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 چكيده

جايگاه خاصي در اقتصاد كشورها داشته و نقش در حال توسعه،  برتر صنايع از يكي عنوان به گردشگري صنعت امروزه

 روزافزون اهميت به توجه با .كند بازي مي فرهنگي و محيطي جوامع ميزبان -ساختار اجتماعي ارتقايثري در ؤفعال و م

 گردشگري بر تأثير مردم و مسئولين شهر بابلسر، ديد از تادرصدد است  پژوهش انساني، اين جوامعدر توسعه  گردشگري

پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ  .دهد قرار تحليل و تجزيه و مطالعه موردمحيطي شهر را -اقتصاديتوسعه 

 همچنين و اي كتابخانه-اسنادي منابع از استفاده با موردنياز هاي داده باشد. ميهمبستگي  -روش تحقيق پيمايشي، توصيفي

خانوارهاي ساكن و سرپرست  مرتبط هاي سازمان با مصاحبه و ميداني بازديد پژوهشگر،شده  تدوينبه كارگيري پرسشنامه  با

دهد كه  نشان مي ،b پيرسون و كندال هاي آماري آزمون از استفاده پژوهش با شده است. نتايج گردآوري در شهر بابلسر،

ها و  زايي و درآمدزايي، سبب باال رفتن قيمت گردشگري در زمينه اقتصادي، اثرات قابل توجهي داشته و عالوه بر اشتغال

كشت گردشگران منجر به كاهش اراضي زيرمحيطي و كالبدي نيز ورود  زمينه زيستگري زمين شده است. در سودا

زيست و  گري، افزايش آلودگي و تخريب محيطكشاورزي و تغيير كاربري آنها، افزايش خدمات و تسهيالت كالبدي گردش

 توان مي گردشگران، ورود از هبهين استفاده براي تالش و ريزي اصولي برنامه با بنابراين، سهولت دسترسي به شهر شده است.

 .بخشيد بهبود را شهر كالبدي و محيطي زيست آن، وضعيت تبع به و اقتصادي وضعيت

 محيطي، بابلسر -هاي گردشگري، توسعه اقتصادي گري شهري، گردشگري پايدار، جاذبهگردش كليدي: هاي واژه

 .JEL: M20, O10, R15بندي  طبقه
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 مقدمه -5

وجود فرهنگ و عناصر منحصـر بـه فـردي كـه در     

هــاي  خــورد فعاليــت كشــورهاي مختلــف بــه چشــم مــي

گردشگري را بيش از پيش مورد توجه قرار داده اسـت. از  

هاي گردشگري بـه عنـوان عناصـر قابـل      اين ميان جاذبه

 هاي جاذبه و هاي طبيعي جاذبه كلي دسته دومالحظه در 

 الهـي  مواهـب  هاي طبيعي جاذبه. گيرند مي قرار فرهنگي

 بـه  و وجود داشته و بيش كم سرزميني هر در كه هستند

 و كنجكـاوي  حـس  برانگيزاننـده  هـاي  دسـته جاذبـه   سه

 هاي جاذبه جويي و لذت و تفريح ويژه هاي اكتشاف، جاذبه

 هـاي  جاذبـه  در حاليكـه  د؛نشو قسيم ميدرمان ت مؤثر در

نقـش   آنهـا  آفرينش آدمي در كه آنهايي هستند فرهنگي

تـاريخي،   هـاي  جاذبـه  از: عبارتنـد  آنها مهمترين داشته و

ــه ــي هــاي جاذب ــذهبي، و دين ــه م اجتمــاعي،  هــاي جاذب

 .شناختي مردم هاي جاذبه

 كشور ده از يكي گردشگري هاي جاذبه نظر از ايران

 سـرزمين  پـنج  از يكـي  باستاني آثار از لحاظ و جهان اول

 تنـوع  و اكوتوريسـم  هـاي  جاذبـه  جهـت  جهان به نخست

 جزء ( و1385 علي، تاج) بوده جانوري و هاي گياهي گونه

 باشـد.  مي دستي صنايع تنوع نظر از اول جهان كشور سه

 درآمـد  از سـهم  درصـد  5/1 تنهـا  كه است حالي در اين

 نظــر از و داده اختصــاص خــود بــه را جهــان گردشــگري

 جهـان  كشورهاي ديگر با در قياس گردشگر جذب درآمد

 جمـال محمـدي،   آبـادي،  زنگـي ) دارد قـرار  نود رتبه در

كـه   دارد گسـترده  و فراگيـر  مفهومي ( گردشگري1385

 بـاز  آن از پـيش  ميالدي و يا 1811 سال به آن تاريخچه

ــي ــردد م ــف گ ــان آن و تعري ــر دســتخوش همچن  و تغيي

 هـاي  مسـافرت  شامل گردشگري اصطالح .است دگرگوني

 كـه  شـود  مـي  افرادي و ها تجارت و خانه خارج از در افراد

 را هـا  مسـافرت  كـه انجـام   هسـتند  هايي خدمت بنگاه در

 تسـريع  را آنهـا  انجـام  يـا  و ساخته تر بخش و لذت آسانتر

ــي ــد م ــرزين) كنن ــگري1383، ف ــاترين (. گردش  از پوي

 بينـي  ساس پـيش ا بر كه است جهان اقتصادي هاي بخش

(WTO) توريسم جهاني سازمان
 از آينـده  سال چند در 1

 در موجود اقتصادي هاي بخش همه در رأس درآمد لحاظ

 بـه  را الملل بين تجارت بخش بزرگترين و خواهد بود دنيا

 ( گردشـگري 1384)طلـوعي،   داد خواهـد  خود اختصاص

 درآمـد ارزي، ايجـاد   جملـه  از زيـادي  اقتصـادي  تأثيرات

 منبـع درآمـدي   يـك  ايجـاد  ملـي،  ناخالص توليد افزايش

 خـدمات  زا، بهبـود  اشـتغال  منبع يك ملت، و دولت براي

 .Das, Dirieno, 2009)) است اجتماعي

 گردشـگري  اينكـه  از جوامع آگاهي ديگر سوي از

 دررا تـوجهي   قابـل  و مناسب بسيار ارزي درآمدي منبع

 اسـت  شده سبب دهد، مي قرار كشور يك اقتصاد اختيار

 مختلـف  ابعاد در گسترده بسيار مفهومي گردشگري كه

 كند. بسـياري  پيدا و حتي محيطي اقتصادي، اجتماعي

اصـلي   منبـع  عنـوان  بـه  را پويـا  صنعت اين كشورها از

 سـاختار  توسـعه  و خصوصي بخش رشد اشتغال، درآمد،

 حضـور  انـد  توانسـته  طريـق  ايـن  دانسـته و از  زيربنايي

 جهـاني  اطالعات و ارتباطاتعرصه  در فعاالنه و آگاهانه

 آورند ارمغان به خود مردم براي كشور وتوسعه  سوي به

(Tahmasebi, Majidi, 2005). 

