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چکیده
امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یکی از پرشتابان ترین بخشهای اقتصادی در حال رشد ،اهمیتی دوچندان یافته و در بسیاری از
شهرهای شمال و جنوب به عنوان یکی از ارکان و محرکههای بنیادین توسعه اجتماعی-اقتصادی و همچنین نیل به اشتغال پایدار و
ارتقای کیفیت زندگی شهری مبدل گشته است .با این حال ،کشور ایران به طور اعم و شهرهای آن به طور اخص ،با وجود
برخورداری از میراث تاریخی کهن و جاذبههای طبیعی فراوان و منحصر به فرد تاکنون نتوانستهاند آنطور که شایسته است از منابع و
ظرفیت های گردشگری استفاده کافی کنند .بر این اساس پژوهش حاضر ،هدف ارزیابی اثرات گردشگری بر پایداری شهر زیراب
و ارتباط آن با پایداری را برگزیده است .روشهای گردآوری داده کتابخانهای و پیمایش بوده است .به منظور تحلیل داده ها از
آمارهای توصیفی و استباطی بهره گرفته شده است .نتایج نشان میدهد فقدان مدیریت یکپارچه گردشگری ،تغییر کاربری زمین-
های کشاورزی بواسطه توسعه ویالسازی ،بازاریابی و تبلیغات ضعیف در عرصه گردشگری ،خطر افزایش مخاطرات طبیعی ناشی از
مداخالت انسانی در طبیعت ،رواج ساخت و ساز در نواحی بکر ،افزایش میزان ترافیک و آلودگی ناشی از عبور و مرور مسافران و
وجود رقبای نیرومند منطقه ای در عرصه گردشگری مهمترین عوامل منفی اثرگذار بر این شهر میباشند .عالوه بر این تحلیلها نشان
داد که اگرچه گردشگری در اغلب متغیرهای مدیریتی ،کالبدی و اقتصادی اثری مثبت بر شهر زیرا داشته ولیکن از لحاظ محیط
زیستی موجب مسائل عمده ای همچون تغییر کاربری و افزایش آلودگی شده است .عالوه بر این ،قیمتها افزایش یافته و بواسطۀ
توسعه فیزیکی شهر که متأثر از ساخت و ساز ویالها در نواحی بکر بوده میراث تاریخی و فرهنگی شهر نزول کرده و ازدحام
ترافیک افزایش یافته است.

کلمات کلیدی :گردشگری شهری ،پایداری ،اثرات گردشگری ،زیراب.

( -9نویسنده مسئول) smjsaarabi@gmail.com
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مقدمه
شهرنشینی شتابان (بویژه در کشورهای در حال توسعه) از یک سوی چالش ها و مشکالتی را نظیر عدم ثبات
جمعیت و منابع شهری ،فعالیتهای اقتصادی کاذب ناپایدار ،افزایش بیکاری ،ازدحام جمعیت در مناطق کم درآمدو
ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی را به همراه داشته و از سویی دیگر ،شهرها نیروی محرکه رشد اقتصادی محسوب
شده و با تامین اشتغال و خدمات امیدبخش ارتقای کیفیت زندگی به شمار می روند .بدین منظور برای تقویت توان
اقتصادی شهرها توجه به فعالیتهای درآمد زا منطبق با ویژگیهای بومی امری ضروری و غیر قابل انکار است .در
این بین ،امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یکی از پرشتابان ترین بخشهای اقتصادی در حال رشد ،اهمیتی
دوچندان یافته و در بسیاری از شهرهای شمال و جنوب به عنوان یکی از ارکان و محرکههای بنیادین توسعه
اجتماعی-اقتصادی و همچنین نیل به اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهری مبدل گشته است .به طوری که
یکی از اهداف  91گانه سازمان جهانی گردشگری که در اجالس سران برای توسعه پایدار در ریو  02مطرح گردید
توجه به فعالیت گردشگری به عنوان فعالیتی که میتواند به اقتصاد کشورهای درحال توسعه و شهرهای آن ها کمک
نماید ،بوده است ( .)UNWTO, 2016سازمان جهانی گردشگری گزارش میدهد که در سال  ،0297بخش
گردشگری و گردشگری به میزان  9201درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و  393میلیون شغل یا 1/1درصد از
کل اشتغال را تشکیل داده است ( .)UNWTO, 2018در این راستا ،بسیاری از شهرهای شمال و جنوب با
برنامهریزی نظام مند به توسعه گردشگری شهری پرداخته و موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند .نکته حائز
اهمیت این است که توسعه گردشگری شهری اگر چه عاملی مثبت و موءثر در توسعه به شمار می رود ولی نگرانی
زیادی از آثار منفی اجتماعی ،فرهنگی و محیط زیستی و مدیریتی آن نیز وجود دارد که توجه به رویکرد توسعه
پایدار را اجتناب ناپذیر کرده است .مفهوم توسعه گردشگری پایدار شهری که در اواخر دهه  9112مورد توجه قرار
گرفت به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت و حفاظت از منابع محیطی اعم از اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ارائه شده است .فرآیندی که طی آن افراد در سطوح ملی ،منطقه ای و محلی بنابه ظرفیتهای موجود محیطی
نیازهای خود را برآورده و سطوح زندگی خود را ارتقا میبخشند بی آنکه ظرفیت بهره برداری و استفاده از منابع
مربوط به نسلهای آینده را محدود سازند .بر این اساس ،امروزه موفقیت و یا عدم موفقیت شهرها در عرصه
گردشگری بر میزان پایداری این فعالیت بستگی دارد.
خوشبختانه در کشور ما نیز فعالیت و صنعت گردشگری ،دهه هاست که به عنوان عاملی مهم در روند توسعه
اقتصادی اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی شهرها تلقی شده و بسیاری از مدیران و سیاستمداران بر آن بودهاند تا با تقویت
سازمانی ،ظرفیتسازی ،مشارکت ذینفعان و توجه به سیاست ها و برنامههای یکپارچه اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی
ومحیط زیستی بتوانند از مزایای توسعه گردشگری بهره مند گردند .با این حال ،امروز شهرها و مدیریت شهری در
کشور ما با معضل ناپایداری و عدم یکپارچگی مدیریتی ودرآمدی روبه رو هستند و علیرغم وجود منابع و
ظرفیتهای زیاد برای صنعت گردشگری ،شهرهای ایران هنوز سهم اندکی از ورودی گردشگران و درآمدهای
حاصل از آن را به خود اختصاص داده است.
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یکی از فضاهای گردشگری کشور که ضمن دارا بودن پتانسیلهای محیطی از ویژگیهای خاص فعالیتی از ابتدای
ورود ایران به دوره شبه مدرنیسم برخوردار بوده شهر زیرآب است .شهر زیرآب در شهرستان سواد کوه در استان
مازندران واقع شده است .از جنوب به پل سفید و از شمال با شیرگاه همسایه بوده و جاده ارتباطی تهران شمال از آن
می گذرد .در ابتدای دوره پهلوی اول وجود منابع معدنی ذغال سنگ و خط آهن شهر را به شهری معدنی تبدیل
نموده بود .با تعطیل شدن معادن ذغال که فعالیت اصلی مردم را تشکیل میداد موج بیکاری و مهاجرت ساکنین این
شهر را در برگرفت  .محیط طبیعی جذاب نظیر دریاجه ،پارک جنگلی و غارهای متعدد با آثار تاریخی مانند امامزاده
عبدالحق ،قلعه کنگ لو محیطی خاص برای جلب گردشگر فراهم میسازد .در کنار ابعاد مهم طبیعی و تاریخی در
این شهر استقرار پردیس دانشگاه شهید بهشتی از اوایل دهه  ،72بعد جدید فرهنگی و آموزشی را نیز به جاذبههای
قبلی افزوده است .با وجود این همه قابلیت و فرصت ،این شهر نتوانسته آنطور که شایسته است از مزایای
گردشگری بهره برد .بسیاری از محققان بر این باورند که به منظور بهرهمندی از مزایای گردشگری و همچنین نیل به
پایداری شهر بایسته است که در گام نخس ت ،اثرات گردشگری فعلی بر این شهر ارزیابی شده تا بر اساس آن
سیاست ها و اقدامات موثر در پیش گرفته شود .بر این اساس ،پژوهش حاضر بر آن است تا به ارزیابی اثرات
گردشگری بر پایداری شهر زیراب بپردازد.
دراین پژوهش از روش تحقیق پیمایشی با تاکید بر پرسشنامه استفاده شده است .روش گردآوری داده به صورت
کتابخانه ای و پیمایش بوده است .جامعه آماری دراین تحقیق را ساکنان شهر زیراب تشکیل میدهند و حجم نمونه
با بهرهگیری از روش کوکران  12نفر از ساکنان شهر زیراب بوده است .برای تدوین پرسشنامه ابتدا با بهرهگیری
چارچوب موضوع-سو و ا دبیات داخلی و خارجی شاخص ها و نماگرهای متعددی استخراج شده و درنهایت55 ،
نماگر در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،محیط زیستی ،کالبدی و مدیریتی-نهادی گزینش شده است .به این ترتیب که
برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن  2/103بوده است .جهت روایی
پژوهش از  02نفر از کارشناسان استفاده شده است شاخص روایی محتوایی به دست آمده  2/6است که از حداقل
مقدار روایی مورد قبول یعنی  2/10بزرگتر است بنابراین اعتبار محتوایی این پژوهش تأیید میگردد .دادههای
گردآوری شده از پرسشنامه وارد نرمافزار  spssشده و در تحلیل آن عالوه بر آزمون توصیفی از آزمونهای استنباطی،
 Tتک نمونهای ،پیرسون و رگرسیون و تحلیل مسیر برای تحلیل نظر ساکنان استفاده شده است.
پیشینه پژوهش
مطالعات داخلی
حاتمینژاد و شریفی ( )9311به بررسی تأثیرات مثبت گردشگری شهری بر  1متغیر توسعه پایدار شهری (پایداری
اجتماعی ،پایداری کالبدی ،پایداری محیطی و پایداری اقتصادی ) از منظر  311نفر از ساکنان شهر سنندج و  00نفر
از استادان ،مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری در شهر سنندج پرداختهاند .این پژوهش براساس شیوة انجام ،از
نوع روش توصیفی ـ تحلیلی است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که گردشگری شهری در شهر سنندج توانسته
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است به شیوهای مؤثر باعث پایداری هرچه بیشتر شهر سنندج شود .گردشگری در شهر سنندج توانسته است
بیشترین تأثیر را بر توسعۀ پایدار اقتصادی و کمترین تأثیر را بر توسعۀ پایدار محیطی داشته باشد.
علیاکبری و همکاران( )9311در تحقیقی باعنوان «مدیریت یکپارچه گردشگری ،راهبردی برای توسعه منطقهای در
استان آذربایجان غربی» دریافتند میان مدیریت یکپارچه گردشگری و توسعه منطقهای در استان آذربایجان غربی و
مؤلفههای مورد بررسی ،ارتباط معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر ،9مؤلفههای تقویت سازمانی
و ظرفیتسازی و مشارکت ذینفعان ،با مدیریت یکپارچه گردشگری رابطه دارد و در ضمن نتایج آزمون مدل
ارائهشده برای متغیرها در محیط نرمافزار نشان میدهد  76درصد از واریانس متغیر وابسته پژوهش ،توسعه منطقهای
را پیشبینی میکند .برای توسعه منطقهای در راستای گردشگری ،تقویت سازمانی و ظرفیتسازی و ارتباطات و
مشارکت تمامی ذینفعان ،بهعنوان راهبردی اساسی مطرح است.
دیو ساالر و همکاران ( )9313به بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری پایدار شهر نور پرداختهاند.
هدف از این تحقیق شناخت ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژی گردشگری شهری در راستای زمینهسازی برای
برنامهریزی و مدیریت پایدار گردشگری شهر ساحلی نور و تعیین و ارائۀ راهکارهای عملی برای توسعۀ گردشگری
این شهر است .به طور کلی «ایجاد توسعۀ پایدار شهرهای ساحلی گردشگری» در سایر شهرهای ساحلی کشور هم
مورد توجه قرار گرفته است .این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی و در آن گردآوری دادهها از نوع پرسشنامه است.
جامعه آماری این تحقیق شامل  056نفر از شهروندان و تمامی جامعه مدیران شهری به تعداد  52نفر است .نتایج این
تحقیق نشان میدهد از نگاه پاسخگویان ،وضعیت موجود شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست
محیطی گردشگری در شهر نور نامطلوب بوده و در راستای توسعه گردشگری پایدار نیست .همچنین نتایج حاصل
از بررسی عملکرد مدیریت شهری نور نیز نشان از ضعف عملکرد مدیران شهری در توسعه گردشگری پایدار این
شهر داشته است.
فنی و همکاران ( )9313به بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطی گردشگری بر توسعه شهر قشم از منظر
ساکنان آن ،از طریق مطالعهای اکتشافی و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و جمعآوری اطالعات کتابخانهای و
میدانی پرداخته است .جامعه آماری پژوهش را تمامی سرپرستان خانوار در شهر تشکیل میدهد .نتایج این پژوهش
منتج از تجربیات و نظرات ساکنان شهر ،نشان میدهد که گردشگری ،باوجود اشتغالزایی ،افزایش درآمد و بهبود
کمی و کیفی صنایع دستی ،سبب باال رفتن قیمتها ،سوداگری و تغییر کاربری زمین و افزایش ساختوساز و از بین
رفتن بافت باارزش در شهر و از این رو با وجود منافع اقتصادی ،سبب ناپایداری کالبدی شهر شده است .از لحاﻅ
اجتماعی ،باعث بهبودی وضعیت آموزش و بهداشت ،افزایش تعامل شهرندان و امنیت و لذا پایداری نسبی اجتماعی
شده ولی از لحاﻅ محیط زیست با پیامدهای منفی زیادی از قبیل آلودگیهای محیطی ،افزایش ترافیک ،تغییر
کاربریهای مفید برای محیط زیست شهری همراه بوده که مغایر با اهداف توسعه پایدار شهری است .بنابراین ،با
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برنامهریزی اصولی و تالش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران میتوان وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و
کالبدی شهر را بهبود بخشید.
کیا احمد دلیجانی ،)9313( ،در مقالهای با عنوان «گردشگری؛ رویکرد نوین در توسعه پایدار شهر قزوین» به این
نتیجه رسیدهاند که گردشگری از جمله فعالیتهایی است که میتواند اثرات منفی و مثبتی داشته باشد .در این مقاله
تأثیر گسترش گردشگری در توسعه پایدار شهر قزوین در سه بعد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی بررسی شده
و نشان داده گردشگری در سطح زیست محیطی اثرات منفی به جا گذاشته است و در سطح اجتماعی و اقتصادی نیز
پیامدهای مثبتی در سطح شهر به همراه داشته است.

