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  چكيده

 منـابع  از مناسـب  گيـري بهره با توانمي كه دارد اهميت رو آن از گردشگري، صنعت جايگاه به توجه
 محلـي  و بومي صنايع توليد و كشاورزي بخش ترويج به اقتصادي، رشد امكان بر  عالوه انساني، و طبيعي
 و آداب و بـومي  فرهنگـي  مواريـث  شـت دا پـاس  و محيطيزيست شرايط بهبود مسير در گامي و پرداخت

 بـا  ايران گردشگري مراكز تريناصلي از يكي عنوان بابلسر به شهر. برداشت ميزبان جوامع در محلي رسوم
 از زيـادي  تعـداد  ميزبـان  هرسـاله  نظيـر كـم  و شـاخص  طبيعـي و مصـنوعي   مواهـب  و غنـي  هايجاذبه

 سهم و گردشگران از دست اين فرهنگي -ياجتماع تأثيرات است كه بررسي خارجي و داخلي گردشگران
 پيمايشـي از  تحقيـق  روش از ،پژوهش حاضـر  در. است ناپذيراجتناب امري شهر ي پايدار توسعه در آنان
     يتوسـعه  گردشـگري بـر   تـأثير  مـردم و مسـئولين شـهر،    ديد از تا شده استفاده تحليلي -توصيفي نوع

 منـابع  از استفاده با نياز مورد هايداده .گيرد قرار تحليل و تجزيه و مطالعه مورد اجتماعي آن، -فرهنگي
 و ميـداني  بازديـد  پژوهشـگر،  يشده تدوين ينامه پرسشكارگيري به با چنينهم و ايكتابخانه -اسنادي
 نتـايج . شده اسـت  گردآوري و سرپرست خانوارهاي ساكن در شهر بابلسر، مرتبط هايسازمان با مصاحبه

دهـد كـه از ديـدگاه مـردم تـأثير      نشان مي ،b-پيرسون و كندال هاي آماريآزمون از استفاده پژوهش با

                                           
 ،دانشگاه عالمه طباطبايي اي، دانشكده علوم اجتماعي،ريزي شهري و منطقهبرنامه دانشيار گروه نويسنده مسئول، 
)akhaksari@yahoo.com(  

 دانشگاه عالمه طباطبايي ريزي شهري،ارشناس ارشد برنامهك   
 بابل يروانيدانشگاه نوش ،سازه-عمران يكارشناس ارشد مهندس   
 ريزي شهري، دانشگاه عالمه طباطباييكارشناس ارشد برنامه   
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شـاخص مـورد بررسـي مـورد      14شـاخص از   6شاخص و از ديدگاه مسئولين بر  5گردشگري شهري بر 
  .نمايدها را اثبات ميريزياند كه لزوم توجه به اين صنعت در برنامهييد قرار گرفتهأت

  .ري شهري، تأثيرات اجتماعي گردشگري، شهر بابلسرگردشگ: واژگان كليدي
  

  مقدمه
 بـا  ،)1950( دوم جهـاني  جنـگ  اتمـام  از پس شهري گردشگريويژه  صنعت گردشگري به

 نقـل،  و حمـل  هـاي شـبكه  و هاراه روزافزون ي توسعه كار، كاهش ساعات شهرنشيني، گسترش
 امروزه كه طوري هب يافت، گرفش تحولي مقرارت و قوانين و اصالح عمومي فرهنگ سطح ارتقاي

 هـاي ويژگي علت به .)15: 1377،رضواني( است شده تبديل تمدن عصر از نمادهاي گردشگري
 صـادرات  بـه  نظـران صاحب و دانشمندان سوي از صنعت اين ،شهري گردشگري به فرد منحصر
 مطرح هايرشته در اخير هايسال در صنعت اين .است يافته شهرت بدون دود صنعت و پنهان

 محققـان  بيني پيش اساس بر و بوده دارا را سوم مقام خودروسازي و نفت از بعد جهان اقتصادي
 صـنعت . آمـد  خواهـد  در جهـان  اقتصـادي  فعاليت و صنعت ترين بزرگ عنوان به ،2015 سال تا

 رسـاني جهت خدمت در ايزنجيره صورت به كه است مختلف هايفعاليت از ايآميزه گردشگري
 .گيردمي انجام رانگردشگ به

 و كننـدگان عرضـه  گردشـگران،  از تعامـل  حاصـل  روابـط  و هـا  پديـده  تمـامي  گردشـگري 
 بر در را پذيرايي و جذب يندافر در جوامع ميزبان و هادولت گردشگري، محصوالت فروشندگان