 در هاي باالي گردشگري كه پتانسيل به توجه با

 سبب آنها، وجود و داشته رواج ايران مختلف مناطق

 ساكنان اقتصادي و اجتماعي در زندگي تحوالتي ايجاد

افزايش ميزان  بين رابطه درك بوده، مختلف مناطق

محيطي  گردشگري و نقش آن در توسعه اقتصادي،

از . است بيشتري هاي نيازمند بررسي نواحي ميزبان،

 اخير هاي سال در كه مناطق گردشگرپذير كشور جمله

 پذيراي شمار زيادي از گردشگران داخلي و خارجي بوده،

 فرهنگي هاي جاذبه باشد كه وجود ساحلي بابلسر مي شهر

 فراغت اوقات گذران و تفريحي موقعيت ،اجتماعي و

 اسكله در موجود تفريحي و تأسيسات دريا از وجود ناشي

 در و غيرمحلّي و محلّي گردشگران جذب سبب شهر،

 پژوهش بنابراين. است شده شهر و توسعه رونق نتيجه

از نگاه  كه دهد پاسخ سؤال اين به دارد در نظر رو پيش

                                                            
1- World Tourism Organisation (W.T.O) 
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 تا توسعه اقتصادي شهر،مردم و مسئولين شهر بابلسر 

 بوده منطقه در گردشگري گسترش تأثير تحت اندازه چه

توسعه  را در گردشگري تأثيرگذاري اين، بر افزون و

از ديدگاه مردم و  محيطي و كاربري اراضي شهر،

 .دهد قرار بررسي مسئولين شهري مورد

 از يكي عنوان به گردشگري صنعت امروزهبه عالوه 

 در. اسـت  توسـعه  و رشـد  حـال  در شـدت  به برتر صنايع

 شـناخته  فصل چهار عنوان سرزمين به كه ايران ما كشور

 جهـت  بـه  جهـان  كشـورهاي  برتـرين  از يكـي  و شود مي

 توجـه چنـداني   است گردشگري هاي جاذبه و آثار داشتن

با توجه به اينكـه توسـعه    .شود نمي گردشگري صنعت به

تغييـرات اقتصـادي،   پايدار به عنـوان جريـاني مـداوم در    

ــاعي ــي -اجتم ــرفرهنگ ــي ب ــاه و و محيط ــزايش رف اي اف

اجتماعـات تعريـف شـده و     مدت كـل  خوشبختي طوالني

اي پايـدار درصـدد    پويشي چندبعدي است كـه بـه گونـه   

فرهنگـي و محيطـي    -وحدت اهداف اقتصادي، اجتماعي

است، بنابراين بايد توسـعه گردشـگري را، زمـاني پايـدار     

نبوده و امكان حف  منابع آب و خـاك،  بناميم كه مخرب 

منابع ژنتيكي، گياهي و جانوري را براي آينـدگان فـراهم   

آورد. در واقع گردشگري پايدار بايد بتواند در يك محيط، 

در زماني نامحدود ادامه يابد، از نظر انساني و فيزيكي بـه  

محيط زيست صدمه نزند و تا بدان حد فعال باشد كه بـه  

اي  هـا و فراينـدهاي اجتمـاعي لطمـه     ليتوسعه ساير فعات

 .(Butler, 2000) وارد نسازد

ـ  گردشگري هنوز فعاليت جديدي راي بسـياري از  ب

اي كم و يا نـاچيز در توسـعه ايـن     كشورهاست كه تجربه

ــش از ــوق   بخ ــد ف ــه رش ــد. در زمين ــاد دارن ــاده  اقتص الع

ــه  ــگري در ده ــيش  گردش ــر و پ ــاي اخي ــه   ه ــي اينك بين

 2121گردشگري بزرگتـرين صـنعت صـادراتي در سـال     

اند كه اهميت زيادي بـه   خواهد شد، كشورها مجبور شده

كه اين امـر، هنـوز    توسعه گردشگري بدهند. اما از آنجايي

هـاي كمـي وجـود دارد     جديدي است مثال فعاليت نسبتاً

نظـم و بـدون    نشان بدهد چگونه رشد گردشگري بـي  كه

هاي  في اغلب همراه با صدمهتواند نتايج من ي ميريز برنامه

ين نتـايج منفـي بـراي    نـ ناپذير به اقتصـاد و همچ  جبران

 ريزي زيست جوامع به وجود بياورد، بنابراين برنامه محيط

كيد بـر رهيافـت   اهميت زيادي به تأ ،گردشگري منسجم

عه پايـدار هماهنـگ بـا    طوالني و جامع دارد تـا بـه توسـ   

شـگري يكـي   لي كشور دست يابد. گرداي ك اهداف توسعه

در سـال   هاي اقتصادي پيشرو در جهان اسـت؛  از فعاليت

 برابـر  در نفر ميليون 1/5 ايران از گردشگري سهم 2117

 برابـر  دالر در ميليـارد  1/2 آن درآمـد  ميليون نفر و 911

 بـه طـور   مـا  كشـور  درآمـد . است بوده دالر ميليارد 751

 تركيـه،  ماننـد  منطقـه  بـا كشـورهاي   قيـاس  در ميانگين

 اروپـايي  كشـورهاي  بـا  قيـاس  در و كمتر برابر 11 حدود

  .است كمتر برابر 51 از بيش

تعـداد   2121دهـد كـه تـا سـال      روندها نشان مـي 

ميليـارد نفـر    6/1گردشگران در سراسر جهان بـه حـدود   

بع اصلي اشتغال در خواهند رسيد. گردشگري يكي از منا

باشد كه طبـق تخمـين سـازمان جهـاني      سراسر دنيا مي

ميليون نفر در دنيا در اين صنعت  7/96گردشگري حدود 

اشــتغال دارنــد و چنانكــه مشــاغل بــه صــورت مســتقيم 

مستقيم اقتصادي نيز به آنها اضافه شود اين مقدار به غير

ــدود  ــيد   254ح ــد رس ــغل خواه ــون ش ــازمان  ميلي )س

كـي از  لسـر نيـز بـه عنـوان ي    ( شهر باب1387 جهانگردي،

هاي جذاب و گردشگرپذير كشور ما با توجه به  شهرستان

حجم عظيم ورود گردشگر به اين شهر در هر سال، از اين 

امر مستثني نبوده و ورود گردشگر بـه ايـن شـهر اثراتـي     

مثبت و منفي را در توسعه اقتصادي و محيطـي شـهر بـا    

تا ابتدا  شدهخود به همراه دارد، لذا در اين پژوهش سعي 

هــاي شــهر تبيــين  و جاذبــه هــوم گردشــگري شــهريمف

گرديده و سپس از ديدگاه مردم و مسئولين مرتبط با امر 

گردشگري در اين شهر، اثرات اقتصادي، محيطي توسـعه  

 گردشگري مشخص شود.
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موقعيت شهر بابلسر در شهرستان بابلسر و استان مازندران -5شكل شماره   

 مصب هكتار در 1351 مساحت با بابلسر شهر

 در و خزر درياي جنوبي كرانه در بابلرود رودخانه

 ثانيه 51 و دقيقه 37 و درجه 52 مختصات جغرافيايي

 36 و طول شرقي ثانيه 51 و دقيقه 41 و درجه 52 الي

 دقيقه 43 و درجه 36 الي ثانيه 15 و دقيقه 41 و درجه

 استان شمال در شهر استقرار دارد. اين شمالي عرض

 بر شده انجام هاي بررسي اساس بر و داشته قرار مازندران

دلتايي  هاي آبرفت و ساحلي هاي ماسه و رسوبات سطح

 ساختمان لحاظ از و يافته استقرار بابلرود رودخانه

 واقع رشت-ساختي گرگان زمين زون در شناسي زمين

 حد و خزر درياي جنوبي هاي كرانه در است. شهر شده

 هاي ويژگي گرفته و قرار بابلسر رودخانه دلتاي انتهايي

 شمالي بخش. است عامل دو اين از متأثر آن جغرافيايي

ارتفاع  متر -15 آن جنوبي بخش و متر -27 بابلسر

شمال  به جنوب از عمومي شيب يك داراي و داشته

 آن شرقي حد خزر، شهر درياي اين شمالي حد در. است

 جنوبي حد و كنار فريدون شهر آن غربي حد بهنمير، شهر

 سرشماري اساس است. بر گرفته قرار بابل شهرستان آن

 51132 با برابر جمعيتي داراي بابلسر شهر 1385 سال

 با پيش دوره نسبت به كه( 1385 آمار، مركز) است نفر

درصدي  23/1با  برابر رشدي نرخ نفر، 41631 جمعيت

 در شمال خزر درياي شامل شهر كلي است. جلوه داشته

 شرق در رود شازده و مركز در بابلرود هاي رودخانه آن،

 و سبز و باز فضاهاي به همراه مسكوني بافت آن،

 وجود .باشند مي شهر جنوب در كشاورزي هاي زمين

 شهر غرب شمال در ساحلي توريستي تأسيسات و پالژها

 شمال در عالي آموزش و امكانات ها ساختمان نيز و

شهر  در. هستند شهري اندازهاي چشم ديگر از آن شرقي

 وجود جمعيت توزيع مانع يا محدودكننده عارضه هيچ

 كه درصد است 5/1صفر تا  كلي طوره ب شيب و نداشته

شكل  .رسد مي درصد 3 حداكثر الي 1 به شهر اراضي در

 دهد. ( موقعيت شهر بابلسر را نشان مي1)

