

  
دهـد، نشـان مـی دوشـماره طور که جـدول همان

هـاي توسـعه پایـدار موانـع و محـدودیت KMOمقدار 
) و 0,669گردشگري در شـهرهاي سـاحلی، برابـر بـا (

دهندکـه ایـن درصدي را نشان می 99سطح معناداري 
نتیجه حاکی از همبستگی کامل متغیرهـاي وارد شـده 

  .براي تحلیل عاملی است
  

  هاي توسعه پایدار گردشگري در شهرهاي ساحلیموانع و محدودیت  KMOضریب: مقدار 3جدول 
  KMO Bart let test  Sig  عنوان

  0,000  2557,970  0,669  هاي توسعه پایدار گردشگري در شهرهاي ساحلیموانع و محدودیت
  1393هاي تحقیق: مأخذ: یافته
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بیـانگر آن اسـت  سـهدست آمده از جدول نتایج به
هاي فراروي گردشـگري پایـدار که، موانع و محدودیت

کـه طـوريهاسـت. بـ شـدهبنـدي در هفت عامل دسته
زیسـت، آلودگی محیط؛ شامل کالبدي -محیطیتهدید 

سـازها، وتخریب منابع طبیعی در نتیجه توسعه ساخت
ــاحلی،  ــواحی س ــولی در ن ــازهاي غیراص ــاخت و س س
آلودگی صوتی، افزایش ساخت و سازهاي بدون مجوز و 

انداز شهري در اثر افزایش کیفیت، تغییر منفی چشمبی
رویه، توسعه پراکنده بافت شهري، ساخت و سازهاي بی

تخریب بافت سنتی منطقه و افزایش ترافیـک سـواره و 
 مقدار ویـژهو واریانس  درصد 5,37 پیاده، با مقدار ویژه

ــه درصــد 16,12 ــانع محســوب عنــوان مهــم ب تــرین م
اختالف  ؛ شاملاز آن تهدیدات فرهنگی بعدگردد و ُ  می

فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان، افزایش مصرف 
ازبــین رفــتن حــریم خصوصــی بــا  و مشــروبات الکلــی

عنـوان دومـین بـه ،درصد واریانس مقدار ویـژه 14,26
 همچنین عامل سوم و چهارم عامل شناخته شده است؛

رویـه بازي و خرید و فروش بـیبورس؛را، موانع عمومی
خطـر زمین و امالك، مصرف کننده بودن گردشگر، بـه

افتادن غنا و اصالت فرهنگی جامعه و حجم انبوه زبالـه 

فصـلی ؛اجتماعی -و اقتصـادي در اطراف معابر و ساحل
بودن مشـاغل گردشـگري، رشـد بـیش از حـد فصـلی 

ــهر ــلوغی ش ــام و ش ــت، ازدح ــا  جمعی ــب ب ــه ترتی ب
درصـد از واریـانس مقـدار ویــژه  9,63و  درصـد11,26

 ؛دهند. عامل پنجم، تهدید بهداشـتی اسـتتشکیل می
درصد از مقـدار ویـژه  9,23شیوع امراض مسري که با 

عنــوان عامـل پــنجم شــناخته شـده اســت. چــالش بـه
هاي ایجـاد شـده توسـط مزاحمت ؛محیطی -اجتماعی

تجاوز بـه نـوامیس و  گردشگران براي ساکنین شهري،
درصـد از  7,73هاي جاري بـا گردنکشی و آلودگی آب

 -مقدار ویژه ششـمین عامـل و عامـل تـورم اقتصـادي
هــا و رشــد تــورم و افــزایش عمــومی قیمــت ؛کالبــدي

درصـد از مقـدار ویـژه هفتمـین  7,51ناموزون شهر با 
عامل محـدودیت توسـعه پایـدار گردشـگري در شـهر 

هاي بررسـی شـده در ین مؤلفههمچن باشد؛تنکابن می
درصـــد از واریـــانس کـــل موانـــع و 75,74مجمـــوع 

در شــهر هــاي توســعه پایــدار گردشــگري محــدودیت
درصـد 24,26و حـدود  تنکابن مطالعه گردیـده اسـت

باقیمانده مربوط به عواملی هستند که در ایـن تحقیـق 
  اند.بررسی نشده

 
هانتایج بدست آمده از تحلیل عاملی موانع و محدودیت: 4جدول   

هاعامل  درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه 
کالبدي -محیطیتهدید   5,37 16,12 16,12 

 30,38 14,26 4,67 تهدیدات فرهنگی
 41,64 11,26 3,52 موانع عمومی

اجتماعی - موانع اقتصادي  2,89 9,63 51,27 
 60,5 9,23 2,81 تهدیدات بهداشتی

محیطی -هاي اجتماعیچالش  2,56 7,73 68,23 
کالبدي - تورم اقتصادي  2,48 7,51 75,74 

1393هاي تحقیق: مأخذ: یافته  
  

، وضـعیت قرارگیـري چهـارهمچنین نتایج جدول 
مجموعه متغیرهاي مرتبط بـا موضـوع تحقیـق یعنـی 
بررسی نقـش گردشـگري در توسـعه پایـدار شـهرهاي 

