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چکیده
صنعت گردشگري ،به عنوان رويكردي جديد براي توسعه همزيستي انسان و اجتماع ،به منظور بهره وري اقتصادي ،امروز در توسعه
مناطق ،جايگاه چشمگيري يافته است .اكوتوريسم بخشي درحال گسترش از بازار گردشگري در طبيعت است .شهرستان رامسر د
استان مازندران ،با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي و وجود جاذبههاي طبيعي پتانسيل بااليي را جهت فعاليتهاي اكوتوريستي
فراهم ساخته است .روش تحقيق در پژوهش از نوع كاربردي -توصيفي ميباشد و با اسفاده از روش اسنادي و كتابخانهاي به
جمعآوري اطالعات پرداخته و با استفاده از تكنيک تاپسيس اطالعات را تحليل نموده و در نتيجه در رتبهبندي معيارها موقعيت
استراتژيک شهرستان در شمال كشور به عنوان منطقهاي توريستي مهم جهت توسعه بخش گردشگري ،وجود مناظر و چشم
اندازهاي طبيعي فراوان و قابليت شهرستان براي جذب سرمايهگذاري بيشتر در حوزه توريسم بيشترين امتياز را كسب نموده و در
اولويت قرار دارند.

واژگان کلیدی :گردشگری ،توسعه پایدار ،رامسر
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مقدمه
گردشگری بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب میآید .بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان
منبع اصلی درآمد ،اشتغال ،رشد بخش خصوصی و توسعه زیربنایی میدانند؛ به ویژه در سراسر دنیا و در کشورهای
در حال توسعه ،یعنی در آنجا که شکلهای دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج از نظر اقتصادی به صرفه
نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد ،به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی میشود.
دگرگونیها و تحوالتی که در قرنهای  68و  63در ساختار اجتماعی و اقتصادی اروپا رخ داد ،به تدریج مسافرتهای
تفریحی را برای جوامع امکان پذیر ساخت و کم کم به رشد تکامل صنعت گردشگری افزود .کشور ایران به دلیل
برخورداری از شرایط اقلیمی و قومی ،تاریخ تمدن کهن و اثار باستانی و داشتن رتبه پنجم در جاذبههای اکوتوریسم
در جهان دارای جایگاه ویژهای است که در صورت پرداختن به حل مشکالت آن و ارائه خدمات مناسب طی چند
سال آینده ،میتواند به نقطه مناسبی برسد .الزمه این روند شناخت وضعیت موجود ،تعیین استراتژیهای مناسب و
 ...که مهمترین آن شناخت نیاز گردشگران و عوامل مؤثر بر رضایت آنان است.
در میان فعالیتهای اقتصادی ساحلی ،گردشگری ساحلی نیز یکی از بزرگترین فعالیتهای اقتصادی جهان است که
با رشد شتابنده خود به فعالیتی چند منظوره مبدل گشته است؛ به طوری که توسعه گردشگری و تفریحات مربوط به
آن از عوامل مؤثر در شکل گیری توسعه نواحی ساحلی و تأمین کننده مزایای مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی برای
جامعه میزبان است ) .(shokrgozar,1010: 219گردشگری ساحلی از نظر همگان سریعترین نواحی در حال رشد
گردشگری معاصر است  (Hall and Page, 2002: 283).مفهوم گردشگری ساحلی طیف کاملی از گردشگری،
فراغت و فعالیتهای تفریحی را که در نواحی ساحلی و آبهای نزدیک ساحل روی میدهد ،در بر میگیرد .براین
اساس عرضه محصوالت گردشگری ساحلی شامل اسکان ،غذاخوری ،صنعت ،محصوالت غذایی ،خانههای دوم و
زیرساخت پشتیبان توسعه ساحلی (مثل خرده فروشیها ،اسکله و تأمین کنندگان فعالیتها) را شامل میشود .در
واقع همان گونه که اداره ملی جو اقیانوس ایاالت متحده اشاره میکند ،در میان تمام فعالیتهایی که در نوار ساحلی
و نزدیکی سواحل اقیانوس صورت میگیرد ،هیچکدام بیش از گردشگری و تفریح ساحلی از نظر حجم و تنوع در
حال افزایش نیست .ماهیت متغیر این بخش و حجم آن ،این نکته را که باید برنامهها ،سیاستها و طرحهای دولتی
مربوط به گردشگری در سواحل را مورد توجه قرار دهد ،الزامی میسازد .در واقع تمام مسائل مربوط به سواحل به
صورت مستقیم و غیرمستقیم برگردشگری و تفریح در سواحل تأثیر میگذارند .آب ،سواحل ،زیستگاههای ساحلی،
بهداشت و محیط امن و لذت بخش ،از عوامل اساسی در گردشگری ساحلی موفق میباشد؛ به همین صورت در
تجربیات تفریحی منابع زیستی غنی در دریا از اهمیت حیاتی برخوردار هستند.