 موقعيت شهر بابلسر در شهرستان بابلسر و استان مازندران -5شكل 

 (5301، مركز آمار ايران)منبع: 

 

 

1383منبع: طرح جامع بابلسر،  

 محدوده قانوني شهر بابلسر

 موقعيت شهرستان بابلسر در استان موقعيت استان مازندران در كشور

 تقسيمات كشوري شهر بابلسر
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گرفتـه   «تور»اي فرانسوي از ريشه  هژوا 1گردشگري

شده است. تور در زبان فرانسه به معاني زير آمـده اسـت:   

حركت دوراني )چـرخش(، عمـل پيمـودن، طـي كـردن      

 2پيرامون، سير كردن، گردش نمودن. به نظر پيـر الروس 

لـذت بـوده و    كسـب گردشگري عمل مسافرت به منظور 

گردشگر كسي است كه براي خشنودي خود و لذت بردن 

ي نخسـتين بـار در سـال    ردشگره گژوا .كند مسافرت مي

آمـد. در آن زمـان    3اي به نام اسپورتينگ در مجله 1811

اين لغت بـه معنـاي مسـافرت بـه منظـور تماشـاي آثـار        

تاريخي و بازديد از مناظر طبيعي براي كسب لذت به كار 

 (.1381 ،محالتيرفت ) مي

، گردشـگري عمـل مسـافرت    4به عقيده پـل روبـره  

و رفـتن بـه جـاي غيـر از     كردن و طي مسافرت نمـودن  

مكان هميشگي و متعارف زندگي به منظـور لـذت بـردن    

حتي اگر اين كـار شـامل يـك جابجـايي كوچـك       است؛

باشد، با اين كه هدف اصلي از اين جابجايي غير از تفـنن  

و لذت بردن بوده و گردشگر كسي است كه اين كار را به 

يـا   دليل كنجكاوي يا بيكاري و براي لذت بردن و تفـريح 

كـرده اسـت،   « مسافرت»باالخره به منظور ادعاي اين كه 

 .(1381 ،محالتي)دهد  انجام مي

در فرهنگ و ادبيات فارسي جهانگردي به سفر 

كردن در قطار عالم، به منظور تفريح، سياحت، زيارت و 

مسافرت به مقصدي و بازگشت به محل سكونت اصلي 

هاي  نطقهاطالق گرديده و سفرهاي كوتاهي و موقتي از م

خارج از محل كار و سكونت اصلي به منظور سير و 

 (.1377 سياحت تعريف شده است )رضواني،

گردشـگري را   (1995)سازمان جهاني جهـانگردي  

 كند: چنين تعريف مي

گردشگري عبارت اسـت از مجموعـه كارهـايي كـه     

ي غيـر از محـيط عـادي خـود     يك فرد در سفر و در مكان

كشد و  بيش از يك سال طول نميدهد. اين امر  انجام مي

                                                            
1- Tourism 

2- Piere Larus 
3- Sporting  

4- Paul Robroh 

ســاير هــدف آن ســرگرمي، تفــريح، اســتراحت، ورزش و 

 .ها فعاليت

تـوان گردشـگري را شـامل همـه      به طور كلي مـي 

ها و اقداماتي دانست كه در ارتباط با فرد گردشگر  فعاليت

هاي كه يك گردشـگر   گيرد و نيز كليه فعاليت صورت مي

محـل سـكونتش   در هنگام مسافرت به مكـاني خـارج از   

توانـد شـامل    دهد و هدف از ايـن مسـافرت مـي    انجام مي

جهت استفاده از ، ديدار دوستان و آشناياني چون: موارد

بــراي تجــارت و انجــام ، انــدازهاي طبيعــي فضــا و چشــم

)آب درمـاني، اسـتفاده از    جهت درمـان ، كارهاي شخصي

، زيــارت و انجــام امــور مــذهبي، آب و هــواي ســالم و ...(

 ، باشد.ورزش تفريح و

 در كه است گردشگري معناي به پايدار گردشگري

 همان در و يافته بقا و توسعه( و محيط جامعه) حوزه يك

 و ماند مي باقي نامحدود دوره يك در مقياس و روش

 براي توسعه از ممانعت و و تنزل مخاطرات ايجاد باعث

 انجام فرصت و شود نمي كرده رشد آن در كه محيطي

 به .كند نمي محدود را فرايندها و ها فعاليت مناسب ديگر

 يك عنوان به سيستمي نگرش رويكرد نوع اين دنبال

 سعي آن از با استفاده كه گرفته قرار استفاده مورد ابزار

 با آنها ارتباط و گردشگري بر تأثيرگذار موارد شناسايي بر

  .شود مي يكديگر

 خاصـي  فضـايي  الگوهاي چارچوب در گردشگري

 فضــايي الگوهــاي ايــن از كنــد كــه يكــي مــي عمــل

 آنكـه  علـت  بـه  شـهري  نواحي شهري است. گردشگري

 غالبـاً  دارنـد  زيادي بسيار فرهنگي و تاريخي هاي جاذبه

 شـهرها  گردنـد.  مـي  محسوب گردشگري مهمي مقاصد

 هـا،  مـوزه  شـامل  بزرگـي  و متنـوع  هـاي جاذبـه  معموالً

 هـا،  پارك ورزشي، هاي تئاترها، استاديوم يادبود، بناهاي

 و تـاريخي  معمـاري  بـا  مناطقي خريد، مراكز شهربازي،

 دارا مشـهور  افـراد  بـا  حوادث مهم به مربوط هايي مكان

 كنـد  مي جذب را بسياري گردشگران خود اين كه بوده

(Timothy, Geoffrey, 1995). ــالوه ــن ع ــر اي  از ب

 و تنگاتنـگ شـهر   كـاركرد  شـهري  فضـاي  در كـه  آنجايي
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 برخـودار  فضـايي  هاي كنشدر  اساسي اهميت از پيرامون