اسدیان و همکاران ( )9319به شناسایی توانمندیها و قابلیتهای بالقوه و بالفعل جاذبههای گردشگری در جهت
رشد و توسعه پایدار شهری و برنامهریزی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی پرداختهاند .به این منظور مقاله
حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر اطالعات و اسناد کتابخانهای و نیز مطالعات میدانی ،به
شناسایی توانمندیها و قابلیتهای بالقوه و بالفعل جاذبههای گردشگری برای رشد و توسعه پایدار شهری و
برنامهریزی به منظور توسعه پایدار این پتانسیلها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی پرداخته است .نتایج
تحقیق نشاندهنده آن است که تنها پیشینه شهری و جاذبههای گردشگری در عرصه گردشگری شهری و جلب
گردشگر کافی نیست ،بلکه در تحقق توسعه پایدار شهری در صنعت گردشگری در منطقه  02تهران سه مؤلفه
اساسی یعنی:
 وجود زیر ساختهای مناسب شهری و توانمندسازی شرکتهای مرتبط با صنعت گردشگری بازاریابی و تبلیغات در حوزههای مختلف گردشگری افزایش بودجه در بخش دولتی ،برای توسعه گردشگری منطقه که زمینه مناسب در جهت جذب سرمایههای بخشخصوصی نیز لحاﻅ شود؛ شرط الزم و کافی توسعه صنعت گردشگری منطقه در زمینه توسعه پایدارشهری است.
مطالعات خارجی
زامفیر و کربز  9برخی از عوامل موفقیت مدیریت توسعه توریسم پایدار در مناطق شهری از جمله بخارست پایتخت
رومانی را شناسایی کردند .برای شناسایی این عوامل پرسشنامهای بین مردم در نمایشگاه گردشگری توزیع شد.
پرسشنامه مورد استفاده براساس مقیاس لیکرت ،یعنی  9به شدت مخالف ( بسیار بد ) و  5به شدت موافق ( بسیار
خوب ) تنظیم شده بود .جامعه آماری این تحقیق بین  036نفر از ساکنان  91سال به باال بود که  56درصد زن و11
درصد مرد بودند .نتایج این تحقیق شامل موارد زیر است:
در میان عوامل موفقیت برای مدیریت توسعه توریسم پایدار در مناطق شهری ،برنامهریزی استراتژیک نقش مهمی را
ایفا میکند.
توسعه پایدار توریسم در رومانی ممکن است از طریق توسعه مناطق شهری به عنوان مقاصد توریستی به دست آید.

Zamfir and Corboz

1

 044فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال یازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 3189

مدیریت توسعه توریسم پایدار در رومانی از روشهای مختلفی نظیر محدودیت ضایعات و تخریب محیطزیست،
یکپارچگی توریسم به برنامهریزی ،عملکرد مدیریت بهتر براساس راهبردهای توریسم شهری پایدار ،آموزش،
نگهداری از میراث طبیعی و فرهنگی ،اجتناب از محدودیتهای اکولوژیک و توسعه میانجامد( Zamfir et al.,

.)2015
لی و همکاران ( )0293؛ در پژوهش خود با عنوان «بررسی مرکزیت فضایی برای مدیریت گردشگری یکپارچه در
مناطق روستایی با استفاده از  GISو تجزیه و تحلیل شبکه مدیریت گردشگری» به شناسایی و طبقهبندی روستاها بر
اساس مرکزیت فضایی ،جهت مدیریت یکپارچه گردشگری در کشور کره پرداختهاند و در این زمینه ،به
شاخصهایی از قبیل نقش ،قابلیت دسترسی ،تأثیرگذاری به مناطق اطراف و ...تأکید دارند.
شالم 9در مقالۀ خود با عنوان «توسعۀ پایدار توریسم در دریای سرخ مصر :فرصتها و چالشها» وضعیت توسعۀ
توریسم و تهدیدها و فرصت های توریسم را در دریای سرخ مصر بررسی کرده و راهکارهای رسیدن به توسعۀ
پایدار توریسم را ارائه داده است)Shalom,2005( .
آلتین آی و همکاران ( ،0)0225در مقالۀ خود با عنوان «توسعۀ پایدار توریسم :مطالعۀ موردی قبرس شمالی» در سال
 0225تأثیرات منفی توسعۀ توریسم را در قبرس شمالی مطالعه کردهاند .آنان توسعۀ پایدار توریسم را نوعی از
توسعه می دانند که بتواند بین محیط طبیعی ،فرهنگی و انسانی تعادل ایجاد کند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد
که بیشترین تأثیر محیطی توسعۀ توریسم در قبرس شمالی مربوط به انهدام زبالهها استAltin Ay et al, 2005: ( .