با توجه به ظرفیتها و راهبردهای مختلف گردشگری به ویژه در استان مازندران میتواند جنبههای بسیار مثبتی برای
ایجاد زمینههای پیشرفت و جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع دیگر ،به خصوص منابع و اعتبارات
دولتی در راستای توسعه و رسیدن به اقتصاد سالم و پایدار ،داشته باشد؛ به طوری که توسعهی آن برای نواحی چون
شهر رامسر که با معضالتی چون نرخ بیکاری باال ،محدودیت منابع ارزی ،نیروی انسانی تحصیل کرده و مستعد و...
مواجه هستند ،از اهمیت فراوانی برخوردار است (.(Taghvaee,2010: 20
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بنابراین ،نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر ،یکی از مواردی است که در سا لهای اخیر ،به آن توجه بسیار شده
است .در کشور ما نیز در این زمینه پژوهشهایی صورت گرفته است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.:
لئو اکسولینگ و همکاران در سال  9003مطالعهای درباره تاثیرات رشد گردشگری بر روی امنیت اکولوژیکی و
فرهنگی با بکارگیری مدلهای سلسله مراتبی در کانال چین داشتهاند .تحقیقاتشان نشان داده است که رشد بی رویه
گردشگری میتواند آسیبی برای میراثهای طبیعی باشد .این تحقیق با ارائه پیشنهاداتی به جمعبندی میپردازد
)(LIU Xuling et al,2009

تحقیق دیگری درباره نقض عوامل دینامیک در توسعه گردشگری نشان میدهد که چگونه نظارت و کنترل عوامل
تقویت کننده گردشگری منجر به تثبیت رشد همراه با پایداری محیط طبیعی منطقه میگردد .این تحقیق با کاربست
مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به جمعبندی مراحل مطالعه و سپس ارائه راهکار میپردازد (ZHUNG
)Yun,PENC Hua,2002

ایوانا لوگار ،در مطالعهای درباره مدیریت گردشگری پایدار در شهر ساحلی کریکوانیکا کشور کرواسی که در سال
 9060انجام داده است به ارزیابی تاثیرات منفی ایجاد شده صنعت گردشگری روی محیط زیست ،جامعه ،فرهنگ و
حتی بر اقتصاد توجه میکند و با ابزار و تصمیمگیریهای سیاسی سعی در بهبود و پایدارتر نمودن توریسم در این
شهر دارد )(Ivana Logar,2010

در پژوهشی تحت عنوان توسعه پایدار گردشگری در لیجیانگ چین که یکی از نقاط مشهور گردشگری این کشور
است آمده است که در سالهای اخیر صنعت گردشگری به سرعت گسترش یافته و در کیفیت زندگی ساکنان بومی
تاثیرات خوبی ایجاد کرده است اما گسترش آن باعث تنزل رتبه محیط زیست محیطی منطقه گشته است .نویسنده
اشاره میکند که گردشگری این شهر هم اکنون پایدار نیست و پیشنهاد میکند که باید تغییراتی در سیاست گسترش
گردشگری امروزی به سمت پایدارتر نمودن آن در دوره بلند مدت ایجاد شود .در پایان پیشنهاداتی برای مسیر
توسعه گردشگری لیجیانگ مطرح میکند)(Zhang Hong,2000

پیتر میسون در بخشی از کتاب خود به بحث در رابطه با اثرات گردشگری بر محیط زیست پرداخته و با انجام
مطالعات موردی سعی در تفهیم به خطر افتادن این میراث طبیعی مهم از طریق گسترش صنعت گردشگری دارد لذا
گردشگری برنامهریزی شده و مدیریت شده را در ارتباط با اثرات زیست محیطی موضوعی حیاتی میپندارد (Peter
)Mason, 2008