 منـاطق  در گردشـگري  هـاي  اگر جاذبه باشد، لذا حتي مي

 گردشـگري  از زيادي حجم هم باز باشند، غيرشهري واقع

 سـرويس  سـكونت،  محل شود، زيرا مي متمركز در شهرها

در  گردشگري خدمات و ساير نقل و حمل ارتباطات، غذا،

 و شهر اطراف مناطق از بازديدكنندگان كه اند واقع شهرها

 بـين  در اين عالوه به .كنند مي استفاده آنها از شهر، خود

 مرزهاي ،1پسامدرنيته در زداييتمايز به ميل يندهافز رشد

ـ  به كار و درهم ريخته را فراغت اوقات و كار بين  از يجزئ

 ميان تمايز رفتن بين از است. با گشته بدل معاصر زندگي

 و شده ذوب يكسان كليتي در دو اين فراغت، اوقات و كار

ــه ــكل ب ــري ش ــبكي گي ــدگي، از س ــه زن ــبك ك  س

 اسـت.  منتهي گرديـده  شود، مي ناميده 2اكسپرسيونيستي

 بـه  را چيزي كند مي سعي انسان زندگي، از سبك اين در

 از نمايـد.  بخـش  لذت و مهيج را اش زندگي كه آورد وجود

 پـذيري  انعطـاف  و پويايي زندگي، سبك اين هاي مشخصه

 (. ايـن سـبك  1385 سـقائي،  يزدي، )پاپلي است آن زياد

 و يافتـه  وسيعي گستره شهرنشيني با همپوشي در زندگي

 از گونـه  ايـن  پيرامـون  در را فراغـت  اوقات گذران به ميل

 رو ايـن  از. دهـد  مي افزايش شهرها در زندگي مندي سبك

 بـه  اسـت  نموده تسهيل را گردشگري امر نيز شهرنشيني

ــه  بسترســازي در زمــان -فضــا فشــردگي كــه اي گون

و  داده شـكل  را شهرنشـيني  از بـااليي  درصـد  3،پسامدرن

 سـبب  شـهرها  كـالن  در را سـرمايه  انباشـت  عليت تبيين

 اوقـات  گـذران  فضـاهاي  بـرآورد  بـه عـالوه   است. گرديده

 در فراغـت  اوقـات  گـذران  مكـان  بـا  رابطـه  در را فراغـت 

از  گونه اين به نيازهاي پاسخگويي براي متفاوت هاي شعاع

 از رونـدي  در سود كسب تدارك همچنين و زندگي سبك

 توسـعه  بـا  همگـام  .دارد دنبال به مكان در گذاري سرمايه

 نيازهـاي  بـرآوردن  بـراي  شـهري،  نـواحي  در گردشـگري 

 و نظيـر رسـتوران   بيشـتري  حمايتي خدمات گردشگران،

 ذكـر  قابـل  نكته اين چه شود. اگر مي ساخته اقامت محل

                                                            
1- Postmodernity 

2- Expressionist 

3- Postmodern 

 تنهـا  آيند شهر مي خارج از كه بازديدكنندگاني كه است

 .كننـد مـي  اسـتفاده  امكانـات  ايـن  از كـه  نيستند كساني

در تغييـرات   زيـادي  سـهم  گردشـگري  زيربناهاي توسعه

 تحـت  شـهر  تصـوير  و داشته شهر نواحي كاركرد و شكل

 قـرار  شـده،  ارائـه  جنبـي  خـدمات  و هـا  هتـل  انـواع  ثيرتأ

 گيرد. مي

 عمل ريگردشگرپذ شهري عنوان به شهرهاي وقت

 متداول و قبول قابل يژگيو ابند، چهاري يم توسعه و كرده

 ،مردم ساختار ي،كيزيف اديز تراكم شامل؛ شهرها

 اقتصادي ييگرا نقش چند ي واجتماع -يفرهنگ يگوناگون

 با اي منطقه و شهري داخل شبكه در ينيع تيمركز و

 حل گردشگري تيماه و ساختار در شترييب يفشردگ

 پردازش در را زييتما و (Pearce, 2001) دنشو يم

 را آثاري وداده  شكل گردشگري رامونيپ شهري فضاي

ر گردشگ هيدوسو كنشگري در كه دننه يم جاي بر

 گردشگران كنشگري انيم نيا در .ابدي يم نماد زبانيم

 د،يخر شهر، بافت ها، جاذبه ؛رامونيپ شهري فضاهاي در

 به كرديرو در كه است يجنب هاي تيفعال و اسكان

 نهايا رينظ و يحيتفر مراكز ها، شگاهينما تئاترها، ها، موزه

 .(Hall, Mand, 1999) ابدي يم تبلور

ــوان  را مــي گردشــگريرو  از ايــن ــل كــنشت  متقاب

 رامـون يپ گردشـگري  فضـاي  ديـ تول و زبانيم گردشگران

 از ديـ بازد و متفـاوت  هاي زهيانگ با شهري مناطق به سفر

 بـه  مربـوط  خـدمات  و التيتسـه  از اسـتفاده  و هـا  جاذبه

 بـر  شـهري  فضـاي  در را يمتفـاوت  آثـار  كه ستريگردشگ

در ارتبـاط بـا اهـداف     رو تعريف كرد. از ايـن  نهد يم جاي

. ديدگاه اول: باشد توسعه گردشگري دو ديدگاه مطرح مي

ــه فرهنگــي: ــدگاه، كســب تجرب ــن دي هــدف  مطــابق اي

ــت  ــه دس ــگري ب ــي و   گردش ــه فرهنگ ــك تجرب آوردن ي

بيشـتر   كـه بـر ايـن اسـاس،     شـود  اجتمـاعي تلقـي مـي   

گيـرد   اجتماعي مورد توجه  قرار مي -گردشگري فرهنگي

مطابق ايـن   دست آوردن سود اقتصادي:ه بو ديدگاه دوم: 

ديدگاه، گردشگري سيستمي اقتصادي است كه مانند هر 

مـادي بـوده و يـك     سيستم اقتصادي ديگر در پي منافع
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مطـابق ايـن    گردد. فعاليت پايه از نظر اقتصادي تلقي مي

ف گردشـگري نـه عرضـه منـابع و     مفهوم مهمتـرين هـد  

 هاي فرهنگـي بلكـه كسـب سـود اقتصـادي اسـت       جاذبه

(Inskeep, 1991). 

ــين  ــايج حاصــل از توســعه  همچن ــا نت در رابطــه ب

مكتـب بـا   ، ديدگاه اول: گردشگري دو ديدگاه وجود دارد

رويكرد ارتبـاط تنگـاتنگي    اينرويكرد اقتصادي سياسي: 

بين استعمارگرايي و وابستگي اقتصاد گردشـگري برقـرار   

منفي همراه است. ايـن   نموده و در نتيجه با نگرش كامالً

ديدگاه توسعه و خوشبختي شهرهاي ثروتمند را ناشي از 

ــي  ــر م ــه كشــورهاي فقي ــوان گردشــگري  هزين ــد و ت دان

للي را در ايجاد توازن بين شركاي ثروتمند و فقيـر  الم بين

 مكتب با رويكـرد كـاركردي:  و ديدگاه دوم:  داند بعيد مي

ديدگاه كـاركردي بـر اهميـت اقتصـادي قابـل مالحظـه       

ع و شـيوه  نفـ  گردشگري براي كليه افراد و كشورهاي ذي

كيد آن تأ بهبود كارايي آن و به حداقل رساندن آثار منفي

نگرش معتقد است كه با مـديريت خـوب و    نمايد. اين مي

مشكالت ناشي از گردشـگري   معيارهاي مناسب سياسي،

( عناصـر  2شكل ) (.1378 ،افتخاري، امينيشود ) حل مي

 دهد. مرتبط با مبحث گردشگري در شهرها را نشان مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد. ( تقسيم مي1نظام عرضه و تقاضا مطابق جدول ) 2تمامي عناصر و اجزاي گردشگري به  1از ديدگاه گان

                                                            
1- Gun 

 نظام عرضه و تقاضاي گردشگري  -5جدول 

 عوامل عرضه عوامل تقاضا

 ها ها و فعاليت جاذبه المللي گردشگري بازارهاي بين

 ها و ساير امكانات و خدمات گردشگري اقامتگاه بازارهاي داخلي گردشگري

خدمات  ها، امكانات و استفاده ساكنين محلي از جاذبه

 گردشگري

هاي عناصر  حمل و نقل و ديگر زيرساخت

 سازماني

 (5305 منبع: )ضرغام،    

 