 موجب گردشگري صنعت ي توسعه صنعتي، دركشورهاي .)309: 1،2004دريتساكيس( گيردمي
 فرصـتي  توسـعه،  حـال  در كشورهاي در و دشومي اقتصاد ناهماهنگي در كاهش و دهادرآم تنوع
 اسـت  بيشـتر  صـادرات  سـنتي  اشكال از آن رشد نرخ طوري كه به د؛كنمي ايجاد صادرات براي

 اسـت  حـدي بـه  زايياز نظر اقتصادي واشتغال شهري اهميت گردشگري .)34: 1385، لواساني(
: 2،2002باالگوئر( كرد محسوب كشوري هر اقتصادي ي محركه يرويعنوان ن به راآن توانمي كه
 و اجتمـاعي  تـأثيرات  زايـي، اشتغال و مزاياي اقتصادي از غير كه است فعاليتي گردشگري .)18

 ي عرصـه  در و مكـان  بسـتر  در باورها و ساليق ها، انديشه افكار، تعامل از .دارد فرهنگي بسياري
 .شـود مـي  زاده شهرنشـيني  و مدنيت و شودمتبلور مي مدن،ت فرهنگ، مرئي بعد كه است زمان

 و ابعـاد  فضـايي  انتشـار  و برخـورد  كـانون  جهاني و ايمنطقه ملي، ابعادي در امروزي شهرهاي
 ي توسعه حصول در مهم نقشي تنها نه مهم اين هستند كه متضاد گاه و متفاوت عناصر فرهنگي

 ي توسـعه  جهـت  فضـايي  مكاني الزاماتي بلكه ايد؛نممي ها ايفا آن سياسي و اقتصادي -اجتماعي
 خـارجي،  و داخلـي  گردشـگران  واقـع  در .كنـد مي ايجاب را مناسب هاي زيرساخت و ها ساخت

                                           
1 Dritsakis 
2 Balaguer 
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 در كـه  شـوند محسوب مي مللبين فرهنگي گفتگوي ناشران و عامالن و دوستي و صلح سفيران
 و رشـد  موجبـات  متفـاوتي  نمودهـاي  و اشـكال  بـه  تواننـد مي ميزبان شهري ي جامعه با تعامل
 ايـن  در نيز شهري مديريت و شهر كه آورند؛ هرچند فراهم را شهر فرهنگي -ي اجتماعي توسعه
 ،بـردارد  فرهنگي گردشگر گـام  -اجتماعي نيازهاي تأمين جهت در است ناگزير جانبه دو تعامل
تقـوايي و  (باشـد   مـي  نيـز  شـهر  در ساكن شهروندان فراغتي نياز پاسخگوي كهاست  مهم امري

     بـا  تـوان مـي  كـه  دارد رو اهميـت  آن از توريسـم،  صـنعت  جايگاه به التفات .)34: 1388اكبري،
 بخـش  تـرويج  بـه  اقتصـادي،  رشـد  امكان برعالوه انساني، و طبيعي منابع از مناسب گيريبهره

 و محيطيزيست شرايط بهبود مسير در گامي و بومي و محلي پرداخت صنايع توليد و كشاورزي
 اين، بر عالوه جوامع ميزبان برداشت؛ در محلي رسوم و آداب و فرهنگي بومي مواريث داشت پاس

مكمـل   فعاليـت  ايجـاد  با را شهري و روستايي ي توسعه فرايند بهبود موجبات تواندمي توريسم
: 1381افتخـاري، (سـازد   پذيرامكان خانوارها درآمدهاي افزايش و زايياشتغال كشاورزي، بخش

از  زيـادي  تعـداد  ميزبـان  هرساله ايران گردشگري مراكز ترين اصلي از يكي عنوان به بابلسر .)37
 ي برجسـته  ي آثـار و ابنيـه   داشـتن  و غنـي  هايجاذبه با است؛ اما خارجي و داخلي گردشگران

 داليليبه نظيركم و شاخص طبيعي مواهب و گسترده و متنوع دستيصنايع مذهبي و و تاريخي
 هـاي  جاذبـه . آورد دسـت  به المللي موفقيتي بين ويژه در عرصه به جذب گردشگران رد نتوانسته
 مناسـبي بـراي   هـاي  فرصت و استان شهر اين و طبيعي، براي فرهنگي -تاريخي متنوع و متعدد

در شهر بابلسر،  حضورگردشگران توجه قابل سهم به باتوجه. پايدار هستند ي توسعه به دستيابي
پايدار شهر  ي توسعه در آنان سهم و گردشگران از دست فرهنگي اين -ماعياجت تأثيرات بررسي
 آن منفي تبعات و مثبت تأثيرات ي درباره پژوهشي نيازمند خود اين،. است ناپذير اجتناب امري

  . دهدمي تشكيل هم را حاضر پژوهش كه رويكرد است شهروندان زندگي در
  ضرورت و اهميت موضوع