بوسابا سیتیکارن در سال  9009در مقالهای با عنوان جنبههای گردشگری و توجهی کلیدی به توسعه پایدار به
تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم صنعت گردشگری روی منابع طبیعی ،ساختمانسازی و محیط فرهنگی در هر ناحیه
توریستی و نواحی مجاور آن توجه داشته و به ابعاد گوناگون تاثیرات گردشگری بر جنبههای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و زیست محیطی توجه میکند و در نهایت راهکارهایی را برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری پیشنهاد
میکند ).(Bussaba sitikarn,2002
طهماسبی پاشا و مجیدی نیز در سال  6381در مطالعهای چشم انداز گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر و آثار
آن بر توسعه شهرها و روستاهای منطقه و تأثیر گردشگری در منطقه غرب استان مازندران را مورد بررسی قرار
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دادهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین پدیده گردشگری و عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه رابطه
معنی داری برقرار )(tahmasebi and majidi, 2005

مبانی نظری
گردشگری پایدار بر ایجاد توازن در توسعه گردشگری از طریق رویکردها و سیاستهای نوین بخش خصوصی و
دولتی در آینده تأکید دارد .کاربرد اصول پایداری در توسعه گردشگری نوین بهاین معناست که هتلهای ساحلی
نباید باعث آلودگی سواحل و از بین بردن چشماندازهای زیبای طبیعی شوند و دامنه کوهها نباید با ریختن زبالهها
آلوده شود ،همچنین منابع کمیاب طبیعی و حیات وحش نباید در معرض آسیب گردشگران قرار گیرد .دولت موظف
است با وضع قوانین و مقررات بهطور جدی از منابع طبیعی و فرهنگی مقاصد گردشگری محافظت کند و
گردشگران هم باید در چهارچوب مقررات و با رعایت ضوابط از جاذبههای گردشگری بازدید و استفاده کنند؛ تنها
در چنین چهارچوبی است که میتوان استمرار کیفیت ،محصول گردشگری را تضمین کند(Gan, 2002: 81).

تحقق توسعهی پایدار گردشگری در گرو سه رویکرد همه جانبه نگر و کل گرا ،آینده نگر و مساوات گرا است.
نگرش اول بر این باور است که توسعه هنگامی پایدار است که در بستر سیاسی ،اقتصادی و اکولوژیک مالحظه گردد.
در رویکرد دوم ،برآرود احتیاجات کنونی گردشگران ،جامعهی میزبان و به موازات آن محافظت از محیط زیست و
حفظ فرصتهای برابر برای آیندگان مطرح است .در رویکرد سوم ،مساوات درون نسلی و فرا نسلی در استفاده از
امکانات ،دادهها و منابع مورد نظر است )(Tavalaee, 2007: 42

گردشگری پایدار را نمیتوان جدا از مفهوم توسعه پایدار بحث کرد ،بنابراین ،مفاهیم توسعهی پایدار در بخش
گردشگری ،در قالب مفاهیم توسعه پایدار اقتصاد کالن ،قابل تبیین است .گردشگری پایدار بر ضرورت استفاده و
توسعهی منابع گردشگری در مسیرهای سالم تأکید میکند )(Rahmani,2010:44رویکرد زیربنایی که هم اکنون در
برنامهریزی صنعت گردشگری و در سایر انواع توسعه به کار میرود ،رویکرد رسیدن به توسعهی پایدار است .بر
اساس روش توسعهی پایدار ،باید منابع طبیعی ،فرهنگی و سایر منابع گردشگری برای استفاده مداوم در آینده حفظ
شود ،و در عین حال ،برای جامعه کنونی سودمند و مفید باشد .برنامهریزی گردشگری مستلزم تدوین اصولی است
که توسعهی پایدار گردشگری بر مبنای آنها بنا نهاده شوندگردشگری یک بخش اقتصادی است که دارای آثاری بر
سایر فعالیتهای اقتصادی است و از آنها نیز تأثیر میپذیرد؛  -خالقیت الزم برای توسعه پایدار در زمینه گردشگری
نیازمند استفاده از تخصص و تجارب افراد در زمینههای تخصصی مختلف است؛  -اصل تجربه قبلی ،اصل حاکم بر
توسعه پایدار گردشگری است؛  -برتر بودن هر چیز در حال طبیعی ،از اصول مهم در توسعهی پایدار گردشگری
است؛  -اصل سیاست و قدرت ،در گذر زمان وضعیت جهانی تغییر کرده و موجب نابرابریهایی بین کشورهای غنی
و فقیر شده است در بحث توسعه پایدار گردشگری این نکته را باید در ذهن داشت که پایداری برای چه کسی
جستجو میشود توسعهی گردشگری در فضاهای جغرافیایی عاالوه بر آثار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،آثار
زیست محیطی نیز به دنبال دارد این آثار در صورت عدم پیگیری راهبردها ،استانداردها و ارزیابیهای مشخص و
روشن در زمینه توسعه گردشگری ،دارای جنبههای تخریبی بسیاری در ابعاد محیط انسانی و طبیعی است .از دیدگاه
زیست محیطی توجه به فواید گردشگری نباید مانع از پرداختن به جنبههای نامطلوب این پدیده گردد .مطالعات
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سازمان ملل در مورد تأثیر گردشگری بر کشورهای در حال توسعه ،نشان از آن دارد که با وجود این که گردشگری
موجب شکوفایی اقتصادی کشورهای میزبان گردیده و مبادالت فرهنگی را بین کشورهای مختلف قوت بخشیده
است؛ ولی از طرف دیگر ،موجب خللهای اجتماعی و زیست محیطی نیز شده است)(Aydyngtn,1995: 1