گردشگري 

 شهري

سيسات پزشكي أت

 و درماني

عناصر 

خاطره 

 جمعي

مراكز خريد و 

 فروش عمده

سرگرمي و 

 تفريحات

پاركها و فضاي 

 سبز شهري

ها موزه  

هانمايشگاه  

بناهاي 

 تاريخي

مراكز 

 تفريحي

 عناصر مرتبط با مبحث گردشگري در شهرها -2شكل 

 (5305 نيا،منبع: )ملک
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 تحقيقروش  -2

 نظـر  از و كـاربردي  هـدف،  لحاظ از حاضر پژوهش

 همبســتگي آن تحليــلشــيوه  و شناســي پيمايشــي روش

ــت. ــزار اس ــردآوري داده اب ــا، گ ــات ه ــداني مطالع  و مي

 مطالعـات  بـا  همـراه  پژوهشـگر، شـده   تـدوين پرسشنامه 

 و توصـيف  هـا،  فراوانـي  از طريـق  متغيرهـا . است اسنادي

سرپرسـت خانوارهـا و مسـئولين    از طريق آراء  آنها روابط

شهري مرتبط با امر گردشگري در شهر بابلسر به عنـوان  

. انـد  گرفتـه  قـرار  تحليل جامعه آماري مورد مطالعه مورد

جهت تعيين حجم نمونه، در مورد سرپرست خانوارها، بـا  

خـانوار در شـهر بابلسـر، از     13486توجه به ساكن بودن 

سرپرسـت   296د گيري كـوكران، تعـدا   طريق روش نمونه

 بنـدي  طبقـه تصـادفي   گيـري  نمونه روش طريق خانوار از

 قـرار  پرسـش  به عنوان حجم نمونه انتخاب و مـورد  ساده

اند. به منظور انتخاب نمونه از بين مسئوالن نيز، بـا   گرفته

توجه به در دسترس نبودن تعداد دقيق مسئوالن مـرتبط  

گيـري   با امر گردشگري در شـهر بابلسـر، بـا روش نمونـه    

اسـتفاده   دسـترس  در گيـري  نمونه طريق ، ازغيرتصادفي

 نفر از آنها پرسشنامه تهيه گرديـد. جهـت   51براي شد و 

  از استفاده طريق از شده نيز، آوري جمع هاي داده تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده اينكه تا چه انـدازه   در تحقيق حاضر، براي

 هـاي نظـري كـه از قبـل بـراي      هاي تجربي با سـازه  سازه

  دارداند، مطابقت  سنجش مفاهيم مورد نظر تدوين شده

 يهمبستگ بيضر آماري تكنيك از آماري افزارهاي نرم

 است. شده استفاده پيرسون و كندال

ــان     ــت اطمين ــار و قابلي ــابي اعتب ــور ارزي ــه منظ ب

ها در اين تحقيق، قبل از تنظيم نهايي، از نظـر   پرسشنامه

و از روش آلفـا   ي قـرار گرفتـه  سنجش روائي مورد بررسـ 

هـا   همبسـتگي گويـه   كه مبتني بر مناسبترين 1باخ كرون

نمايـد،   بوده و ضريب روائـي كـل طيـف را مشـخص مـي     

 )روائـي  عالوه بر محاسبه ضريب آلفاو استفاده شده است 

هـا را در جهـت نقـش     كل طيف(، موقعيت تك تك گويه

فزايش ضـريب كـل مشـخص نمـوده و     آنها در كاهش يا ا

ي كل طيـف بـا حـذف    نامناسب كه ضريب روائهاي  گويه

 اند. يابد، مشخص شده آنها، افزايش مي

شود، ضـريب   استنباط مي 2كه از جدول  همانطوري

ــه   ــف ب ــل طي ــي ك ــك از  روائ ــر ي ــراي ه ــده ب دســت آم

دهنـده   ر حد باال بوده و اين موضـوع نشـان  ها د پرسشنامه

مورد  همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم

تــوان گفــت كــه  باشــد، بنــابراين مــي نظــر، مناســب مــي

پرسشــنامه تحقيــق حاضــر از قابليــت اعتمــاد يــا روايــي  

 برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي از اسـتفاده شـده اسـت كـه يكـ      2ياز روش تحليل عامل

ــاربردترين روش ــرين و پرك ــابي ســازه  مهمت ــاي اعتباري ه

 باشد. مي

 

                                                            
1- Cronbach Alpha  

2- Factor Analysis 

 هاي هر گروهميزان آلفاي محاسبه شده براي پرسشنامه -2جدول 
 پرسشنامه مسئوالن پرسشنامه سرپرست خانوار )مردم( مفاهيم

 80/8 83/8 كل پرسشنامه

 85/8 05/8 گردشگري به لحاظ توسعه اقتصادي( بخش اول )نقش

 80/8 81/8 توسعه محيطي( لحاظ به گردشگري بخش دوم  )نقش

 )محاسبات نگارندگان(منبع:          
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دهد، مقدار آمـاره   نشان مي (3)همانطور كه جدول 

آزمون بارتلت از ديدگاه مـردم و مسـئوالن بـراي هـر دو     

باشد و نيـز   معناداري ميده شده در سطح لفه به كار برؤم

از ديدگاه مـردم و   KMOمقادير به دست آمده از آزمون 

هـاي اقتصـادي و محيطـي نشـان      لفـه ؤمسئولين بـراي م 

دهد كه متغيرهاي انتخابي براي تحليل عامل مناسب  مي

بوده و همبستگي بـااليي بـا سـه عامـل اسـتخراج شـده       

، داشته و همچنين عوامل به دست آمده، با سـازه نظـري  

 يكسان است.

  

 ي پژوهشها يافته -3

 كالبـدي  -آثـار اقتصـادي و محيطـي    بررسـي  براي

 كـه  گونـه همان ،(بابلسر) مطالعه مورد شهر بر گردشگري

 پرسشـنامه  قالب در و تعيين هايي شاخص شد، گفته قبالً

توســط سرپرســت خانوارهــا و مســئولين مــرتبط بــا امــر 

 اسـتخراج تحليل  و تجزيه جداول. شد گردشگري تكميل

 اقتصـادي  اثـرات  جـدول  چهـار  هـا در  پرسشنامه از شده

گردشگري از  محيطي زيست -كالبدي اثرات گردشگري و

 داري معنـي  ميـزان  همـراه  بـه  ديدگاه مردم و مسـئولين 

تـوان بـه اثـرات     از آن جملـه مـي  اسـت.   آمده ها شاخص

 هـر  گردشـگري در اقتصادي گردشگري اشاره داشت كـه  

 جـاي  بـر  منفـي  و مثبـت  از اعـم  اقتصادي اثرات ،منطقه

 بابلسـر،  شـهر  در تـأثيرات  ايـن  بررسـي  بـراي . گذارد مي

 قيمـت  و زايي، افـزايش درآمـد   اشتغال نظير هايي شاخص

 منظور بدين .اند گرفته قرار بررسي مورد و كاالها زمين

 

 

 

 

 

 كـه  H0 يـا  «اول فرضـيه » ابتـدا  فرضـيات  آزمـون  جهت

 و سـپس  جامعـه  پـارامتر  براي معيني مقدار آن از منظور

 گرديـده  به عنوان فرضيه مقابـل آن، تـدوين   1Hفرضيه 

 است.