. اسـت  توسـعه  و رشد حال در شدت به برتر صنايع از يكي عنوان به گردشگري شهري امروزه
 كشـورهاي  برتـرين  از يكي و شودمي شناخته چهارفصل عنوان سرزمين به كه ايران ما كشور در

گردشـگري   صـنعت  بـه  توجه چنداني است، گردشگري هاي جاذبه و آثار داشتن جهت به جهان،
عنـوان جريـاني مـداوم در تغييـرات اقتصـادي،       ر بـه ي پايـدا  كه توسـعه  باتوجه به اين .شودنمي

مـدت كـل اجتماعـات     فرهنگي و محيطي براي افزايش رفـاه و خوشـبختي طـوالني    -اجتماعي
اي پايـدار درصـدد وحـدت اهـداف اقتصـادي،      گونهتعريف شده و پويشي چندبعدي است كه به

زماني پايدار بناميم كه  ي گردشگري را بنابراين بايد توسعه ،فرهنگي و محيطي است -اجتماعي
مخرب نبوده و امكان حفظ منابع آب و خاك، منابع ژنتيكي، گياهي و جانوري و حتي فرهنگـي  

در واقع، گردشگري شهري پايدار بايـد بتوانـد در يـك     .و اجتماعي را براي آيندگان فراهم آورد
زيست صدمه نزند و تـا  محيط، در زماني نامحدود ادامه يابد و از نظر انساني و فيزيكي به محيط
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 اي وارد نسـازد ها و فرايندهاي اجتمـاعي لطمـه  ي ساير فعاليت توسعهفعال باشد كه بهبدان حد 
براي بسـياري از كشورهاسـت كـه     گردشگري شهري هنوز فعاليت جديدي .)29: 1،2001باتلر(

ي  العـاده  فـوق  بـه رشـد   باتوجـه . ي اين بخش از اقتصاد دارند اي كم و يا ناچيز در توسعهتجربه
كه اين امر، هنوز فعاليت نسـبتاً جديـدي اسـت،     جايي از آن،هاي اخيرگردشگري شهري در دهه

ريـزي   نظم و بـدون برنامـه  هاي كمي وجود دارد كه نشان بدهد چگونه رشد گردشگري بيمثال
يج زيسـت و همچـين نتـا   هاي جبران ناپذير به محيطتواند نتايج منفي اغلب همراه با صدمهمي

ريـزي  بنـابراين برنامـه   .اجتماعي يك جامعه بـه وجـود بيـاورد    -هاي فرهنگيمنفي براي ارزش
ي پايدار  گردشگري منسجم اهميت زيادي به تأكيد بر رهيافت طوالني و جامع دارد تا به توسعه

گردشـگري يكـي از منـابع اصـلي تبـادل      . اي كلي كشور دسـت يابـد  هماهنگ با اهداف توسعه
. باشـد نايي با آداب و رسوم و اجتماعات بومي جوامع ميزبان در سراسـر دنيـا مـي   فرهنگي و آش

به حجـم   باتوجه ،هاي جذاب و گردشگرپذير كشور ماعنوان يكي از شهرستان شهر بابلسر نيز به
امر مستثني نبوده و ورود گردشگر بـه ايـن   عظيم ورود گردشگر به اين شهر در هر سال، از اين 

لـذا   .فرهنگي شهر با خود به همـراه دارد  -ي اجتماعي اي را در توسعهمنفي شهر اثرات مثبت و
هـاي شـهر تبيـين شـده و      در اين پژوهش سعي شده تا ابتدا مفهوم گردشگري شهري و جاذبه

 -اجتمـاعي  سپس از ديدگاه مردم و مسئولين مرتبط با امـر گردشـگري در ايـن شـهر، اثـرات      
  .ي گردشگري مشخص شود فرهنگي توسعه

  سؤاالت و فرضيات پژوهش
  :هاي مطرح شده در اين پژوهش عبارتند ازترين پرسش مهم

  نمود؟ ارايهتوان گردشگري شهري چيست و چه تعاريفي از آن مي - 1
ي گردشگري بر جوامع ميزبان  فرهنگي توسعه - اجتماعي ترين اثرات مثبت و منفي مهم - 2

  كدامند؟
لحاظ اجتماعي و فرهنگي چه تأثيراتي بر  به ري گردشگري در شهر بابلس و در نهايت توسعه - 3

  شهر گذارده است؟
  :گويي به سؤاالت عنوان شده فرضيات زير تبيين شده استكه در جهت پاسخ

ي زنـدگي و الگـوي    رسد گسترش گردشگري در شهر بابلسر سـبب تغييـر شـيوه   نظر ميبه - 1
  .مصرف مردم اين شهر شده است

 و مهـاجرت  كـاهش دشگري در شـهر بابلسـر موجـب    ي گر رسد گسترش و توسعهنظر ميبه - 2
  .ي مردم شهر بابلسر شده استماندگار ي زهيانگ شيافزا
 تعـامالت ي گردشـگري در شـهر بابلسـر موجـب افـزايش       رسد گسترش و توسعهنظر ميبه - 3