محدوده مورد مطالعه
شهرستان رامسر مطابق آخرین تقسیمات سیاسی کشور دارای  9شهر به نامهای رامسر با مساحت  93/9کیلومترمربع
و کتالم و سادات شهر با مساحت  68/7کیلومترمربع ،یک بخش به نام بخش مرکزی با مرکزیت رامسر و  1دهستان
با نامهای جنت رودبار ،سخت سر ،چهل شهید و اشکور و  639روستا است .منطقه رامسر از نظر موقعیت
جغرافیایی در  00درجه و  11دقیقه  18ثانیه الی  00درجه و  90دقیقه و  31ثانیه طول شرقی و  31درجه و  07دقیقه
 10ثانیه الی  31درجه و  17دقیقه  11ثانیه عرض شمالی و در غرب استان مازندران ،شمال غرب شهرستان رامسر
واقع شده است ).(Halaji,2003: 26
وجود قلههای مخروطی شکل با پوشش انبوه گیاهان متنوع ،باغهای مرکبات ،چای ،مزرعههای برنج ،برخورداری از
ساحل زیبا ،منطقههای ییالقی خوش آب و هوا ،منابع فراوان آبهای گرم معدنی ،وجود فرودگاه و هتلهای قدیم و
جدید این شهر را به یکی از شهرهای منحصربهفرد تبدیل کردهاست.

وجود آبهای گرم معدنی در نزدیکی ساحل دریا و چند وان و استخر آب گرم معدنی در شهرهای کتالم و سادات
شهر ،بوستان جنگلی صفارود در میان دره ،روستای جواهرده در ارتفاع  6800متری سطح دریا ،قله مخروطی شکل
مارکو و جداشده از سلسله کوههای البرز در شرق رامسر ،چشمه دمکش در دهستان اوشیان و شرق رامسر جنگل
دالخانی در مسیر رامسر به تنکابن ،کاخ موزه تماشاگه خزر نزدیک هتل بزرگ رامسر و سروالت در شرق رامسر و
دهها اثر تاریخی و دیدنی سبب شدهاست که ساالنه هزاران مسافر و گردشگر داخلی و خارجی از رامسر عروس
شهرهای ایران دیدن کنند همچنین رامسر یکی از نزدیکترین فواصل میان کوه و دریا را داراست که این ویژگی بر
جذابیت رامسر افزوده است.

نقشه شماره  -موقعیت جغرافیایی رامسر Source: Governor Ramsar
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روش تجزیه و تحلیل
نوع تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر نحوه گرردآوری دادهها توصیفی میباشد .برای جع آوری
اطالعات پژوهش ،مطالعات کتابخانهای و میدانی انجام گرفته که ابزارهای مطالعات میدانی ،شامل مشاهده ،مصاحبه
و پرسش نامه بوده است .جامعه آماری این پژوهش را گردشگران و کارشناسان گردشگری تشکیل میدهند .و برای
تجزیه و تحلیل اطالعات از تکنیک تاپسیس استفاده شده است.