کـه بـا توجـه بـه طـوريهساحلی را نشان داده است. ب
عوامل استخراج شده با فـرض واقـع شـدن متغیرهـاي 

، پس از چرخش چهار درصدداراي بار عاملی بزرگتر از 

هـا، در گـذاري عامـلها به روش واریماکس و نامعامل
عنـوان نقـاط قـوت یـا  همتغیر وارد شده ب 38نهایت از 

متغیـر  25فرصت و چالش در تحلیل عاملی اکتشافی، 
 هـاي مـورد نظـردر عامل چهار درصدبا بار عاملی باالی

  .اندبندي شدهطبقه طبق جدول چهار

  



 73                                                                                                    تنکابن یدر شهر ساحل يگردشگر دارپایتوسعه  هاي تیموانع و محدود

پایدار گردشگري در شهرتنکابنعنوان نقاط ضعف فراروي توسعه هاي عمده به: تعیین موانع و محدودیت5جدول   

  ابعاد  متغیرها  بار عاملی

 
  موانع

  و
 هامحدودیت

0,400 
0,570  
0,549  
0,618  
0,621  
0,517  
0,428  
0,433  
0,591  

  آلودگی محیط زیست
 سازهاو تخریب منابع طبیعی در نتیجه توسعه ساخت 

 سازهاي غیراصولی در نوارساحلیو  ساخت
  سروصدا و آلودگی صوتی

  کیفیتو سازهاي بیافزایش ساخت 
  رویهساز بیو تغییر منفی چشم انداز شهري در اثر افزایش ساخت 

 توسعه پراکنده بافت شهري
  تخریب بافت سنتی منطقه

 افزایش ترافیک سواره و پیاده

  کالبدي -محیطی تهدید

0,419 
0,648  
0,599  

  اختالف فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان
  مصرف مشروبات الکلیافزایش 

  از بین رفتن حریم خصوصی
  تهدیدات فرهنگی

0,591  
0,568 
0,702  
0,413 

  رویه زمین و امالكبازي و خرید و فروش بیبورس
  مصرف کننده بودن گردشگر

  خطر افتادن غنا و اصالت فرهنگی جامعهبه
 حجم انبوه زباله در اطراف معابر و ساحل

  موانع عمومی

0,676  
0,709  
0,519  

  فصلی بودن مشاغل گردشگري
 رشد بیش از حد فصلی جمعیت

  ازدحام و شلوغی شهر در نتیجه توسعه بخش گردشگري

 - موانع اقتصادي
  اجتماعی

  تهدیدات بهداشتی  هاي مسريشیوع بیماري  0,775
0,435  
0,685  
0,602  

  هاي ایجاد شده توسط گردشگران براي ساکنین شهريمزاحمت
  کشیو گردن تجاوز به نوامیس
  هاي جاريآلودگی آب

 -هاي اجتماعیچالش
  محیطی

0,792  
0,650  

  هاتورم و افزایش عمومی قیمت
 رشد ناموزون شهر

  کالبدي - تورم اقتصادي

1393هاي تحقیق: مأخذ: یافته  

  

  
  

  موانع و محدودیت هاي توسعه پایدار گردشگري در شهر ساحلی تنکابن عاملی مدل تحلیلنتایج  :2 شکل
  1393هاي تحقیق: مأخذ: یافته

روي توسعه پایدار گردشگري در شهرمورد مطالعههاي فراموانع و محدودیت  

 موانع
 

 اقتصادي
 کالبدي

 اجتماعی
 محیطی

 بهداشتی

 

 اقتصادي
 اجتماعی

 کالبدي فرهنگی عمومی
 محیطی

16,114,211,26 9,63 9,23 7,73 7,51 

75,7
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  کاربردي هايگیري و پیشنهادنتیجه
بــا هــایی اســت کــه گردشــگري از جملــه فعالیــت

گسترش شهرنشینی و افزایش مشاغل صنعتی و اداري 
ــده ــد دارد. پدی ــه رش ــدي رو ب ــز  يرون گردشــگري نی

ــده ــایر پدی ــون س ــین همچ ــرتبط ب ــایی م ــاي فض ه
توانـد در هاي انسانی و محـیط جغرافیـایی مـی فعالیت

لـذا  هاي مثبت یا منفی باشد؛ابعاد مختلف داراي پیامد
توسـعه پایـدار  هـايموانع و محدودیت این پژوهشدر 

توســعه  شــگري دردگردشــگري و تــأثیر گســترش گر
بعـد اقتصـادي، اجتمـاعی، پایدار شهر تنکـابن در چهارُ

بـا اسـتفاده از مـدل تحلیـل محیطی و کالبـدي زیست
نتایج نشان  . بطوریکهشد گیري و سنجشاندازه ،عاملی

هـاي داد که توسعه گردشگري در شهر تنکابن از جنبه
ــعه ــر توس ــددي ب ــر متع ــهر اث ــن ش ــدار ای ــذار پای گ