 .شهر بابلسر شده است تيجمعفعاليتي  ييايپو و يفرهنگ

                                           
1 Butler 
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  شهر مورد مطالعه
 دريـاي  جنـوبي  ي كرانـه  در رود بابل رودخانه مصب ر درهكتا 1350 مساحت با بابلسر شهر

       و دقيقـه  40 و درجـه  52 الي ثانيه 50 و دقيقه 37 و درجه 52 مختصات جغرافيايي در و خزر
 عـرض  ي دقيقـه  43 و درجـه  36 الي ثانيه 15 و دقيقه 40 و درجه 36 و طول شرقي ثانية 50

 قرار مازندران استان شمال در شهر، اين .)53: 1388 يزدانيان، و آقاميري( استقرار دارد شمالي
 هـاي  آبرفـت  و سـاحلي  هـاي ماسه و رسوبات سطح بر شده انجام هايبررسي اساس بر و داشته

 ساختي  زمين زون در شناسي زمين ساختمان لحاظ از و يافته استقرار رود بابل ي دلتايي رودخانه
 دلتـاي  انتهـايي  حـد  و خـزر  دريـاي  جنـوبي  هاي كرانه در شهر. است شده واقع رشت -گرگان

 حـد  در. اسـت  عامـل  دو ايـن  از متأثر آن جغرافيايي هاي ويژگي گرفته و قرار بابلسر يرودخانه
 حـد  و فريـدونكنار  شـهر  آن غربي حد بهنمير، شهر آن شرقي حد خزر، شهر درياي اين شمالي
 اسـاس  بـر  و )165: 1381طـرح جـامع بابلسـر،   (اسـت   گرفتـه  قـرار  بابل شهرستان آن جنوبي

 آمار ايـران،  مركز( است نفر 50032 با برابر جمعيتي داراي بابلسر، شهر 1385 سال سرشماري
درصـدي   23/1بـا   برابـر  رشدي نرخ نفر، 40630 جمعيت با پيش ي دوره نسبت به كه) 1385
 و ركـز م در رود بابل هايرودخانه آن، در شمال خزر درياي شامل شهر كلي ي جلوه. است داشته
 در كشـاورزي  هـاي زمـين  و سـبز  و بـاز  فضاهاي همراهبه مسكوني بافت آن، شرق در رود شازده
 نيـز  و شـهر  غـرب  شمال در ساحلي گردشگري تأسيسات و پالژها وجود .باشندمي شهر جنوب

  . هستند شهري اندازهايچشم ديگر از آن شرقي شمال در عالي آموزش و امكانات ها ساختمان
  

  
  

  موقعيت شهر بابلسر در شهرستان بابلسر و استان مازندران : 1شكل 
  )روز شده به وسيله نويسندگانبه(1381:طرح جامع بابلسر: منبع
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 جـذب  زمينـه  در رقيـب  منـاطق  و ديگر مناطق با مقايسه در منطقه هر يها مزيت از جمله
 بـين  يهـا  وقـف ت هـا، دسترسي لحاظ از آن جغرافيايي ي گردشگري، موقعيت توسعه و گردشگر

 در. اسـت  يكـديگر  به نسبت هاو جاذبه هاسكونتگاه استقرار چگونگي و وسعت همچنين و راهي
 در مطلـوبي  داراي موقعيـت  غيره، و آسان دسترسي و تهران به آن نزديكيبه باتوجه منطقه اين

   اي، امـاكن متبركـه،   دريـا، سـواحل رودخانـه    ايـن شـهر وجـود    در .است گردشگر جذب جهت
 و زارهـا چمـن  سـياحتي  و زيبـا  يهـا  بـاغ  زيبـا،  و هاي سرسبز دشت مراتع، طبيعي، هاينگلج

 گردشـگر  بـراي جـذب   مزيتـي  و سـياحتي  تفريحـي  مقاصـد  عنـوان به وحشحيات يها محيط
 جهـت  گونـاگوني  هـاي توانـايي  و هـا پتانسـيل  داراي مطالعـه  مورد ي منطقه .شودمي محسوب
 ،)پرجمعيت مراكز به نزديكي( وقعيت جغرافيايي مناسبم همچون ي گردشگري شهري، توسعه

 و منـاظر  دريـا  ها،چشمه ها،رودخانه باغات، و پوشش گياهي مزارع خنك، و معتدل هواي و آب
 و گسـترش  جهـت  هـايي و كاسـتي  هـا ضعف داراي ناحيه اين عالوه،به .باشدجالب مي روستايي
 شرجي بودن هوا و بارنـدگي  و رطوبت به توانمي از جمله كه است ي گردشگري شهري توسعه
ــودن تابســتان، خصوصــي فصــل در كــم ــاغ ب ــاب ــزارع و ه ــا، آن از اســتفاده محــدوديت و م  ه