)272-280
سینکلر و همکاران (3)0223در مقالۀ خود با عنوان «توسعۀ توریسم پایدار در گوئیان »1اساساً روی چالشهای توسعۀ
توریسم در گوئیان متمرکز شدهاند .آنان در مقالۀ خود اشاره میکنند که« :کشورهای منطقۀ گوئیان طی دهههای
طوالنی مستعمرة کشورهای اروپایی بودند و در چند سال گذشته به دنبال راههایی برای رهایی از اقتصاد وابسته
هستند .بنابراین این کشورها با توجه به استعدادهایی که در زمینۀ گردشگری دارند ،میتوانند از این منابع برای
توسعۀ درونزا استفاده کنند» .همچنین در این مقاله به مشارکت و همکاری کشورهای این منطقه جهت رسیدن به
توسعۀ پایدار توریسم تأکید شده است)Sinclair et al, 2003: 402-407( .
مبانی نظری
گردشگری و اثرات آن بر شهرها
گردشگری از دید جامعه شناسان اجتماعی سبب رشد شخصیت و شکوفایی استعدادها و ارتقاء سطح دانش و
معرفت افراد میگردد و انسانها را یاری میدهد تا با شناخت تنوع فرهنگها ،ارزشها و سنن ملی اقوام گوناگون،
برخود محوری فائق آیند و در جهت وحدت خانواده انسانی گام بردارند و از یکدیگر بیاموزند (.)Porya, 1994: 70
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شهرها از جمله مکانهای شلوغ و پرتراکم با مشکالت عدیده خاص خود هستند که مورد توجه گردشگران
نیزقراردارد .وجود مشکالت اساسی در برخی از شهرها دیدن گردشگری و اثر آن را مشکل کرده است ،اما در یک
سطح ساده و روشن ،صنعت گردشگری را در شهر به آسانی میتوان دید مانند :ساختمان شهر ،همایشهای بزرگ و
مراکز نمایشی ،گنجینهها ،گالریهای هنری ،ورزشگاهها و غیره ( .)Movahed, 2007: 119
جهانگردی ضمن آن که مزایای بسیاری به همراه دارد ممکن است پیامدههای نا مطلوب نیز به همراه داشته باشد.
مزایای گردشگری عبارتند از :ایجاد فرصت اشتغال برای کارکنان ماهر وغیر ماهر ،ارز آوری ،افزایش درآمدها،
توسعه زیر ساختها و به تبع ایجاد تسهیالت برای مردم محلی و فراهم آوردن شناخت مناطق کمتر شناخته شده و
غیره (.)Alvani et al, 1994: 57
اما در کنار مزایای گردشگری یک سری معایب نیز قابل ذکرند که عبارتند از :افزایش تقاضا و انتظارات جدید،
اتالف منابع ،انتقال نقدینگی از توسعه اقتصادی به سایر بخشها ،بروز فساد ،بی بند و باری و افزایش جرائم ،به هم
خوردن نظم فعالیتهای جامعه میزبان بخصوص در فصول گردشگری ،افزایش قیمت زمین ،کاالها و خدمات،
آلودگی محیط زیست و غیره ،به ابتذال کشیدن مقدسات ،باورها و هم شکل سازی ،کاهش توان خرید مردم بومی در
اثر افزایش قیمت برای توریستها تخریب چشماندازهای طبیعی دامنه کوهها ،سواحل رودها و دریاها و جنگلها
()Alvani et al, 1994: 58
صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه ،به لحاﻅ مادی از جاذبههای فراوان برخوردار است ولی این
صنعت اثرات زیانباری نیز بر مسائل اجتماعی و اقتصادی و محیطی به همراه دارد .از جمله منافع این صنعت :در آمد
و ایجاد مشاغل ناشی از ارزهای توریستی ،حفاظت از منابع ملی و میراث طبیعی برای توریستها ،ایجاد تفاهم بیشتر
که در نتیجه تماسهای بین مردم ایجاد میگردد ،ساختمان تأسیسات جدید مانند احداث فاضالب که برای مردم
بومی نیز مورد استفاده قرار میگیرد .از سویی صنعت گردشگری ضررهایی را نیز به همراه دارد از جمله هزینه وارد
کردن وسائل و امکانات برای توریستها مثل وسائل نقلیه ،عدم توجه به رسوم و عادات محلی و در نتیجه نیست
کردن بنیادی روش زندگی محلی ،تخریب محیط زیست به علت ساخت هتلها ،راهها و آلوده نمودن محیط طبیعی و
غیره (.)Eddington, 1995: 2
تأثیر و نقش گردشگری در شهرها در سه بخش کلی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی قابل طرح است که به تفصیل
مورد بررسی قرار میگیرند:
الف)اقتصادی
گردشگری فعالیتی است که در ایام فراغت انجام میشود و نقش حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا میکند ( Getz et al,

 .)1986, 8مورگن روث 9گردشگری را مسافرت اشخاص میداند که به طور موقت از محل سکونت خود دور
میشوند تا نیازهای حیاتی ،فرهنگی و شخصی خود را به شکل مصرف کننده کاالهای اقتصادی و فرهنگی برآورده
سازند ( .)Hatami Nejad, 2007: 41مهمترین دلیل توسعه گردشگری در اغلب کشورها استفاده از منافع اقتصادی و

Morgan ross
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اجتماعی گردشگری و تأثیرات آن در جامعه میزبان و یا در کل یک منطقه روشن و مشهود است با این حال اثرات
سازنده اقتصادی گردشگری عبارتند از :

منافع حاصل از اشتغالزایی ،درآمدزایی گردشگری ،منافع حاصل از مالیاتهای اخذ شده از فعالیتهای گردشگری
و ایجاد امکانات برای جامعه ،حفظ آثار باستانی ،ابنیه تاریخی ،جاذبههای طبیعی به عنوان منابع درآمدزایی اقتصادی
و حفظ میراث فرهنگی و توسعه صنایع دستی و فعال شدن صنایع قدیمی و فراموش شده ( Alvani et al, 1994:

.)187
گردشگری شهری به عنوان یک منبع پایدار اقتصادی با گردش مالی باال در شهرهای دارای توانایی و قابلیت جذب
گردشگر ،سال-های بسیاری است که در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک منبع اقتصادی مطمئن و در کشورهای
در حال توسعه به عنوان یکی از محورهای ویژه ،جهت نیل به توسعه اقتصادی ،مورد توجه مدیران شهری قرار
گرفته است ( .)Sheikh Kazem, 2007: 263
متخصصان در زمینه تأثیرات اقتصادی گردشگری نگرشهای متفاوتی دارند که این به دلیل نحوه و میزان بروز اثرات
اقتصادی گردشگری در جامعه است برخی میزان هزینههای مستقیم گردشگری در جامعه را محاسبه میکنند ،برخی
تأثیر تغییر تقاضا در اثر حضور گردشگری را بر روی سامانه بازار و میزان تغییرات بازار را بررسی میکنند و برخی
دیگر اثرات اقتصادی گردشگری را در کل کشور و درآمد ملی مورد بررسی قرار میدهند .هزینههای یک گردشگر
که اثرات اقتصادی در یک منطقه به همراه دارد عبارتند از :هزینه غذا ،هزینه تفریحات ،هزینههای حمل و نقل ،هزینه
محل اقامت ،هزینه گشتها و سفرهای داخلی ،هزینه پست و تلفن و تلگراف ،خرید کاالهای بومی برای سوغات و
غیره که گردشگر با ارز همراه خود انجام میدهد (.)Movahed, 2007: 85
گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی عهده و بسیار مؤثر مورد توجه بوده و امکانات الزم جهت رشد و توسعه آن
در کشور باید مهیا شود .از جمله مزایای گردشگری از نقطه نظر اقتصادی ،گستردگی زمینه اشتغال و درآمدزایی آن
است .به گونهای که هم کارگران ساده بدون مهارت و هم صاحبان مهارتهای گوناگون را به سرعت میتواند جذب
و مشغول به کار کند (.)Dibaei, 1992: 43
سرمایهگذاری در این زمینه با ریسک همراه است زیرا گردشگران با احساس کمترین نا امنی یا آشفتگی در یک
منطقه یا کشور ،از سفر به آنجا خود داری میکنند ()Dibaei, 1992: 48
بسیاری از تحلیلهای اقتصادی مدعیاند که سرمایهگذاری در گردشگری از یک ضریب فزاینده پیروی میکند بدین
ترتیب یک گردشگر از یک فروشگاه ،محلی کارهای هنری میخرد و بخشی از عادیات فروش برای صاحب
فروشگاه به درآمد تبدیل میشود .مالک فروشگاه نیز از یک مغازه دیگر مواد غذایی میخرد که اگر کاال وارداتی
باشد بخشی از آن امکان دارد به خارج از کشور منتقل شود اما باقیمانده آن به عنوان درآمد مغازه خوار و بار فروشی
خواهد بود .این درآمد نیز به نوبه خود دوباره هزینه میشود و الی آخر .بنابراین گفته میشود که گردش و مراحل
ضریب اقتصادی کل تولید ناخالص ملی را افزایش میدهد که بر اساس یک مبنای منطقهای از کشوری به کشور
دیگر متفاوت است (.)Lee, 1999: 55
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توسعه گردشگری دارای تأثیرات مثبت و منفی متعددی است از دیدگاه اقتصادی اصلیترین کارکرد گردشگری
کسب درآمدهای ارزی ،توزیع مجدد درآمدها ،ایجاد زمینههای اشتغال جدید ،فروش خدمات و کاالهای مورد نیاز
گردشگران به ویژه محصوالت صنایع دستی و سنتی ،توسعه حمل و نقل و رونق اقتصادی است .در ابعاد اجتماعی
اثرات متعددی مانند شناخت و آشنایی مردم از چگونگی زندگی ،باورها ،فرهنگ و سنن دیگر مناطق از جمله اثرات
مثبت گردشگری است .از حیث کارکردهای منفی تأثیر ناگوار صنعت گردشگری نظیر تأثیرات سوء فرهنگی آن و
شیوع بیماریها و امثالهم است (.)Eliot, 2000: 8
ب)فرهنگی – اجتماعی
صنعت گردشگری برای جامعه محلی و الگوهای فرهنگی آن منافع و هم چنین مشکالتی به همراه دارد .آثار
اجتماعی -فرهنگی گردشگری از جمله مهم ترین مالحضات توسعه گردشگری در هر منطقه است .اندازهگیری این
آثار نسبت به آثار اقتصادی و زیستمحیطی به مراتب مشکلتر است .تأثیر این آثار در کشورهایی که دارای بافت
اجتماعی سنتی هستند ،بیشتر است (.)WTO, 2000: 79