تحلیـل عـاملی، ایـن  آزمون آماري است.براساس نتایج
، کالبـدي -محیطـیتهدید شامل؛ اثرات در هفت دسته

 -تهدیدات فرهنگـی، موانـع عمـومی، موانـع اقتصـادي
 -هـاي اجتمـاعیچـالشاجتماعی، تهدیدات بهداشتی، 

و  اسـت کالبدي قرار گرفتـه -محیطی و تورم اقتصادي
صــد از واریــانس تــأثیرات منفــی رد 75,74در حــدود 

گردشگري بـر توسـعه پایـدار شـهر تنکـابن را تبیـین 
 محیطـی -کالبديکه در میان آنها عامل تهدید نمودند

عنوان مهمتـرین مـانع درصد از مقدار ویژه به 16,12با 
بعد از آن تهدیدات فرهنگی، موانع  ،شناخته شده است

اجتمـــاعی، تهدیـــدات  -عمـــومی، موانـــع اقتصـــادي
ــورم  -هــاي اجتمــاعیبهداشــتی، چــالش محیطــی و ت

، درصــد 14,26 ترتیــب بــااقتصــادي کالبــدي بــه
و درصـد 7,73، درصـد9,23، درصد9,63، درصد11,26
هـاي دوم تـا درصد واریانس مقـدار ویـژه عامـل 7,51

همچنـین نتـایج حاصـل از  ننـد؛کهفتم را تبیین مـی
دهد کـه ها به روش واریماکس نشان میچرخش عامل

متغیر وارد شده در تحلیل عاملی اکتشافی تنهـا  38از 
 درصـد بـوده چهارمتغیر که داراي بار عاملی باالي  25

بنـدي عامل طبقه هفتو بصورت جدا در  اندباقی مانده
آلودگی   به طوري که تهدید زست محیطی : ( اند.شده

ي زیســت، تخریــب منـابع طبیعــی در نتیجــه محـیط 
ي ساخت و سازها، ساخت و سازهاي غیر اصولی توسعه

در نواحی ساحلی، آلـودگی صـوتی، افـزایش سـاخت و 
سازهاي بدون مجوز و بی کیفیت، تغییر منفـی چشـم 

رویـه، انداز شهري در ااثر افزایش ساخت و سازهاي بی
ي، تخریـب بافـت سـنتی توسعه پراکندگی بافت شـهر

ه ژمنطقه و افزایش ترافیک سواره و پیاده)، با مقدار ویـ
ــژه (5,37( ــدار وی ــانس مق ــه 16,12) و درصــد واری ) ب

  .گرددترین مانع محسوب می عنوان مهم
تـرین و مهـم کالبـدي -ع محیطـیطبق نتایج موان

ترین مانع در راستاي پایداري توسعه گردشـگري اصلی
 باشد که تحقیق حاضر با تحقیقـاتدر شهر تنکابن می

و همکــاران  قــدمی )،1390سراســکانرود و همکــاران (
ســامات و هــارون )، 1393لطفــی و همکــار ()، 1391(
)، کـه بـر 2013نگ هسـیه و فارکانـگ () و جا2013(

ــر منــابع طبیعــی اذعــان  تبعــات منفــی گردشــگري ب
ر را در عد محیطی و کالبدي توسـعه پایـدااند و بُ داشته
همسـو  ،انـدپذیر خوانـدهتوسعه گردشگري آسیبروند 

تـوان اذعـان داشـت کـه در این اساس می بر باشد. می
راستاي کاهش موانع فراروي توسعه پایدار گردشـگري 
و نقش روند توسعه بر توسـعه پایـدار شـهر، توجـه بـه 

  باشد:ناپذیر مینکات زیر امري مهم و اجتناب
 ت، بـا و مقررا گیري از توان تشکیالتی، قوانینبهره

هاي اکولوژیکی و هدف کاهش مخاطرات و آلودگی
  ،محیطی در مناطق تفریحی و سطح شهرزیست

 اندازي واحدهاي گشت کنترل امنیت بهداشـتی راه
واحدهاي جمع آوري  جهت نظارت و کنترل بر کار

و رعایت بهداشـت عمـومی در سـطح شـهر و  زباله
  ،مراکز تفریحی

 اجتمـاعی در منـاطق  برقراري امنیـت بهداشـتی و
  ،تفریحی و گردشگري شهر

 هـاي خریـد و گیـر بـر فعالیـتنظارت فعال و پـی
شـهروندان و  .فروش کاالها و خـدمات مـورد نیـاز

هـا و دشگران در راستاي کنتـرل سـطح قیمـتگر
  ،ت کاال و خدمات مورد نیازکیفی

 هـا و نــواحی جلـوگیري از توســعه افقـی در حــوزه
توان کنترلـی مسـئوالن  شهري به منظور باال بردن

ري از تغییـر کـاربري و تخریـب شهري در جلـوگی
کشـــاورزي از طریـــق ســـاماندهی هـــاي زمـــین
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هـا و اجتمـاعی در حـوزه -هـاي اقتصـادي فعالیـت
 محالت مختلف شهر.
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