  .كرد اشاره غيره و رودخانه ساحل و دريا از ساحل استفاده براي ويژه هاي محدوديت
  تحقيق عملياتي يها واژه

  )گردشگري( 1توريسم تعريف
 جاي به رفتن و نمودن مسافرت طي و كردن مسافرت عمل يگردشگر روبره، پل عقيدهبه
 يك شامل كار اين اگر حتي، است بردن لذت منظوربه زندگي متعارف و هميشگي مكان از غير

 و بوده بردن لذت و تفنن از غير جايي هجاب اين از اصلي هدف كه اين با .باشد كوچك جابجايي
 يا تفريح و بردن لذت براي و بيكاري يا كاويكنج دليل به را كار اين كه است كسي گردشگر
  ).20: 1380محالتي،( دهدمي انجام است، كرده »مسافرت« كه اين ادعاي منظوربه باالخره
 تفـريح،  منظـور بـه  عـالم،  قطـار  در كـردن  سـفر  بـه  جهانگردي فارسي ادبيات و فرهنگ در

 و گرديـده  اطـالق  اصـلي  سـكونت  محـل  بـه  بازگشت و مقصدي به مسافرت و زيارت سياحت،
 و سـير  منظـور بـه  اصـلي  سـكونت  و كار محل از خارج يها منطقه از موقتي و كوتاهي سفرهاي
  ).23: 1385پاپلي يزدي و سقايي،( است شده تعريف سياحت

 فرد با مرتبط شكلي به كه شودمي گفته اقداماتي وها  فعاليت مجموعهبه در مجموع توريسم
 محل از خارج مكاني به مسافرت هنگام در گردشگران كه ييها تفعالي ي كليه همراه به گردشگر
 در كـه  اسـت  ايـن  اصلي توريسم ويژگي بنابراين .گيردمي صورت ،دهندمي انجام شان سكونت
 كوتـاه  اقامـت  دوم، و ،اسـت  كـار  محل يا خانه از دور كه شودمي اطالق سفري به اول، ي درجه

                                           
1 Tourism 
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توانـد  و هـدف از ايـن مسـافرت مـي    باشد  بانهش توقف بدون است ممكن گاهي كه مدتي است
  :شامل موارد زير باشد

  ديدار دوستان و آشنايان. 1
  جهت استفاده از فضا و چشم اندازهاي طبيعي. 2
  براي تجارت و انجام كارهاي شخصي . 3
  )غيرهآب درماني، استفاده از آب و هواي سالم و (جهت درمان .4
  زيارت و انجام امور مذهبي. 5
  يح و ورزشتفر. 6

 شهري گردشگري

 ايـن  از كند كـه يكـي  مي عمل خاصي فضايي الگوهاي چارچوب در گردشگري
 يهـا  جاذبـه  آنكـه  علـت بـه  شـهري  نواحي .شهري است گردشگري فضايي الگوهاي
-مـي  محسـوب  گردشگري مهمي مقاصد غالباً ،دارند زيادي بسيار فرهنگي و تاريخي

 يـادبود،  بناهاي ،ها موزه شامل بزرگ و تنوعم يها جاذبه با شهرهايمعموالً  .گردند
 معمـاري كـه   مناطقيو  خريد مراكز شهربازي، ،ها پارك ورزشي، يها تئاترها، استاديوم

 گردشـگران  را دارا بوده، مشهور افراد با حوادث مهم به مربوط ييها مكان و تاريخي
 كـه  صـورتي  رد حتـي  اينبر عالوه .)63: 1،1995تايموزي( دنكنمي جذب را بسياري
 در شـهرها  كـه  آنجا از ،باشند واقع شهري غير مناطق در گردشگري يها جاذبه

 دردهند، مي شكل خود پيرامون با در رابطه را فضايي تبلور مكاني، عينيت يافتگي
 يها در بركنش اساسي اهميت از پيرامون و تنگاتنگ شهر كاركرد شهري فضاي اين

مي متمركز در شهرها گردشگري از زيادي حجم هم باز و باشدمي برخودار فضايي
 خـدمات  سـاير  نقـل  و حمـل  ارتباطـات،  غـذا،  سرويس سكونت، محل زيرا .شوند

 خـود  و شـهر  اطـراف  منـاطق  از كنندگانبازديد كه اندواقع در شهرها گردشگري
تمايز به ميل ي فزآينده رشد بين در اين عالوهبه .كنندمي استفاده ها آن از ،شهر