گردشگران هنگام عزیمت به یک مقصد با فرهنگ آن محل مواجه شده و از ابتدای ورود ،تعامالت فرهنگی بین
مهمانان و میزبانان آغاز میشود .ظواهر ،رفتارها و تقاضاهای گردشگران تأثیراتی در جامعه میزبان میگذارد ضمن
اینکه گردشگران نیز خواه ناخواه تحت تأثیر فرهنگ میزبانان قرار میگیرند (.)Kazemi, 2006: 152-145
گردشگری یکی از مهم ترین مجراهای تبادل فرهنگی است .گردشگری در بعد اجتماعی باعث بهداشت روانی
شهروندان میشود ،سرمایه گذاری در گردشگری یعنی سرمایه گذاری کم با ایجاد اشتغال گسترده و بیکاری کمتر در
سطح شهر و جامعه و این یعنی بهداشت روانی بیشتر شهروندان (.)Mozayeni, 1999: 44
طبق گزارش یونسکو در سال  ،9176گردشگری انبوه ،چهار نوع رابطه اصلی میان گردشگر و میزبان ایجاد میکند که
عبارتند از:
تماسهای گذرا؛ یکی از ویژگیهای دیدارهای گردشگری ،موقتی بوده و در مورد سفر مسافر و میزبان بسیار
متفاوت در نظر گرفته میشود.
محدودیتهای زمانی و مکانی اثر تراکمی و تشدید کنندهای از تماسهای میان میزبان  -گرشگر دارد زیرا
فرصتهای حداقل برای مسافر فراهم میکند.
نبود خود انگیختگی (بدون برنامه قبلی) نیز ویژگی اغلب تماسهاست .زیرا دیدارها عموماً به طور رسمی و از پیش
برنامهریزی شده است.
به دلیل وجود تفاوتهای کلی گسترده در رفاه و اختالف در سطوح رضایتمندی حاصل از مالقات بین گروههای
میزبان و گردشگر روابط نابرابر و نامتوازن معموالً یکی از خصوصیات تماس میان میزبان  -گردشگر بخصوص در
جهان سوم است ( .)Lee, 1999: 88-89
در سالهای اخیر گردشگری فرهنگی از رشد خوبی برخوردار بوده است و جاذبههای فرهنگی بیشتری شناخته و
معرفی شده است با این حال موانعی بر سر راه بازار گردشگری فرهنگی وجود دارد که برنامهریزی را دچار مشکل
کرده است و یا بعضاً کشورها با تردید به برنامهریزی گردشگری فرهنگی میپردازند و بیشتر به سوی برنامهریزی
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گردشگری طبیعی یا دیگر انواع گردشگری اقدام مینمایند .کمسیون گردشگری کانادا در سال  9117در گزارشی در
خصوص گردشگری فرهنگی ،موانع موجود بر سر راه این نوع گردشگری را به طور خالصه چنین ذکر میکند:
فقدان آگاهی دو جانبه ،فقدان پیوندهای رسمی ،توجه ناکافی به نقش گردشگری فرهنگی ،ناآگاهی از آثار و منافع
اقتصادی گردشگری ،فقدان منابع فرهنگی ،فقدان نیروهای متخصص ،مشکل دوری مسافت و سختی دسترسی به
مکانهای فرهنگی ،فقدان محصول آماده ،بازاریابی محدود ،نبود راهبرد مناسب برای توسعه گردشگری فرهنگی و
فقدان هدایت ملی ( .)Kazemi, 2006: 157
از جمله اثرات اجتماعی و فرهنگی صنعت گردشگری عبارتند از (:)Pedrian, 1995: 78
توسعه روابط فکری ،فرهنگی و اجتماعی بین افراد کشورهای صادر کننده گردشگری و افراد پذیرای گردشگر؛
گسترش مبادالت و همکاریهای بینالمللی و تقویت همبستگی میان مسلمانان جهان در کشورهای مختلف؛
شناخت مردم از فرهنگ و تمدن سایر کشورها؛
شناخت مردم از فرهنگ و تمدن سایر کشورها؛
متاثر شدن الگوی زندگی افراد محلی از حضور گردشگران در یک منطقه با توجه به تفاوت آنها با گردشگران.
یکی از اثرات مهم اجتماعی زمانی رخ میدهد که ارتباط نزدیکی بین گردشگران و مردم کشور میزبان بر قرار گردد
و گردشگران در برنامههای فرهنگی و تفریحی همراه با هم شرکت جویند .دیدار از خانههای محلی ،شرکت در
مهمانی خانوادگی و آشنایی با زندگی افراد بومی جزء رخدادهای مهم اجتماعی گردشگری محسوب میشود.
حضور گردشگران به طور انبوه در یک منطقه خاص میتواند الگوهای زندگی افراد محلی را تحت تأثیر قرار دهد
توسعه گردشگری در حد باال ،ممکن است اثرات نا مطلوبی از قبیل افزایش فحشاء ،قمار بازی ،خشونت ،سر و
صدای زیاد ،تراکم جمعیت و سایر مشکالت اجتماعی را به دنبال داشته باشد (.)Alnani et al: 1994: 179
ج)زیست محیطی
صنعت گردشگری شامل مجموعه فعالیتهای گسترده و مختلفی است که به هم پیوستهاند .حمل و نقل ،اقامت،
تغذیه ،راهنمایی ،خدمات تورگردانی ،سوغات و هدایا ،بازاریابی ،فعالیتهایی که گردشگران در محیط انجام
میدهند همچون پیادهروی ،کوهنوردی ،موج سواری ،احداث کمپ وچادر زدن و باالخره زیرساختهای الزم برای
ایجاد و توسعه صنعت هر کدام به نوبه خود بر محیط مقصد تأثیر گذار است ( .)Ranjbarian et al, 2005: 160
گردشگری و محیطزیست به طور غیر قابل انکاری دارای تأثیر متقابل میباشند و به نوعی به یکدیگر وابستهاند.
محیط به عنوان بستر فعالیتهای گردشگری بسیاری از جاذبههای گردشگری را شکل میدهد و گردشگران به
صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آن استفاده میکنند .در اکثر اشکال گردشگری ،بهرهبرداری مستقیم از محیط
مالحظه میشود ،این امر میتواند آثاری مثبت و منفی برای محیط زیست در بر داشته باشد .از این جهت است که
بر توسعه و مدیریت گردشگری به گونهای که سازگار با محیط باشد ،تأکید میشود .اکثر کشورهای جهان ،در تالش
برای افزایش استانداردهای زندگی هستند .برای رسیدن به این هدف ،منابع در حداکثر خود مورد بهرهبرداری قرار
میگیرند ،اما آنچه که برای گردشگران دارای اهمیت و جذابیت است ،محیط سالم و بکر است ( Movahed, 2007:

.)128
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برنامهریزی و اعمال کنترل برای مدیریت محیطی ضرورت دارد .برای مدیریت مطلوب دو مفهوم برنامهریزی به
معنای ظرفیت پذیری و استفاده چند جانبه به منظور استفاده کارآ از تسهیالت گردشگری امری الزم و ضروری
است .ظرفیتپذیری به مثابه وسیلهای است که جامعه میزبان با آن میتواند حد آستانه را برای محدود کردن تعداد
گردشگران بازدید کننده از مناطق جذاب ایجاد کند ،مفهوم تبعی استفاده چند جانبه به معنای امکان استفاده کاراتر از
منابع کمیاب در جوامع کوچک است ( .)Lee, 1999: 86-96
اثرات منفی گردشگری بر عوامل محیطی ،خسارتهایی است که از نظر فیزیکی به محیط زده میشود و محیط را از
روند طبیعی و تکاملی خود خارج میسازد و در برخی موارد چشمانداز محیط با آن تغییر مییابد .نمونههای بسیاری
را میتوان در این مورد برشمرد برای مثال :ساخت انبوه مهمانخانهها در کنار سواحل و رودخانهها ،آلودگی صوتی و
هوا ،ضایعات گردشگران در محل و سامانه دفع نامناسب آن و غیره .نوع و شیوه مدیریت و برنامهریزی برای
گردشگران میتواند اثرات مثبت و منفی گردشگران را افزایش یا کاهش دهد به عبارتی اثراتی که گردشگران بر
محیط میگذارند در گرو شیوه مدیریت و برنامهریزی خاصی است که سازمان مربوطه انجام میدهد .بیشترین اثرات
منفی گردشگری بر محیط در مکانهایی است که مدیریت ،کنترل کمتری اعمال میکند (.)Movahed, 2007: 129
بازدید مکرر میلیونها نفر از اثرهای باستانی و محیطهای طبیعی میتواند به سائیده شدن و فرسایش این منابع
بینجامد .گردشگری همچون سایر فعالیت اقتصادی بر محیط طبیعی زندگی بشر تأثیر میگذارد .این تأثیرات بسیار
متنوع ،حین آماده سازی محیط مقصد برای پذیرش گردشگر و به هنگام بهرهبرداری وی روی میدهد و بی تردید
پس از اتمام بازدید نتایج آن بر محیط بر جای میماند (.)Ranjbarian et al, 2005: 158
فعالیتهای دولت در عرصه گردشگری در قالب تأمین زیرساختهای الزم وبرنامهریزی ،نظارت و کنترل بر
محیطهای مقصد میباشد .راه از جمله زیر ساختهای الزم جهت توسعه گردشگری است که احداث آن مستلزم
دستکاری جدی در محیط طبیعی است و در واقع یک عامل انسان ساخت است از سوی دیگر دگرگونی در محیط
طبیعی است آن هنگام که مسیر چشمههای آب ،درههای بکر ،صحاری و جنگلها و غیره را میخراشد و تغییر شکل
میدهد .و از سویی مسیرهای طبیعی گذر جانوران را قطع میکند ،به این ترتیب آنها حین تردد طبیعی خود برای
رسیدن به مراتع مجبور به عبور از محیط ناامن جاده هستند و این خطر آفرین است .موضوع دیگر آلودگیهایی است
که خودروها به محیط طبیعی محل گذر خود وارد میکنند ،ظرف پالستیکی یکبار مصرف ،ته ماندههای غذایی که در
کنارههای جادهها به چشم میآیند همگی آثار منفی بر محیط طبیعی به جای میگذارند از سویی احداث جادهها
باعث از بین رفتن بخشهای زیادی از زمینهای زراعی مستعد و قابل کشت میشود و از سویی در کنار این آثار
منفی باید توجه داشت که زندگی امروزه شهر با حمل و نقل عجین شده است و احداث راه برای دستیابی به یک
منطقه زیبای تفریحی در کنار آثار سو ،منافعی را نیز نصیب مردم محلی مینماید از جمله ایجاد اشتغال ،تسریع در
حمل و نقل ،رفع منافع اقتصادی ،ایجاد ارزش افزوده برای امکانات آنها ،کاهش هزینهها و غیره .نقش دوم دولت
درعرصه گردشگری به برنامهریزی ،نظارت و کنترل باز میگردد تا ضمن تقویت آثار مثبت ،آثار منفی را کاهش دهد
(.)Ranjbarian et al, 2005: 160
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در صنعت گردشگری محیط ( اعم از طبیعی و مصنوعی) نه تنها بستر فعالیت گردشگری است بلکه جاذبه نیز
میباشد برخی از اشکال و پدیدههای محیطی که جاذبههایی برای گردشگران هستند خود به دو دسته عمده تقسیم
میشوند .جاذبههای محیطی طبیعی و دیگری جاذبههای محیطی فیزیکی مصنوع بشر همانند شهرها و عناصر آن و
آثار تاریخی و کهن .در این میان بازدید از جاذبههای طبیعی در گستره وسیع¬تری رخ داده و اهمیت خاصی دارد.
گردشگران امروزی صرفاً بخاطر بازدید از موزهها و آثار باستانی و تاریخی به گردشگری نمیپردازند بلکه در
جستجوی مناطقی از جهان هستند که هنوز آثار بکر طبیعی در آنها باقی است .در فعالیت گردشگری نه تنها انسان از
محیط طبیعی و مصنوعی تأثیر میپذیرد که اثراتی نیز بر محیط میگذارد .تأثیر امکانات و تجهیزات و فعالیتهای
گردشگری برمحیط تنها منحصر به شرکت جستن در فعالیتهای تفریحی نمیباشد ،بلکه گردشگرانی که برای مدتی
در منطقه سکونت میگزینند نیاز به تجهیزات و تأسیسات دارند که این تأسیسات و تجهیزات برروی محیط اثر
میگذارند .مهمترین اینها عبارتنداز :راهها ،پارکینگ و وسایل نقلیه ،منابع آب و وسایل دفع زباله .به عبارتی میتوان
گفت چهار گروه عمده فعالیتهای ایجاد کننده فشار بر محیط که تغییراتی را در محیط ایجاد میکنند عبارتند از:
تولید زبالهها ،فعالیتهای گردشگران ،اثرات جمعیت و عوامل تغییر در پایداری محیط (.)Masoumi, 2005: 45
آثار نامطلوب توسعه بی رویه گردشگری در محیط ،به خصوص در مناطقی بیشتر مشاهده میشود که گردشگری به
معنای امروزی آن برای اولین مرتبه در آن نواحی توسعه یافته باشد .ابعاد و مقیاس پیامدها به وسعت و نوع توسعه
گردشگری پیشنهادی و آسیب پذیری محیط زیست آن بستگی دارد .گردشگری متکی به تفرج با گسترهای از
فعالیتهای ورزشی و انواع هتلها و انبوهی از عوامل زیربنای توان بیشتری برای تخریب محیط زیست دارد .در
حالی که پروژههای کوچک که محور فعالیتهای گردشگری بر فرایند آموزشی و علمی(باستانشناسی ،عکاسی و
طبیعتگردی) قرار دارند از نظر آسیب رسانی بر مناطق شکننده اثرات منفی کمتری دارند ( Mirabzadeh, 1996:

.)45
ارتباط بین گردشگری و پایداری
توسعه پایدار گردشگری توسعهای است که در آن توازن و تعادل ،حفظ ارزشها و کیفیت اخالقیات و اصول
اقتصادی و نیز مزیتهای اقتصادی همه به همراه هم دیده و کوشش میشود توسعهای متعادل و همهجانبه جایگزین
توسعه صرفا اقتصادی شود .از این دیدگاه توسعه گردشگری باید با استفاده از منابع موجود به گونهای باشد که
ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران بتواند
وحدت و یکپارچگی ،هویت فرهنگی ،سالمت ،حفظ محیط زیست ،تعادل اقتصادی و رفاه مردم محلی را تأمین کند
( .)Alvani et al, 1994گردشگری پایدار روابط بین جامعه میزبان ،مکان گردشگری و گردشگران تنظیم میکند ،چرا
که این رابطه میتواند پویا و سازنده باشد و به دنبال تعدیل فشار و بحران بین این عناصر است تا آسیبهای محیطی
و فرهنگی را به حداقل رساند ،رضایت بازدیدکنندگان را فراهم آورد و به رشد اقتصادی ناحیه کمک میکند
(.)Ahmadi et al, 2011
گردشگری پایدار به معنای گردشگریای است که توسعه و بقا یافته و در یک حوزه (جامعه و محیط) و در همان
روش و مقیاس در یک دوره نامحدود باقی میماند و باعث ایجاد مخاطرات و تنزل و ممانعت از توسعه برای
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محیطی که در آن رشد کرده نمیشود و فرصت انجام مناسب دیگر فعالیتها و فرایندها را محدود نمیکند.
گردشگری پایدار بیشک نقش مؤثری را در اشتغالزایی ،افزایش درآمد ایجاد وحدت میان قومیتها و عدالت
اجتماعی ایفا میکند) Hamekasi, 2006(.
محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه این پژوهش شهر زیراب مرکز شهرستان سوادکوه میباشد .شهرستان سوادکوه یکی از
شهرستان های استان مازندران است که در دامنه شمالی کوههای البرز مرکزی واقع شده است .وسعت این شهرستان
 0271کیلومتر مربع است که برابر با  1/7درصد مساحت استان مازندران میباشد .ازلحاﻅ توپوگرافی ،این شهرستان
یکی از مناطق ناهموار استان مازندران است و در یک دره وسیع طوالنی و در دامنه شمالی رشته کوه البرز مرکزی
واقع شده است .شهر زیراب به عنوان مرکز شهرستان و با جمعیت  96919نفری (در سال  ،)9315از جنوب به شهر
پل سفید و از شمال به شیرگاه راه دارد .جاده ارتباطی تهران –شمال و راه آهن تهران شمال از این شهر می گذرد و
این شهر دارای شش کیلومتر مربع وسعت است  .شهر زیراب و حوزه بالفصل آن (شهرستان سوادکوه) دارای
جاذبههای طبیعی و انسانی متعددی میباشد که از آن جمله میتوان به پل ورسک ،امام زاده عبد الحق ،امام زاده
درویش ماهرو زیرآب ،امام زاده سید مهدی زیرآب ،روستای جمشید آباد ،مجتمع اقامتی ویالکده ،روستای فلورد،
امام زاده صالح سوخته سر ،برج الجیم ،اسپهبد خورشید ،قلعه کنگلو ،سه خط طال ،آبشار دراسله ،آبشار ویال ،آبشار
گزو ،پارک جنگلی جوارم و دریاچه شورمست اشاره کرد.