 كـه  تحقيـق  اصـلي  الؤس به توجه با اين بخش در

 در گردشـگري  صنعت گسترش كه بوده مطلب اين مبين

 شـهري  و محلي اقتصاد رونق در مثبتي نقش بابلسر شهر

 آزمـون  و 1H فرضـيه  برابر در H0 فرضيه ارائه به داشته؛

 :شود مي پرداخته آن

H0ــه ــر : ب ــي نظ ــد م ــين رس ــترش ب ــنعت گس  ص

 و محلـي  اقتصاد رونق و مطالعه مورد شهر در گردشگري

 .ندارد وجود معناداري رابطه شهري

1Hــه ــر : ب ــي نظ ــد م ــين رس ــترش ب ــنعت گس  ص

 و محلـي  اقتصاد رونق و مطالعه مورد شهر در گردشگري

جهت بررسي فرضـيه   .دارد وجود معناداري رابطه شهري

نشـان داده   4كه در جدول شـماره   طوري ذكر شده همان

گويه اسـتفاده شـده    11شاخص در قالب  3شده است از 

هاي مـورد بررسـي در    كه نتايج آزمون معناداري شاخص

ثير ديدگاه مـردم تـأ  دهد كه از  نشان مي 15/1لفا آسطح 

ييد گويه مورد بررسي مورد تأ 11ز يه اگو 6گردشگري بر 

 زنـان،  اشـتغال  قرار گرفته است كـه عبارتنـد از: افـزايش   

مـد،  آدر كشـاورزي، افـزايش   بخـش  مـازاد  نيـروي  جذب

 بهـا و افـزايش   اجـاره  ميزان اراضي، افزايش قيمت افزايش

 اجناس. قيمت و تورم

 

 

 محاسبه تحليل عامل جهت بررسي نقش گردشگري در شهر مورد مطالعه از ديدگاه مردم و مسئوالن -3جدول 
 

 هاي استفاده شدهلفهؤم
 پرسشنامه مسئوالن پرسشنامه سرپرست خانوار )مردم(

 سطح معناداري  بارتلت آزمون KMOآزمون  سطح معناداري  بارتلت آزمون KMOآزمون 

 131/1 212 69/1 139/1 231 61/1 اقتصادي

 144/1 235 58/1 119/1 321 71/1 محيطي

 )محاسبات نگارندگان(منبع:      
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 هاي اقتصادي از ديدگاه مردم گردشگري شهري و مؤلفهتبيين رابطه بين  -8جدول 

 نتيجه bتاو كندال  پيرسون عنوان متغير شاخص رديف

5  

 

 اشتغال

 H1رد  325/1 613/1 افزايش اشتغال در بخش خدمات

 H1ييد تأ 129/1 161/1 افزايش اشتغال زنان 2

 H1رد  99/1 568/1 افزايش اشتغال جوانان 3

 H1ييد تأ 129/1 124/1 مازاد بخش كشاورزيجذب نيروي  8

 H1رد  511/1 651/1 ... سازي انهاي شغلي در بخش ساختم افزايش فرصت 1

0  

 درآمد

 H1ييد تأ 148/1 139/1 مدآافزايش در

 H1رد  411/1 388/1 كاهش فاصله طبقاتي 8

 H1رد  259/1 152/1 افزايش قدرت خريد مردم 0

 H1ييد تأ 168/1 136/1 افزايش قيمت اراضي قيمت اجناس و اراضي 5

 H1ييد تأ 194/1 143/1 افزايش ميزان اجاره بها 58

 H1ييد تأ 113/1 118/1 افزايش تورم و قيمت اجناس و كاالها 55

 )محاسبات نگارندگان(منبع: 

 

، 5نيز با توجه بـه جـدول شـماره     از نظر مسئولين

شاخص لحاظ شـده   11شاخص از  8ثير گردشگري بر تأ

هـا عبارتنـد از:   ييد قرار گرفتـه كـه ايـن شـاخص    مورد تأ

زنـان،   اشـتغال  افزايش خدمات، بخش در اشتغال افزايش

مـد،  آدر كشـاورزي، افـزايش   بخـش  مـازاد  نيـروي  جذب

 اراضـي، افـزايش   قيمـت  افـزايش  طبقـاتي،  فاصله كاهش

 كاالها. و اجناس قيمت و تورم بها و افزايش اجاره ميزان

 

 هاي اقتصادي از ديدگاه مسئولين تبيين رابطه بين گردشگري شهري و مؤلفه -1جدول 

 نتيجه آزمون b تاو كندال پيرسون عنوان متغير شاخص رديف

5 

 اشتغال

 H1ييد تأ 138/1 155/1 افزايش اشتغال در بخش خدمات

 H1ييد تأ 129/1 149/1 افزايش اشتغال زنان 2

 H1رد  459/1 512/1 افزايش اشتغال جوانان 3

 H1ييد تأ 133/1 116/1 جذب نيروي مازاد بخش كشاورزي 8

 H1رد  745/1 811/1 ... سازي هاي شغلي در بخش ساختمان افزايش فرصت 1

0 

 درآمد

 H1ييد تأ 131/1 131/1 مدرآافزايش د

 H1ييد تأ 111/1 116/1 فاصله طبقاتيكاهش  8

 H1رد  1/1 117/1 افزايش قدرت خريد مردم 0

قيمت  5

اجناس و 

 اراضي

 H1ييد تأ 121/1 114/1 افزايش قيمت اراضي

 H1ييد تأ 122/1 11/1 افزايش ميزان اجاره بها 58

 H1ييد تأ 112/1 111/1 افزايش تورم و قيمت اجناس و كاالها 55

  باشد% مي95اطمينان ها در سطح  داري شاخص سون بوده و ميزان معنيو پير bهاي آماري كندال  اساس آزموننتايج بر 

 (محاسبات نگارندگان)منبع:     
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در مجموع جهت بررسي و آزمون اين ادعا كه 

 بروز و مطالعه مورد شهر در يگردشگر گسترش نيب»

 «دارد وجود يمعنادار رابطه شهر ياقتصاد راتييتغ

ين)عدم وجود  H0ضمن تبيين فرضيه  ب طه  ب ا  اين دو  ر

 

)وجود رابطه بين اين دو  1Hمتغير( در مقابل فرضيه 

 بههاي اقتصادي  با توجه به مجموع شاخص متغير(

 جدول در حاصله جينتا كه شده پرداخته هيفرض آزمون

  .است شده داده نشان 6

 

 شهر ياقتصاد راتييتغ بروز و مطالعه مورد شهر در يگردشگر گسترش نيب يهمبستگ زانيم شينما -0جدول 

 آزمون آماري

 )ضريب همبستگي(

 مسئوالن مردم)سرپرست خانوار(

 سطح معناداري

(apprpx. sig) 

 سطح معناداري

(apprpx. sig) 

 156/1 196/1 پيرسون

 b 146/1 144/1-تاو كندال

 )محاسبات نگارندگان(منبع:                                     

 