 به كار و درهم ريخته را فراغت اوقات و كار بين مرزهاي پسامدرنيته، در زدايي
 اوقات و كار ميان تمايز رفتن بين از با .است گشته بدل معاصر زندگي از جزيي
 كه زندگي، از سبكي گيريشكل به و شده ذوب يكسان دركليتي دو اين فراغت،
 از سـبك  ايـن  در .اسـت  يدهمنتهي گرد شود،مي      ناميده 2اكسپرسيونيستي سبك

 و مهـيج  را اشزنـدگي  كـه  آورد وجـود به را چيزي كندمي سعي انسان زندگي،
 آن زياد پذيريانعطاف و پويايي زندگي، سبك اين يها مشخصه از .نمايد بخشلذت

                                           
1 Timothy 
2 Expressionist 
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 ي گستره شهرنشيني با پوشي هم در زندگي اين سبك .)72: 1382يزدي، پاپلي(است 
-سـبك  از گونـه اين پيرامون در را فراغت اوقات گذران هب ميل و يابدمي وسيعي

 امـر  نيـز  شهرنشـيني  رو ايـن  از. دهـد مـي  افـزايش  شـهرها  در زنـدگي  مندي
 بسترسـازي  در زمان-فضا فشردگي كه ايگونهبه ،نموده است تسهيل را گردشگري
 سرمايه انباشت عليت و تبيين داده شكل را شهرنشيني از بااليي درصد ،1پسامدرن

 گـذران  بـرآورد فضـاهاي   آن بـا  همراه و است گرديده سبب شهرها كالن در ار
 براي متفاوت يها شعاع در فراغت اوقات گذران مكان با رابطه در را اوقات فراغت
 را سـود  كسب تدارك همچنين و زندگي از سبك گونهاين به نيازهاي پاسخگويي

 ي گردشـگري  توسعه با مگامه .دارد دنبالبه مكان در گذاريسرمايه از روندي در
نظير  بيشتري حمايتي خدمات گردشگران، نيازهاي برآوردن براي شهري، نواحي در

 كـه  اسـت  ذكـر  قابـل  نكتـه  اين اگرچه. شودمي ساخته اقامت محل و رستوران
 امكانـات  اين از كه نيستند كساني تنها، آيندشهر مي خارج از كه بازديدكنندگاني

 و در تغييـرات شـكل   زيـادي  سـهم  گردشگري ي زيربناهاي هتوسع .كنندمي استفاده
 خـدمات  و هـا  هتـل  انـواع  تـأثير  تحت شهر تصوير و داشته شهر نواحي كاركرد
 شـهر،  در ييفضـا  الگـوي  كيـ  پردازش راستاي در رونيا از .گيردقرار مي شده، ارايه جنبي

 متقابـل  كنششـهري،  گردشـگري « :كـرد  فيـ تعر ريـ ز صـورت به توانيم را شهري گردشگري
 يهـا  زهيـ انگ بـا  شـهري  منـاطق  بـه  سـفر  رامونيپ گردشگري فضاي ديتول و زبانيم گردشگران

 آثار كه است گردشگري به مربوط خدمات و التيتسه از استفاده وها  جاذبه از ديبازد و متفاوت
  .»نهديم برجاي شهري فضاي در را يمتفاوت

كرماني و  نوري(د انراي آن مشخص كردهفضاي كلي را ب 4نظران گردشگري در دنيا، صاحب
  :)186-177: 1388همكاران،

 فضاي روستايي يا جهانگردي سبز  - 1

 فضاي كوهستاني براي ورزشهاي كوهستاني  - 2

 هاي خاص خود فضاي ساحلي با ويژگي  - 3

   فضاي شهري - 4

كـه   طـوري  هب ،ها گردشگري شهري است ترين آنها و پر مشتريانواع اين گردشگري سرآمد
پايه و اسـاس   شهر، در بسياري از كشورهاي موفق در اين صنعت، شهر ي به جايگاه ويژه باتوجه
فضـاهاي ظـاهراً    ي فضاهاي شهري مناسب، بازسـازي  ايجاد و توسعه. ي گردشگري است توسعه

ي گردشـگري   آثـار توسـعه   هاي كهن جامعـه از جملـه  كردن جنبهمتروك و مرده به قصد زنده

                                           
1 Postmodern 
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ها و امكانات خاص شـهر   ويژگي تا از هستند سياري از شهرها درصدبدين منظور ب. شهري است
  .گيرندب رهخود سود برده و از مزاياي جلب گردشگري شهري به

  عناصر و اجزاي تشكيل دهنده گردشگري
تبع اين خصيصه و به .باشدگردشگري مانند هر عضو چند بعدي ديگر، يك سيستم مي

شود، گردشگري نيز عناصر و اجزايي دارد كه با تركيب كه هر سيستم از اجزايي تشكيل مي اين
درك درست هر سيستم به شناخت اجزاي سيستم و  .آورنديكديگر، يك كليت را به وجود مي