نقشه  :1محدوده مورد مطالعه
Source: Authors; 2019
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یافتههای پژوهش
ویژگیهای فردی پاسخدهنده گان
نتایج نشان میدهد که از لحاﻅ سنی  3303درصد پرسش شوندگان بین گروه سنی  05تا  35سال 0606 ،درصد بین
 15تا  55سال 02 ،درصد بین  95تا  05سال 92 ،درصد بین  35تا  15سال و  92درصد باالی  55سال قرار دارد
دلیل این امر این است که بیشتر جمعیت بین  05تا  35سال قرار دارند .از لحاﻅ جنس  6303درصد پرسش شوندگان
مرد و  3607درصد را زن تشکیل دادند .همچنین از لحاﻅ وضعیت تأهل  5606درصد پاسخ دهندگان متأهل و 1301
درصد مجرد هستند  .درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم و کارشناسی 3501 ،درصد از پاسخ دهندگان دیپلم90 ،
درصد از پاسخ دهندگان کارشناسی ارشد و باالتر و  600درصد از پاسخ دهندگان سیکل بودند.
اثرات گردشگری بر شهرزیراب
اثرات گردشگری بر بعد اقتصادی
براساس گویه های تعریف شده جهت سنجش میزان تاثیرگذاری گردشگری بر اقتصاد شهر زیر آب مشخص گردید،
متاثر از افزایش گردشگری در این شهر ،قیمت زمین و و مسکن افزایش چشمگیری از نظر ساکنان داشته است .از
آنجایی که قیمت زمین و به ویژه مسکن درصد قابل توجهی از درآمد خانوار را تشکیل داده است و این امر در
دهکهای پایین در حدود هفتاد درصد میرسد ،این افزایش دارای تبعات زیادی بر گروههای کم درآمد داشته است
به طوری که موجب افزایش هزینه زندگی جامعه محلی با میانگین( )3/75شده است .از سوی دیگر میزان افزایش
دسترسی فیزیکی بازارها و فروشگاه ها ،ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کسبه متاثر از فرآیند گردشگری افزایش یافته
است.
جدول  :1توسعه گردشگری و اثرات اقتصادی آن بر شهر زیر آب
One-Sample Test
گویه

= Test Value
3
Mean

میزان دسترسی فیزیکی به بازارها و فروشگاه ها افزایش یافته است

t

df

Sig. (2)tailed

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
Lower
9029
2016

3071

50101

11

2

20735

میزان ایجاد شغلهای جدید برای ساکنان شهر افزایش یافته است

3071

10510

11

2

20711

2011

9095

میزان هزینه های خوراکی و غیر خوراکی خانوار افزایش یافته است

0079

90529-

11

20213

20011-

2061-

209

قیمت مسکن افزایش یافته است

1090

910107

11

2

90991

9

9003

قیمت زمین افزایش یافته است

1051

910531

11

2

90511

9019

9076

درآمد شهرداری افزایش یافته است

3051

60166

11

2

20511

2019

2076

در آمد کسبه افزایش یافته است

3051

10971

11

2

20511

203

2017

درآمد خانوار افزایش یافته است

3090

00211

11

20211

20991

2

2003

میزان جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته است

3003

00179

11

20226

20033

2027

2031

هزینه زندگی جامعه محلی افزایش پیدا کرده است

3071

10571

11

2

20735

2051

2011

منافع اقتصادی برای ساکنان افزایش یافته است

3053

60213

11

2

20501

2035

2079

نیروی کار غیر بومی افزایش یافته است

0051

10126-

11

2

20190-

2051-

2001-

وابستگی اقتصاد محلی به درآمدهای گردشگری افزایش یافته است

3051

60166

11

2

20511

2019

2076

Source: Rresearch findings, 2019

اثرات گردشگری بر بعد اجتماعی
اثرات گردشگری بر بعد اجتماعی بیانگر تغییرات اجتماعی در شهر زیر آب بوده است؛ به طوری که بیشترین اثر در
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نماگر سبک زندگی است که دچار تغییراتی شده است .همچنین افزایش میزان آسیبهای اجتماعی از تبعات دیگری
است که متاثر از فرآیند گردشگری بوده است .این موضوع به درستی توجه به مدیریت در حوزه گردشگری را
گوشزد می نماید .تاثیر گردشگری بر نماگرهای همچون حسن غرور ،رضایت از زندگی و میزان ارتقای فرهنگ
سنتی به ترتیب در پایینترین میزان است .همچنین ارتباطی میان نماگرهای تنوع و تبادالت فرهنگی ،مهماننوازی و
ازدواج غیر بومی با گردشگری بی معنی بوده است.
جدول  :2توسعه گردشگری و اثرات اجتماعی آن بر شهر زیر آب

Mean
میزان دسترسی به خدمات اورژانسی افزایش یافته است

df

t

(2-

Mean
Difference

Sig.
)tailed

the

of

Interval
Lower

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence
Difference
Upper
206

3030

0031

11

20205

20301

2021

میزان آسیبهای اجتماعی افزایش یافته است

3031

00701

11

2029

20310

209

2067

میزان دسترسی به خدمات درمانی افزایش یافته است

0015

20169-

11

20213

20917-

2016-

2096

میزان حس غرور به عنوان شهروند شهر افزایش یافته است

0001

60197-

11

2

20765-

2011-

2051-

میزان تنوع و تبادالت فرهنگی افزایش یافته است

3006

90717

11

20263

20065

2021-

2057

میزان وندالیسم افزایش یافته است

0079

00531-

11

20296

20011-

2053-

2026-

میزان اثرات بر سبک زندگی افزایش یافته است

3051

10971

11

2

20511

203

2017

تعداد رویدادهای فرهنکی افزایش یافته است

3090

20119

11

20353

20991

2091-

2037

سطح مهمان نوازی ساکنان افزایش یافته است

3026

20015

11

20771

20251

2036-

2011

میزان ارتقای فرهنگ سنتی محله افزایش یافته است

0065

00967-

11

20231

20353-

2061-

2020-

تعداد کهنساالن افزایش پیدا کرده است

0011

30316-

11

20220

20551-

2011-

2000-

نسبت سنی جمعیت نامتوازن تر شده است

0015

90127-

11

20291

20917-

2036-

2027

ازدواج غیر بومی افزایش یافته است

0015

20169-

11

20313

20917-

2016-

2096

رضایت کلی از زندگی افزایش یافته است

0065

00171-

11

20225

20353-

2051-

2099-

مشارکتهای اجتماعی در سطح محلی افزایش یافته است

3026

20110

11

20239

20251

2009-

2033

امنیت در شهر افزایش یافته است

0011

20111-

11

20201

20251-

203-

2091

تضاد فرهنگی و اجتماعی بین ساکنین و گردشگران افزایش یافته است

3090

20119

11

20353

20991

2091-

2037

Source: Rresearch findings, 2019

اثرات گردشگری بر بعد محیط زیستی
نتایج تحلیل ها نشان میدهد که از دیدگاه مردم ،گردشگری پیامدهای منفی بر محیط زیست در شهر زیرآب داشته
است؛ به طوری که نه تنها کمک به حفظ منابه طبیعی افزایش نیافته بلکه تغییر کاربری زمینهای کشاورزی (میانگین
 )1و سرانه تولید پسماند (میانگین  ) 1به طور چشمگیری افزایش یافته است .عالوه بر این ،آلودگی هوا نیز به دلیل
عیوری بودن شهر و ترافیک سواره افزایش یافته است .تنها اثر مثبت این است که توجه و میزان دلمشغولی مردم
محلی افزایش یافته و آلودگی صوتی افزایش نداشته است .به طور کلی میتوان بیان داشت تاثیر گردشگری بر محیط
زیست این شهر منفی بوده است.
جدول  :3توسعه گردشگری و اثرات محیط زیستی آن بر شهر زیر آب

t

df

)Sig. (2-tailed

Mean Difference

00171-

11

20225

20353-

Mean

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Upper
Lower
20992051-

میزان کمک به حفظ منابع طبیعی افزایش یافته است

0065

سرانه تولید پسماند افزایش یافته است

1

1050

11

2

20310

2009

2055

میزان آلودگی هوا افزایش یافته است

3031

20169-

11

2

20917-

2016-

2096

میزان آلودگی صوتی افزایش یافته است

0015

60166

11

2

20511

2019

2076

احترام به طبیعت افزایش یافته است

3051

10150

11

2031

9

2077

9003

تغییر کاربری زمینهای کشاورزی افزایش یافته است

1

1050

11

2

20310

2009

2055

Source: Rresearch findings, 2019
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اثرات گردشگری بر بعد کالبدی
بررسی تاثیر گردشگری بر بعد کالبدی پایداری در محدوده مورد پژوهش بیانگر تغییرات قابل توجه کالبدی است .به
طوری که از نظر ساکنان موجب گسترش فیزیکی شهر ،افزایش ترافیک از جنبههای منفی و دسترسی به خدمات
روزانه و هفتگی شده است .کمترین تاثیرات بر میزان دسترسی معلوالن و جانبازان و میزان تمیزی شهر و معابر داشته
است .افزون بر آن گردشگری بر سیمای بصری ،کیفیت پیادهروها و سطح سرویس معابر تاثیر نداشته است.
جدول  :4توسعه گردشگری و اثرات کالبدی آن بر شهر زیر آب