اين مطلب است  دهنده نشاننتايج حاصل از آزمون 

درصد اطمينان، بـا   95كه از ديدگاه مردم و مسئولين، با 

توجه به ميزان احتمـال محاسـبه شـده كـه كـوچكتر از      

را  H0تـوان فـرض    است، مي 15/1ناحيه رد در سطح الفا 

 گردشگري رد نمود و پذيرفت كه توسعه 1Hبه نفع فرض 

 ي در شهر بابلسر شده است. اقتصاد راتييتغ بروزسبب 

 نظيـر  هـايي  شـاخص  نيـز  تأثيرات اين بررسي براي

 خــدمات و امكانــات افــزايش اراضــي، كــاربري تغييــرات

 هاي گونه و زيست محيط روبنايي و حفاظت از و زيربنايي

 قسمت اين در .است قرار گرفته مدنظر جانوري و گياهي

 مطلـب  ايـن  مبين كه تحقيق اصلي الؤس به توجه نيز با

 در تغييـر  باعـث  گردشـگري  رشـد  و گسـترش  كـه  بوده

ــزايش و شــهري اراضــي كــاربري ــات اف  خــدمات و امكان

 آن در زيســت روبنــايي و حفاظــت از محــيط و زيربنــايي

 آزمـون  و 1H فرضيه برابر در H0 فرضيه ارائه به گردد؛ مي

 :شود مي پرداخته آن

H0ــه ــر : ب ــي نظ ــد م ــين رس ــترش ب ــنعت گس  ص

 محيطي، تغييرات بروز و مطالعه مورد شهر در گردشگري

ــزايش و شــهري اراضــي كــاربري ــات اف  خــدمات و امكان

 .ندارد وجود معناداري رابطه شهر روبنايي و زيربنايي

1Hــه ــر : ب ــي نظ ــد م ــين رس ــترش ب ــنعت گس  ص

 محيطي، تغييرات بروز و مطالعه مورد شهر در گردشگري

ــزايش و شــهري اراضــي كــاربري ــات اف  خــدمات و امكان

 .دارد وجود معناداري رابطهشهر  روبنايي و زيربنايي

شاخص اسـتفاده شـد    3مون فرضيه از آزبه منظور 

گويه در پرسشنامه مطرح و از دو ديـدگاه   9كه در غالب 

مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج آزمون معنـاداري  

در  (،7)كالبدي با توجه در جـدول   هاي محيطي، شاخص

دهـد كـه از ديـدگاه     نشان مي 15/1لفا آسطح معناداري 

شـاخص، مـورد    9شاخص از  4گري بر ثير گردشمردم تأ

 ياراضـ  كـاهش ها شامل  ييد قرار گرفته كه اين شاخصتأ

، آنهـا  يكـاربر  رييـ تغ و يكشـاورز  محصـوالت  كشت ريز

هاي ييالقـي و نـوع دوم، افـزايش سـهولت      گسترش خانه

ــاد   ــهر، ايج ــه ش ــي ب ــز   دسترس ــل و مراك ــاه، هت اقامتگ

باشـند.   مهمانپذير، افزايش فضاهاي تفريحي و ورزشي مي
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 محيطي از ديدگاه مردم -هاي كالبدي تبيين رابطه بين گردشگري شهري و مؤلفه -8جدول 

 پيرسون عنوان متغير شاخص رديف
تاو 

 bكندال 

نتيجه 

 آزمون

5 
 تغيير كاربري

 H1ييد تأ 146/1 187/1 محصوالت كشاورزي و تغيير كاربري آنهاكاهش اراضي زير كشت 

 H1ييد تأ 136/1 147/1 هاي ييالقي و نوع دوم گسترش خانه 2

3 
حفاظت از 

 زيست محيط

 H1رد  927/1 78/1 افزايش فضاي سبز تجهيز شده شهري

 H1رد  38/1 159/1 هاي مختلف گياهي و جانوري كاهش گونه 8

 H1رد  484/1 497/1 ها و كثيفي معابر زبالهافزايش  1

0 
 

افزايش امكانات و 

 خدمات

 H1ييد تأ 114/1 156/1 افزايش سهولت دسترسي به شهر

 H1رد  917/1 973/1 ايجاد فضاي بهداشتي و درماني 8

 H1ييد تأ 119/1 112/1 ايجاد اقامتگاه، هتل و مراكز مهمانپذير 0

 H1رد  111/1 146/1 ورزشيافزايش فضاهاي تفريحي و  5

 )محاسبات نگارندگان(منبع:   

 

كـه   همچنين از ديدگاه مسـئوالن نيـز همـانطوري   

 6ثير گردشگري بر دهد، تأ نشان داده مي 8جدول شماره 

ييـد قـرار گرفتـه كـه ايـن      تأ شاخص مـورد  9شاخص از 

 محصوالت كشت ريز ياراض كاهش: ها عبارتند از شاخص

 يالقيي يها خانه گسترش، آنها يكاربر رييتغ و يكشاورز

، افـزايش فضـاي سـبز تجهيـز شـده شــهري،      دوم نـوع  و

ــه نقــاط شــهري و    جــادياافــزايش ســهولت دسترســي ب

، افــزايش فضــاهاي ريمهمانپــذ مراكــز و هتــل اقامتگــاه،

 تفريحي و ورزشي.

 

 محيطي از ديدگاه مسئولين-هاي كالبدي تبيين رابطه بين گردشگري شهري و مؤلفه -0جدول 

 نتيجه آزمون bتاو كندال  پيرسون عنوان متغير شاخص رديف

 تغيير كاربري 5

 اراضي

كاهش اراضي زير كشت محصوالت كشاورزي و تغيير 

 كاربري آنها
 H1ييد تأ 118/1 128/1

 H1ييد تأ 116/1 116/1 و نوع دومهاي ييالقي  گسترش خانه 2

حفاظت از  3

زيست  محيط

 و...

 H1ييد تأ 112/1 111/1 افزايش فضاي سبز تجهيز شده شهري

 H1رد  159/1 43/1 هاي مختلف گياهي و جانوري كاهش گونه 8

 H1رد  965/1 967/1 ها و كثيفي معابر افزايش زباله 1

0 
افزايش 

امكانات و 

 خدمات

 H1ييد تأ 118/1 119/1 دسترسي به شهر افزايش سهولت

 H1رد  193/1 181/1 ايجاد فضاي بهداشتي و درماني 8

 H1ييد تأ 112/1 111/1 ايجاد اقامتگاه، هتل و مراكز مهمانپذير 0

 H1ييد تأ 111/1 111/1 افزايش فضاهاي تفريحي و ورزشي 5

 نگارندگان()محاسبات منبع:   
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 نيب»در نهايت جهت بررسي و آزمون اين ادعا كه 

 راتييتغ بروز و مطالعه مورد شهر در يگردشگر گسترش

 خدمات و امكانات شيافزا و يشهر ياراض يكاربر

  «دارد وجود يمعنادار آن رابطه در ييروبنا و ييربنايز

 

)عدم وجود رابطه بين اين دو  H0ضمن تبيين فرضيه 

)وجود رابطه بين اين دو  1Hمتغير( در مقابل فرضيه 

محيطي  -هاي كالبدي با توجه به مجموع شاخص متغير(

 .است شده پرداخته هيفرض آزمون به

 

 شهر در كالبدي-محيطي راتييتغ بروز و يگردشگر گسترش نيب يهمبستگ زانيم شينما -5جدول 

 آزمون آماري

 همبستگي()ضريب 

 مسئوالن )سرپرست خانوار( مردم

 سطح معناداري

(apprpx. sig) 

 سطح معناداري

(apprpx. sig) 

 111/1 748/1 پيرسون

 b 911/1 111/1-تاو كندال

 )محاسبات نگارندگان(منبع:                                     

  

 

مبين  (9)نتايج حاصل از آزمون با توجه به جدول 

درصد  95اين مطلب است كه از ديدگاه مردم، با 

اطمينان، با توجه به ميزان احتمال محاسبه شده كه 

توان  است، نمي 15/1لفا آبزرگتر از ناحيه رد در سطح 

رد نمود و پذيرفت كه  1Hرا به نفع فرض  H0فرض 

  محيطي -كالبدي راتييتغ بروزتوسعه گردشگري سبب 

به شده است. ولي از نظر مسئوالن با توجه  بابلسر شهر در

ميزان احتمال محاسبه شده كه كوچكتر از ناحيه رد در 

را رد نمود كه  H0توان فرض  است، مي 15/1لفا آسطح 

اين بدان معناست كه از اين ديدگاه توسعه گردشگري 

 شهرسطح  در محيطي -كالبدي راتييتغ بروزمنجر به 

 شده است.