  : ، متشكل از عناصر زير است1نظام گردشگري از ديدگاه اينسكپ. كليت هر دو آن، نيازمند است
 ها و فعاليتهاي گردشگريجاذبه - 

 مراكز اقامتي - 

 هيالت و خدمات حمل و نقلتس - 

 تاسيسات زيربنايي - 

  )39: 1991اينسكپ،( عناصر موسساتي - 

ساختار گردشگري را به مفهوم اقتصـادي عرضـه و تقاضـا تعريـف نمـوده       2گان و فرانسيس
داند و معتقد است كه عرضه شـامل چهـار جـزء حمـل و     وي تقاضا را معادل جمعيت مي. است

  .)65: 1998گان و فرانسيس،( وتبليغات استها، خدمات، اطالعات نقل، جاذبه
   ن در نواحي مقصدو پيامدهاي حاصل از آ شهري گردشگري

بعدي خود با اثرات گوناگون مثبت و منفي  گردشگري بنا به اهميت پيچيده و چند گسترش
د و ابعا ترينمهم .بنابراين به مطالعه و ارزيابي همه جانبه نياز دارد، متعارض همراه است و نتايج

 و اقتصـادي  اثـرات ي، محيطـ زيسـت  اثرات: ميدان سه توان دري گردشگري را مي اثرات توسعه
  .اجتماعي و فرهنگي آن جستاثرات

سـازي اقتصـادي   هر چند هيچ شكي نيست كه گردشگري نقش مهمي را در احياء و متنوع
اقتصادي -يط اجتماعيتواند باعث ايجاد تغييراتي در محكند، اما در عين حال ميجوامع ايفا مي

اثرات و تغييراتي كـه ايـن    .)12: 3،1997شارپلي و ريچارد( و فضاي زيستي نواحي ميزبان شود
 فرهنگـي باشـد   -صورت فيزيكي، اقتصـادي يـا اجتمـاعي   تواند بهگذارد ميصنعت بر جامعه مي

گري بسـيار  دستĤوردهاي صنعت گردش حال از آنجا كه معموالًهربه .)223: 1388كرماني،نوري(
گذارد نيـز  باشد، بنابراين اثراتي را كه بر جاي ميپيچيده بوده و در مناطق گوناگون متفاوت مي

رو شناسـايي پيامـدها و   از اين. باشدبسيار متفاوت و در مناطق و نواحي مورد بازديد مختلف مي
ي گردشـگري و   هريزي و مديريت توسعمنظور برنامهتأثيرات بجاي مانده در مناطق توريستي به

منفـي در   هاي احتمـالي يـا تـأثيرات   ي گردشگري و كاهش زيان افزايش فوايد حاصله از توسعه

                                           
1 Inskeep 
2 Gunn and Fransis 
3 Sharply and Richard 
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     ي پايــدار منــاطق ميزبــان، امــري  جوامــع ميزبــان و در نهايــت دســتيابي بــه تــوازن و توســعه
كـه   عنوان پژوهش، در اين تحقيق سـعي شـده اسـت   به باتوجهبنابراين . باشدناپذير مياجتناب

  .فرهنگي گردشگري مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد -پيامدهاي اجتماعي
مقصود از اثرات اجتماعي گردشگري، تغييراتي است كـه در زنـدگي مـردم جامعـه ميزبـان      

سبب تماس مستقيم اهالي و ساكنان آن ديـار و  دهد و اين تغييرات بيشتر بهگردشگران رخ مي
از اثرات فرهنگي تغييراتي است كه در هنر، عادت رسوم و  گيرد و مقصودگردشگران صورت مي

تر است و در نتيجه رشد اين تغييرات بلند مدت. دهدمعماري مردم ساكن جامعه ميزبان رخ مي
          آورد صـــنعت كـــه نتيجـــه يـــا ره از آنجـــا. ي صـــنت گردشـــگري رخ خواهـــد داد و توســـعه

شـود، اصـطالح       فرهنـگ جامعـه ميزبـان مـي    گردشگري موجب تغييراتي در زنـدگي روزانـه و   
هـا   هاي روزانه ارزش برند كه در تجربهمعناي تغييراتي بكار ميرا به »فرهنگي -اثرات اجتماعي«

: 1388نـوري كرمـاني،  ( دهـد شيوه زندگي و محصوالت هنري و فكري جامعـه ميزبـان رخ مـي   
يـك شـهر، موجـب تغييـرات      حال توسعه و گسترش گردشگري در يك منطقه و ياهربه .)237

بايست جهت جلوگيري از آثار منفي و نيـز تقويـت   اجتماعي و فرهنگي آن منطقه گرديده و مي
 جـان لـي  بـدين منظـور   . آثار مثبت آن در جامعه ميزبان مورد بررسي و مالحظـه قـرار گيرنـد   