Mean

df

t

Mean
Differenc
e

Sig.
(2)tailed

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper Lower
2096
2016-

میزان پاکیزگی شهر و معابر افزایش یافته است

0015

20169-

11

20213

20917-

سیمای بصری شهر بهبود یافته است

3006

90717

11

20213

20065

کیفیت پیاده رو ها بهبود یافته است

3026

20110

11

20669

20251

2009-

سطح سرویس معابر بهبود یافته است

0015

20169-

11

20313

20917-

2016-

میزان دسترسی به فضای سبز افزایش یافته است

3090

00211

11

20211

20991

2

2003

میزان دسترسی به خدمات تفریحی افزایش یافته است

3090

20119

11

20213

20991

2091-

2037

میزان تراکم افزایش یافته است

3051

60166

11

2

20511

2019

2076

میزان گسترش فیزیکی شهر افزایش یافته است

1

10150

11

2

9

2077

9003

زیر ساخت ها افزایش یافته است

3051

60166

11

2

20511

2019

2076

کیفیت بنای مساکن بهبود یافته است

3071

990010

11

2

20711

2065

2011

3051

60166

11

2

20511

2019

2076

اطالع رسانی محیطی افزایش یافته است
دسترسی به خدمات روزمره هفتگی (میوه فروشی ،سبزی فروشی ) افزایش یافته

2021-

2057
2033
2096

3071

10571

11

2

20735

2051

2011

0071

00105-

11

20226

20026-

2035-

2026-

ترافیک افزایش یافته است

1

90351

11

20221

20976

2021-

2011

فضاهای عمومی افزایش یافته است

3091

0031

11

20205

20301

2021

206

است.
دسترسی معلوالن و جانبازان افزایش یافته است

Source: Rresearch findings, 2019

اثرات گردشگری بر بعد مدیریتی-نهادی شهر
تاثیر گردشگری بر بعد مدیریت  -نهادی بیانگر آن است که متاثر از متغیر مستقل (گردشگری) ،نماگرهای تعداد
سازمانهای مردم نهاد و کیفیت ارائه خدمات و نظارت باالتر از سطح متوسط قرار گرفته است .به بیانی دیگر،
گردشگری در منطقه بر تعداد سازمانهای مردم نهاد ،کیفیت ارائه خدمات و نظارت و همچنین میزان قدرت و اعمال
نفوذ مردم محل ی اثر داشته و آن ها را ارتقا داده است .این در حالی است که بر ترکیب اعضای شورا اثری نداشته و
اعضای شورای شهر همگی بومی میباشند.
جدول  :5توسعه گردشگری و اثرات مدیریت -نهادی آن بر شهر زیر آب

t

Mean

df

(2-

Mean
Difference

Sig.
)tailed

تعداد سازمانهای مردم نهاد افزایش یافته است

3030

3017

11

2022

2030

میزان قدرت و اعمال نفوذ مردم محلی افزایش یافته است

3090

2011

11

2023

2090

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Lower
2011
2096
2091-

2037

کیفیت ارائه خدمات و نظارت بهبود یافته است

3030

3017

11

2022

2030

2096

2011

تعداد افراد غیر بومی عضو شورا افزایش یافته است

0006

5010-

11

2022

2071-

9029-

2016-

Source: Rresearch findings, 2019

اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای022 ...

سنجش رابطه گردشگری زیراب با پایداری شهری
جهت سنجش تاثیر گذاری شاخص های پژوهش بر پایداری از آزمون رگرسیون استفاده شده است .لذا الزم است
نخست همبستگی میان شاخص های پژوهش و پایداری شهری سنجیده شود .براین اساس از همبستگی پیرسون بهره
گرفته می شود .نتایج تحلیل با توجه به جدول زیر گویای آن است که بیشترین میزان همبستگی به ترتیب مدیریت-
نهادی با  ،2/111کالبدی  2/179میباشد .کمترین میزان همبستگی میان شاخص اقتصادی با پایداری است.
جدول  :6همبستگی پیرسون میان متغیرهای پژوهش
اقتصادی
پایداری

Pearson Correlation

510.

**

اجتماعی
561.

**

محیطی زیستی
610.

**

کالبدی
179.

مدیریت -نهادی

**

111.

)Sig. (2-tailed

20220

20229

2

2

2

N

922

922

922

922

922

**

Source: Rresearch findings, 2019

در پژوهش حاضر شاخص های موثر در گردشگری به صورت متغیر مستقل و در مقابل پایداری شهری به صورت
متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .لذا برای نشان دادن شدت تأثیرگذاری شاخصها از رگرسیون چند متغیره
استفاده شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که میزان همبستگی شاخصهای موثر در پایداری  2/55می-
باشد .ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته یعنی پایداری شهری ،میتواند توسط
متغیرهای مستقل تبیین شود .که در این آزمون  55درصد از متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تببین شدهاند.
جدول  :7نتایج رگرسیون جهت سنجش شاخصهای موثر بر پایداری شهری
مدل

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین R

9

a

2/566

2/750

ضریب تعیین تعدیل شده R
2/551

اشتباه معیار
2/22160

D.W
9/191

Source: Rresearch findings, 2019

یکی از مفروضات رگرسیون ،مستقل بودن خطاها از یکدیگر میباشد .در صورتی که خطاها بایکدیگر همبستگی
داشته باشند .امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد .به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین –
واتسون استفاده شده است .با توجه به نتایج آزمون مقدار آماره دوربین – واتسون 9/111میباشد .با توجه به اینکه
مقدار در فاصله  9/5و  0/5قرار دارد ،فرض استقالل بین خطاها پذیرفته میشود .بنابراین میتوان از رگرسیون
استفاده کرد .همچنین ،بر اساس مقدار محاسبه شده برای  ،Fدر سطح اطمینان 15درصد ،میتوان بیان داشت که
ترکیب خطی متغیرهای مستقل به طور معناداری قادر به تبیین و پیشبینی متغیر وابسته پایداری است.
جدول  :8معناداری رگرسیون متغیرهای موثر بر پایداری شهری
F

سطح معناداری

7093/017

2/222

-

-

-

-

-

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

اثر رگرسیون

9/660

5

/330

باقیمانده

2/229

11

2/222

کل

9/663

11

Source: Rresearch findings, 2019

در نهایت بر اساس ضریب استاندارد شده تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ،نشان میدهد که شاخصهای
پژوهش تأثیر آماری معناداری بر پایداری شهری داشتهاند .همچنین از نظر ضریب تأثیر شاخصهای پژوهش
مشخص گردید که شاخص اقتصادی با ضریب تاثیر  2/10درصد بیشترین میزان تاثیر بر پایداری شهر زیر آب داشته
است .بعد از شاخص اقتصادی ،به ترتیب شاخصهای اجتماعی ،کالبدی و مدیریت-نهادی بر پایدرای شهر زیر آب
موثر بودهاند.

 022فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال یازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 3189
جدول  :9ضرایب شدت تعیین کنندههای موثر بر پایداری شهری
ضریب غیر استاندارد

Model

ضریب استاندارد

970129-

2

010139

2

500773

2

010111

2
2
20207

B
9055-

Std. Error
20211

اقتصادی

20175

20296

2010

اجتماعی

20093

20221

20315

محیط زیستی

20361

20290

20061

کالبدی

20356

20290

20365

01011

مدیریت-نهادی

20203

2029

20253

00355

عرض از مبدا

Beta

t

.Sig

Source: Rresearch findings, 2019

جهت بررسی دقیقتر شاخصها از تحلیل مسیر استفاده شده است .از میان پنج شاخص پژوهش مالحظه میشود که
همهی شاخصها بر پایداری شهر زیر آب به صورت مستقیم و غیر مستقیم موثر بودهاند .بر اساس تحلیل مسیر
شاخص اقتصادی بیشترین تأثیر را بر پایداری شهری داشته است .شاخص زیست محیطی بیشترین تأثیر غیر مستقیم
رابر پایداری شهر داشته است .با توجه به تأثیر شاخص اقتصادی به عنوان باالترین مقدار بوده ارتباط سایر شاخص
ها با این متغیر سنجیده شده است .شاخص اجتماعی بیشترین تأثیر کل را بر پایداری شهری داشته است .از میان
شاخصهای پژوهش؛شاخص مدیریت-نهادی کمترین تأثیر مستقیم و غیر مستقیم را بر پایداری داشته است.
جدول  :11میزان تاثیر مستقیم ،غیر مستقیم و کل شاخصهای پژوهش بر کیفیت زندگی
شاخصها

انواع تاثیر
مستقیم

غیر مستقیم

کل

اقتصادی

2/102

2/250

2/170

اجتماعی

2/315

2/970

2/567

محیط زیستی

2/061

2/090

2/176

کالبدی

2/365

2/953

2/591

مدیریت -نهادی

2/253

2/966

2/091

Source: Rresearch findings, 2019

شکل  -1مدل تجربی پژوهش Source: Authors; 2019

جهت برازش مدل نظری پژوهش مدل تجربی ترسیم شده است .براساس این مدل متغیر وابسته پایداری شهر و
متغیرهای مستقل به صورت مدل ساختاری ترسیم شده است .جهت ارزیابی مناسب بودن مدل از آماره

استفاده

اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای022 ...