در روش تاپسیس ،ماتریس  n mکه دارای  mگزینه و n

معیار میباشد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .در این

الگوریتم ،فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی (یا کاهشی) است .بدان صورت که
بهترین ارزش موجود از یک شاخص نشاندهنده ایدهآل مثبت بوده و بدترین ارزش موجود از آن مشخص کننده
ایدهآل منفی خواهد بود .همچنین شاخصها مستقل از هم هستند .در ضمن فاصله یک گزینه از ایدهآل مثبت (یا
منفی) ممکن است به صورت اقلیدسی از (توان دوم) و یا به صورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطی (معروف به
فواصل بلوکی) محاسبه گردد ،که این امر بستگی به تبادل و جایگزینی در بین شاخصها دارد (،Willis ،Hepu
 .)2005:526جهت بهرهبرداری از این تکنیک ،مراحل زیر به اجرا گذاشته میشود

مرحله اول :تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  nآلترناتیو و  kشاخص
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مرحله دوم :استاندارد نمودن دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر:
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مرحله سوم :تعیین وزن هر یک از شاخصها
بیشتر از وزن باالتری نیز برخوردارند.
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مرحله چهارم :تعیین فاصله  iامین آلترناتیو از آلترناتیو ایدهآل (باالترین عملکرد هر شاخص) که آن را با A 
*

نشان میدهند.
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مرحله پنجم :تعیین فاصله  iامین آلترناتیو از آلترناتیو حداقل (پایینترین عملکرد هر شاخص) که آن را با A 
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A*  min vij j  J , max vij j  j
i

مرحله ششم :تعیین معیار فاصلهای برای آلترناتیو ایدهآل ) * ( Siو آلترناتیو ) (Si
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مرحله هفتم :تعیین ضریبی که برابر است با فاصله آلترناتیو حداقل ) (Si
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تقسیم بر مجموع فاصله آلترناتیو
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نشان داده و از رابطه زیر استفاده میشود:
که آن را با
و فاصله آلترناتیو ایدهآل

Si
*Si  Si

مرحله هشتم :رتبهبندی آلترناتیوها بر اساس میزان
در این راستا

Ci*  1

نشاندهنده باالترین رتبه و

*Ci

 .میزان فوق بین صفر و یک

Ci*  0

)(0  Ci*  1

Ci* 

در نوسان است.

نیز نشاندهنده کمترین رتبه است.

یافتهها
با توجه به نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه به رتبهبندی
معیارهای گردشگری در توسعه پایدار با استفاده از مدل تاپسیس میپردازیم
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جدول شماره ( ) :معیارهای گردشگری در توسعه پایدار
معیارها

ردیف

Di+

Di-

0/091339

0/061061

0/030316

0/001013

0/090771

0/090837

0/09701

0/063819

0

وجود بسترمناسب جهت ایجاد فرصتهای شغلی در امور گردشگری

0/096196

0/099008

1

وجود مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان

0/063109

0/093371

7

تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه جاذبههای طبیعی

0/099107

0/063139

8

موقعیت استراتژیک شهرستان در شمال کشور به عنوان منطقهای توریستی مهم جهت توسعه بخش گردشگری

0/060969

0/039379

3

قابلیت شهرستان برای جذب سرمایهگذاری بیشتر در حوزه توریسم

0/068616

0/091089

6
9
3
1

بهبود زیرساختها و امکانات موجود از طریق توسعه گردشگری شهری با استفاده از عوارض ورودی در
مکانهای توریستی
استفاده از نیروهای متخصص در بخش اکوتوریسم
به کارگیری روشهای مدیریت پایدار در احداث و بهره برداری از زیرساختها ،تسهیالت و خدمات
گردشگری
ایجاد فرصتهای مناسب برای مردم محلی جهت درك و حفاظت از ارزشهای طبیعی و استفادهی بهینه از محیط
طبیعی به منظور تفرج

Source Research findings

جدول شماره ( :)2رتبهبندی معیارهای گردشگری در توسعه پایدار
معیارها

CLi

TOPSIS

بهبود زیرساختها و امکانات موجود از طریق توسعه گردشگری شهری با استفاده از عوارض ورودی در مکانهای توریستی

0/311813

7

استفاده از نیروهای متخصص در بخش اکوتوریسم

0/931331

3

0/001973

0

به کارگیری روشهای مدیریت پایدار در احداث و بهره برداری از زیرساختها ،تسهیالت و خدمات گردشگری
ایجاد فرصتهای مناسب برای مردم محلی جهت درك و حفاظت از ارزشهای طبیعی و استفادهی بهینه از محیط طبیعی به

0/33133

8

0/001711

1

وجود مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان

0/033607

9

تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه جاذبههای طبیعی

0/111336

1

موقعیت استراتژیک شهرستان در شمال کشور به عنوان منطقهای توریستی مهم جهت توسعه بخش گردشگری

0/101981

6

0/08309

3

منظور تفرج
وجود بسترمناسب جهت ایجاد فرصتهای شغلی در امور گردشگری

قابلیت شهرستان برای جذب سرمایهگذاری بیشتر در حوزه توریسم
Source Research findings