 

 پيشنهادات و گيري نتيجه -8

 ايجـاد  طريـق  سـاكنين از  توانمندسازي كه آنجا از

 افـزايش  بـا  توانـد  مـي  مكمل نظير خـدماتي  هاي فعاليت

 محصـوالت  توليد تشويق و اشتغال ايجاد خانوارها، درآمد

 كـاري  راه بـه عنـوان   بـومي و دسـتي،   صنايع و كشاورزي

 سـطح شـهر   در اجتمـاعي  واقتصـادي   رشـد  بهبود براي

 توجه مورد توسعه ريزي برنامه فرايند در بايست مي باشد،

 احتمـالي  منفـي  و تأثيرات مثبت ميان اين گيرد. در قرار

 انتخـاب  در بايـد  ميزبـان،  نواحي در گردشگري گسترش

 باشـد.  گردشگري شهري تأثيرگذار توسعه به رويكرد نوع

 شمالي اقتصاد نواحي در كشاورزي بخش با توجه به افول

 در زنـدگي  كيفيت كاهش و ها مهاجرت افزايش كه ايران

ايـن   منـدي  بهـره  دارد، جهت همراه به را شهرها و روستا

قالب  در بايست مي طبيعي هاي لپتانسي و منابع از نواحي

ــم ــدازي چش ــامع ان ــردي در و ج ــتراتژيك، رويك ــه اس  ب

روسـتايي  گردشگري شـهري و   توسعه فرايند ريزي برنامه

ــه راهبــردي در رويكردهــاي شــود. پرداختــه ايــران در  ب

 شود مي تالش قوت و ضعف نقاط شناسايي با گردشگري،

 بهبـود  بـراي  هـايي  موجـود، فرصـت   تهديـدهاي  دل از تا

 آيد. بر فراهم جوامع ميزبان اقتصادي و اجتماعي ساختار

 و ارزيـابي  قالـب  در كـه  نمايـد  مـي  ضـروري  اين اسـاس 

 تـأثيرات  شناسـايي  بـا  پـذير،  توريسم مناطق گزيني مكان

 به راهبردي، عوامل تحليل قالب منفي در تبعات و مثبت

 پرداخـت  ايران در شمالي شهرهاي خاص شرايط بازبيني

 توريسـم  توسـعه  نتـايج  ميـزان كارآمـدي در   بيشترين تا

با توجه به گسـترش روزافـزون    اين، بر گردد. عالوه ميسر

وسايل نقليه موتوري و صـنايع آالينـده در شـهرهاي مـا     
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توسعه گردشـگري،   فرايند در كه رسد مي نظر به ضروري

 و بهينــه اســتفاده زيســت، محــيط نگهداشــت و حفاظــت

طبيعـي شـهرها    هـاي  يدارايـ  و طبيعـي  منابع از متعادل

 ضـمن  شـهري،  پايدار توسعه در قالب تا باشد توجه مورد

شــهر و  طبيعــي مواهــب از آينــدگان حقــوق پاسداشــت

و  زنـدگي  كيفيـت  بهبـود  امكـان  روستاهاي پيرامون آن،

 به همين دليـل . يابد تحقق نيز شهروندان پايدار معيشت

ــه ــه هرگون ــاختار در مداخل ــهرها س ــراي ش ــه  ب هرگون

ه توريسم نيز يكي از اشكال آن ريزي ك طرح و ريزي برنامه

ــي ــد، م ــد باش ــا باي ــزايش ب ــاهي اف ــي،  آگ ــردم محل  م

 فراينــد در شــهروندان كــردن دخيــل و ســازي مشــاركت

 مـورد  پروژه، اصلي نفعان ذي عنوان گردشگري شهري به

 و دولتي هاي سازمان حمايت وجود ضمن، در باشد. توجه

 است، اساسي امري توريسم براي الزم هاي تصويب بودجه

 بهبـود  شـهري،  توريسم صنعت گسترش بر عالوه چرا كه

 رفـاهي  تسهيالت و خدمات ارائه در تعادل و ها زيرساخت

پيشـنهادات زيربنـايي و    زمينـه  ايـن  دارد. در همراه به را

ــر اقتصــادي ــورد شــهر خصــوص در زي ــه م ــان مطالع  بي

 :گردد مي

  و بخـش   دولـت  گـذاري  سـرمايه  و مشـاركت

 گردشگري هاي فعاليت هتوسع هزمين درخصوصي 

 ؛شهر در

 اموره زمين در دولت بهتر و بيشتر رساني خدمات 

 و برق، آب، ارتباطي، هاي راه نظير زيربنايي

 بهداشتي؛ و ورزشي تأسيسات

 و شهرهاي مجـاور  روستاها به دسترسي تسهيل 

 بابلسر شهر ارتباطي هاي شبكه بهسازي و توسعه و

 ؛مازندران استان و

 عمــومي، احــداث نقــل و حمــل ســاماندهي 

ــگ ــاي پاركين ــومي ه ــراف در عم ــواحل اط  و س

 ؛شهر به آمد و رفت رساني دماتخ

 جايگاه نظير راهي بين خدمات احداث و توسعه 

 راهنمـاي ي تابلوهـا  و خـودرو  تعميرگـاه  سـوخت، 

 گردشگري؛ مراكز

  رفـاهي  -يخـدمات  و اقامتگـاهي  مراكـز  ايجـاد 

 شهر مـورد مطالعـه   در، باال استاندارد با و مناسب

 گردشگران؛ براي

 كيفيــت ســطح بــردن ســاماندهي، ايجــاد و بــاال 

ــهيالت ــدي تس ــدماتي و كالب ــافرخانه خ ــا، مس  ه

 در سـطح  موجـود  اقامتي مراكز و ساير ها، رستوران

 شهر؛

 و اقامتگاهي مراكز در بهداشت سطح بردن باال 

 پذيرايي؛

 ــه ــاماندهي و برنام ــتفاده   س ــت اس ــزي در جه ري

 شهر؛هاي نواحي ساحلي  ز پتانسيلحداكثر ا

 ــرل ــت كنت ــا قيم ــوگيري و ه ــدگانگي از جل  چن

 در شهر سطح مورد مطالعه و كل استان؛ ها قيمت

 كنتـرل   هاي گردشگري و طراحي و ايجاد دهكده

ها جهـت جلـوگيري از    عرضه و تقاضا در اين مكان

 چند نرخي شدن اجناس؛

 هاي  رسانه طريق از تبليغات براي ريزي برنامه

شهر  با گردشگران بيشتر آشنايي باعث كه گروهي

 و منطقه شود؛

 ريزي مدون برنامه و هدف بازارهاي بندي اولويت 

 بازارها؛ اين مناسب بازدهي براي

 داخل و خـارج   اراضي كاربري تغيير از جلوگيري

 .گردشگري ها و توسعه شهر با هدف تثبيت قيمت

 

 منابع -1

 .(1385) .مهدي ،سقايي ؛حسينمحمد پاپلي يزدي،

 .تهران: سمت، )ماهيت و مفاهيم( گردشگري

اقتصادي  اثرات بررسي .(1385) .معصومه علي، تاج

نامه  پايان ايران، اسالمي جمهوري در گردشگران

راهنما  استاد اقتصادي، علوم رشته ارشد كارشناسي

 .الزهراء دانشگاه بزازان، فاطمه

 ،توريسم صنعت و جغرافيا .(1377) .اصغر علي رضواني،

 .نور پيام دانشگاه :تهران
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 تحليل .(1385) .ديبا محمدي، جمال ؛علي آبادي، زنگي

 و جغرافيا اصفهان، شهر داخلي گردشگري بازار

 .5-18، 8(4) ،توسعه
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