شده است .این آماره مقدار واریانس متغیر وابسته را نشان میدهد که متغیرهای مستقل توانسته است آن را تبیین
کنند .در واقع

بیانگر آن است که مدل تا چه اندازه برازنده مجموعهای از داده است .بنابراین هر چه مقدار

باالتر باشد ،مدل قویتر و برعکس .در این پژوهش آماره

است .همچنین مقدار کمیت خطای مدل

میباشد .با توجه به آنچه بیان شده مالحظه میگردد با توجه به برازش مدل تجربی این مدل در سطح
متوسط به باال قرار دارد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
امروزه صنعت گردشگری یکی از فعالیتهای تأثیرگذار در زندگی بشر است و برای بیشتر کشورها و شهرهای دنیا
از اهمیت به سزایی برخوردار است .در طول شش دهه گذشته ،این صنعت همواره رشد و توسعه پیوستهای را تجربه
کرده و به عنوان یکی از بزرگترین ارکان اقتصاد جهانی شناخته شده است .مقاصد گردشگری بسیاری در دنیا ایجاد
و توسعهیافتهاند و در آینده نزدیک عالوه بر مقاصد اولیه و پربازدید ،سایر نقاط جهان نیز سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری را به سوی خود جذب خواهند کرد .این صنعت به نیروی محرکهای برای رشد و توسعه اقتصادی –
اجتماعی کشورها تبدیل شده و از طریق درآمدهای صادراتی ،اشتغالزایی و توسعه زیرساختها موجبات رشد
بیشتر را فراهم میسازد .گردشگری شهری به عنوان یکی از انواع گردشگری ،نقش مهمی در حفظ و ارتقای هویت
فرهنگی ،توسعۀ اقتصادی و غنیسازی شهرها ایفا می کند .با این حال در شهرهای بین راهی به دلیل شرایط خاص،
گردشگری به عنوان فرصت و تهدید عمل میکند ،فرصت از آن منظر که میتوان با برنامهریزی و مدیریت صحیح از
عبور گردشگران استفاده کرد و باعث درآمدزایی ،ایجاد زمینههای اشتغال ،توسعه حمل و نقل و فروش کاالها و
خدمات مورد نیاز گردشگران در بخش اقتصادی ،در توسعه روابط فکری ،تقویت همبستگی میان گردشگران،
شناخت مردم از فرهنگ و تمدن یکدیگر دربخش اجتماعی -فرهنگی ،افزایش احترام به طبیعت و کاهش
آلودگیهای صوتی دربخش زیست محیطی ،بهبود کیفیت پیاده روها و اطالع رسانی محیطی ،بهبود سیمای بصری
شهر ،توسعه زیرساختها دربخش کالبدی و نهادی :افزایش تعداد سازمانهای مردمی ،افزایش اعمال نفوذ مردم
محلی و کیفیت ارائه خدماتدربخش مدیریتی –نهادی میگردد و تهدید از این نظر که با مدیریت نادرست باعث
افزایش هزینههای خوراکی و غیر خوراکی خانوار ،افزایش قیمت زمین دربخش اقتصادی ،افزایش میزان آسیبهای
اجتماعی و کاهش امنیت ،کاهش دسترسی به خدمات درمانی ،کاهش حس غرور شهروندان ،تغییر سبک زندگی
دربخش اجتماعی –فرهنگی ،افزایش آلودگیهای شهری ،افزایش ازدحام ترافیک و کاهش سطح سرویر معابر و
خیابان هادربخش کالبدی ،کاهش میزان کمک به حفظ منابع طبیعی ،افزایش سرانه تولید پسمانددربخش زیست
محیطی و تعدد واحدهای تصمیمگیری دربخش مدیریتی –نهادی می گردد  .بر این اساس ،پژوهش حاضر به
ارزیابی اثرات گردشگری بر پایداری شهر زیراب پرداخت تا از این طریق مشخص سازد که آیا این شهر بین راهی
توانسته است با بهرهگیری از فرصت ها در جهت پایداری حرکت کند یا خیر؟.
نتایج این پژوهش نشان داد که با وجود قرارگیری شهر زیراب در یکی از پرترددترین مسیرهای گردشگری کشور و
وجود جاذبه های طبیعی و انسانی بسیار ،این شهر نتوانسته است آنطور که شایسته است از مزایای این فرصت عظیم
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بهره مند گردد و فقدان طرح و برنام ه مشخص و نظام مند موجب شده است که این فرصت ها به تهدید و
ضعف هایی همچون ازدحام ترافیک ،افزایش آالینده ها و تخریب محیط زیست و زوال تدریجی میراث فرهنگی و
تاریخی شهر گردد .زیرا به معبری برای عبور مسافران و گردشگران از دو قطب مبدآ (تهران) و مقصد (نوار ساحلی
و جنگل های شمالی استان مازندران) کالن تبدیل شود و در بهترین شرایط محیطی برای ویالسازی و ساخت ساز
مبدل شود .عالوه براین ،قیمتهای زمین و مسکن و هزینههای زندگی افزایش یابد و مزایای حاصل از این نقش
مرحله ای شهر دربرگیرنده نباشد .این اثرات نشان میدهد که فقدان مدیریت و برنامهریزی مقاصد گردشگری بویژه
در شهرهای بین راهی که عبور گردشگران هم به صورت فرصت و هم تهدید عمل میکند نه تنها موجب میگردد
که چنین شهرهایی نتوانند از مزایای گردشگری بهرهمند گردند بلکه ،باعث کاهش پایداری آنها نیز گردد.
نتایج این پژوهش مشابه با تحقیقات حاتمینژاد و شریفی ( )9311است که به بررسی تأثیرات مثبت گردشگری
شهری بر  1متغیر توسعه پایدار شهری (پایداری اجتماعی ،پایداری کالبدی ،پایداری محیطی و پایداری اقتصادی ) از
منظر  311نفر از ساکنان شهر سنندج و  00نفر از استادان ،مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری در شهر سنندج
پرداخته و نشان میدهد که گردشگری شهری در شهر سنندج توانسته است به شیوهای مؤثر باعث پایداری هرچه
بیشتر شهر سنندج شود .گردشگری در شهر سنندج توانسته است بیشترین تأثیر را بر توسعۀ پایدار اقتصادی و
کمترین تأثیر را بر توسعۀ پایدار محیطی داشته باشد.
همچنین در تحقیقی دیگر که مشابه با نتایج این پژوهش است ،دیو ساالر و همکاران ( )9313به بررسی نقش
مدیریت شهری در توسعه گردشگری پایدار شهر نور پرداختهاند نتایج این پژوهش نشان میدهد که وضعیت موجود
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی گردشگری در شهر نور نامطلوب بوده و در راستای
توسعه گردشگری پایدار نیست .همچنین نتایج حاصل از بررسی عملکرد مدیریت شهری نور نیز نشان از ضعف
عملکرد مدیران شهری در توسعه گردشگری پایدار این شهر داشته است .همچنین در پژوهشی دیگر که در راستای
این پژوهش است ،کیا احمد دلیجانی ،)9313( ،در مقالهای با عنوان «گردشگری؛ رویکرد نوین در توسعه پایدار شهر
قزوین» به این نتیجه رسیدهاند که گردشگری از جمله فعالیتهایی است که میتواند اثرات منفی و مثبتی داشته باشد،
نتایج این پژوهش نشان میدهد که گردشگری در سطح زیست محیطی اثرات منفی به جا گذاشته است و در سطح
اجتماعی و اقتصادی نیز پیامدهای مثبتی در سطح شهر به همراه داشته است.
همچنین درپژوهشی دیگر آلتین آی و همکاران ( ،9)0225در مقالۀ خود با عنوان «توسعۀ پایدار توریسم :مطالعۀ
موردی قبرس شمالی» در سال  0225تأثیرات منفی توسعۀ توریسم را در قبرس شمالی مطالعه کردهاند نتایج این
پژوهش نشان میدهد که بیشترین تأثیر محیطی توسعۀ توریسم در قبرس شمالی مربوط به انهدام زبالهها است.
بر این اساس و با توجه به تک بعدی نبدن مسائل و چالش هادر زیراب و همچنین عدم استفاده کافی از ظرفیت ها
و پتانسیل ها میتوان گفت که رویکرد یکپارچه توسعه گردشگری میتواند نقش چشمگیری در پایداری زیراب
داشته باشد زیرا رویکرد توسعه یکپارچه گردشگری رهیافتی است که در آن گردشگری آشکارا در پیوند با محلی

Altin Ay

1

021 ...اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای

 محصوالت و خدمات دارد و از، تولیدات، فعالیت ها،است که در آن رخ میدهد و روابط مستقیمی با منابع محلی
 برنامهریزی، بخشی نبوده و برنامهریزی اقتصادی، عالوه بر این رویکرد.مشارکت مردمی بیشترین استفاده را می کند
 اداره عمومی و برنامهریزی، مدیریت شرکتی و کسب و کار، برنامه ریزی محیط زیست،توسعه منابع انسانی
 مزایای، در این رویکرد عرضه و تقاضا مطابق هم بوده.زیرساخت و طراحی ب ه صورت همزمان صورت می گیرد
 انعطاف پذیری به، المکانی اجتماعی و ناپایداری محیط زیستی به حداقل می رسد،اقتصادی به حداکثر می رسد
 پس از در پیش. نیروی کار به خوبی آموزش داده میشود و مدیریت و پایش کار آمد میباشد،حداکثر می رسد
 ایجاد پیوند میان بوم گردی با عناصر ساختاری شهر زیرآب در پیش گرفته شود زیرا که بسیاری،گرفتن این رویکرد
 تخریب بافت سنتی و،از چالش ها و مشکالن همچون گسترش فیزیکی و ناموزون شهر در چشم اندازهای طبیعی
ازدحاک ترافیک و برگرفته از عوامل ساختاری کنونی شهر و همچنین نحوه توسعه گردشگری در گذشته است که
.بدون هیچ برنامه و طرحی بوده است
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