جمعبندی و نتیجهگیری
نتایج یافتههای معیارهای گردشگری در توسعه پایدار با استفاده از مدل تاپسیس حاکی از آن است در میان معیارهای
بررسی شده روند موقعیت استراتژیک شهرستان در شمال کشور به عنوان منطقهای توریستی مهم جهت توسعه
بخش گردشگری با کسب امتیاز  0/101981توانسته است در صدر معیارهای مورد بررسی قرار بگیرد و جایگاه
نخست را به خود اختصاص دهد در همین راستا معیار وجود مناظر و چشم اندازهای طبیعی فراوان با کسب امتیاز
 0/033607توانست جایگاه دوم را در بین معیارها به خود اختصاص دهد و معیاری که جایگاه سوم را به خود
تخصیص داد میتوان به قابلیت شهرستان برای جذب سرمایهگذاری بیشتر در حوزه توریسم اشاره کرد و در نهایت
اینکه معیارهایی مانند وجود بسترمناسب جهت ایجاد فرصتهای شغلی در امور گردشگری ،به کارگیری روشهای
مدیریت پایدار در احداث و بهره برداری از زیرساختها ،تسهیالت و خدمات گردشگری ،تمایل بخش خصوصی به
سرمایهگذاری در حوزه جاذبههای طبیعی ،بهبود زیرساختها و امکانات موجود از طریق توسعه گردشگری شهری با
استفاده از عوارض ورودی در مکانهای توریستی ،ایجاد فرصتهای مناسب برای مردم محلی جهت درك و حفاظت از
ارزشهای طبیعی و استفادهی بهینه از محیط طبیعی به منظور تفرج و استفاده از نیروهای متخصص در بخش
اکوتوریسم به ترتیب در پایینترین رتبه قرار دارند( .نمودار شماره )6

نقش گردشگری در توسعه پایدار755 ...

نمودار شماره ( ) :رتبهبندی معیارها بر اساس مدل تاپسیس
Source authors

با توجه به ارزیابیهای بعمل آمده و سنجش وضع موجود جایگاه و موقعیت گردشگری شهرستان رامسر ،میتوان
پیشنهادهایی را جهت پایدار نمودن گردشگری موجود به شرح زیر ارائه نمود:

 رشد هماهنگتر و موزونتر گردشگری شهری و روستایی به موازات هم ،به دلیل جلوگیری از عدم تمرکز و
آسیب بر یک محیط خاص (نواحی شهری) از یکسو و از سوی دیگر جلوگیری از رشد بیمهابا و بدون برنامه
گردشگری نقاط روستایی.

 تهیه بروشورها و بنرهایی با محتوای رعایت بهداشت محیط زیست و نصب آنها در مکانهای پر تردد طبیعی
 به کارگیری نیروی انسانی متخصص و کارشناس در زمینه محیط زیست در غالب محیط بان و پلیس توریسم در
مناطق میراث طبیعی (کوه ،جنگل ،دریا)
 توسعه مناسب زیرساختها و واحدهای خدماتی در محورهای گردشگر پذیر به خصوص نواحی روستایی
شهرستان
 ایجاد مکانهایی مناسب برای کمپ و اسکان مسافران در مکانهای شهری و روستایی
 افزایش آگاهی ساکنان مناطق گردشگری درباره اثرات گردشگری کنترل نشده و تهدیدها نسبت به محیط زیست
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 با تدوین تدابیر بازاریابی مثبت و منفی مثل اعمال محدودیتهای مکانی و زمانی برای استفاده محدودیت تراکم
 و سایر تمهیدات میتوان گردشگری را به سمت یکپارچه سازی منافع اقتصادی، افزایش قیمت ورودی،فعالیتها
.بلند مدت و پایداری محیطی سوق داد

 رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلند مدت صنعت گردشگری بدون،راهبرد گردشگری پایدار در دنیای امروز
 انسان قادر،اثرات مخرب بر زیست بومهای طبیعی است و بر این نکته تاکید دارد که در قالب توسعه گردشگری
 توجه به عوامل یاد شده و در نظر.خواهد بود که جوانب خاصی از محیط را در جهت مثبت یا منفی دستکاری کند
گرفتن اصل پیوستگی و نظام ارتباطی بین متغیرها و عوامل یاد شده و به کارگیری آن در تدوین برنامه جامعه
.گردشگری میتواند به توسعه پایدار صنعت گردشگری کمک نماید
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