رهاي سه راه كلي و مكمل را براي بررسي گردشگري بر شرايط اجتماعي فرهنگي كشو) 1996(
ايـي  صـورت پديـده  نخستين شيوه، برخورد گردشـگر و ميزبـان را بـه   . دهدمي ارايهجهان سوم 

دومين راه عبـارت اسـت    .كشدشناسايي با شماري از پيامدهاي مثبت و منفي به تصوير مي قابل
عنـوان  از ديدگاه كاركردي عناصر مختلف جامعه جهان سومي كه ممكـن اسـت تغييـري را بـه    

سـومين ديـدگاه    .تجربـه كنـد   -نظير رفتار اخالقي، زبان و بهداشت -م گردشگريپيامد مستقي
ها و  گيرد كه ناشي از نفوذ گردشگري در بازنگري مهارتهاي تغيير فرهنگي را در نظر مي جنبه

  .غيرهباشد مانند صنايع دستي و رسوم سنتي است، مي
هـا از   اند و تشـخيص آن منطبقهم در مجموع، اين سه شكل تأثير اجتماعي تا حد زيادي بر

خصوص شناسايي تمايز ميان مطالعات اجتماعي و فرهنگي مشكل به. مشكل است يكديگر عمالً
اما تشخيص ميان تحقيقات مربوط به مباحث علـم و مشـترك انسـان نظيـر جنايـت يـا       . است

 جـان،  لي( مفيد است ،كندمحدود مي سالمتي و تحقيقات مربوط به مواردي كه رفتار انساني را
ي از ي گردشـگري كـه در بسـيار    مشترك جالـب توجـه توسـعه    ي پيامد و نتيجه .)87: 1378

نقش گردشگري در تقويت يكـي از دو مـورد زيـر يعنـي تجديـد      «مطالعات بدست آمده همانا، 
ها و يا تقويت پايبندي ساكنين منطقه ميزبان به آداب و رسوم سنتي  ها و دلبستگي حيات عالقه

  . باشدمي »و محلي
بر زنده نگه داشتن يا تجديد حيات آداب و رسـوم محلـي   از اين رو صنعت گردشگري عالوه

چنين سبب ايجاد عالقـه و  شود و هممردم نواحي مورد بازديد، باعث نشر و گسترش آن نيز مي
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. شـود مي ،ها به ارث رسيده است هايي كه از گذشته به آن ساكنين اين نواحي به سنت ي انگيزه
ي گردشگري بر درون نواحي ميزبان، ايجـاد و يـا تقويـت     توجه ديگر توسعه پيامد و اثرات جالب

باشد كـه ايـن خـود موجـب تشـديد رقـاب بـين        سسات اداري و مديريتي در اين نواحي ميؤم
البتـه در بعضـي از مطالعـات    . كننـد هايي است كه در اين زمينه فعاليت مي ها و سازمان شركت

هـا معتقدنـد كـه     انـد چـرا كـه آن   ين زمينه از اين پيامد گردشگري انتقاد كردهانجام شده در ا
وسيله نماينـدگان  ويژه در نقاط روستايي به سسات بهؤگرفته شده در اين مساختار مديريتي بكار

شود و از مـردم سـاكن   مي اباشند طراحي و اجرهاي روستايي مي و كارمنداني كه جدا از محيط
سسات مديريتي موجـود  ؤآور نيست كه مهمين دليل شگفتبه .آيدعمل نميبهدر آنجا استفاده 

  .)6-7: 2001باتلر،( باشددر اين نواحي ناموفق مي
توان به تأثير آن بر زندگي و رفتـار زنـان و جوانـان    از جمله پيامدهاي ديگر گردشگري، مي

گردشگري باعـث افـزايش   ي  معتقد است كه توسعه) 1997( شارپلي. نواحي ميزبان اشاره نمود
كـه بـا    در حـالي  ،)42: 1380شارپلي،( شوداند مينقش زنان در جوامعي كه سنتي و دور افتاده

ي گردشگري براي زنان بسيار مبهم و  توان دريافت كه پيامد توسعهبررسي مطالعات مختلف مي
هاي شـغلي   فرصتتغيير در الگوهاي سنتي تربيت كودكان، افزايش  مانند ياثراتو  پيچيده است

هـا و  هاي براي كسب موقعيت و پايگاه اجتماعي زنان، ايجاد استقالل و خودكفايي، ايجاد فرصت
 را هـاي جـانبي  ها و موقعيت ها براي زنان در فعاليتجايگاه مديريتي و رهبري و افزايش فرصت

  .)11: 2001باتلر،( چنين پيامد آن بر روي جوانان نيز مبهم استهم. دنبال داردبه
هـاي وابسـته بـه گردشـگري، انگيـزه       آوردن درآمـد و فرصـت  از يك طرف جوانان با بدست

كنند و از طـرف ديگـر بـا    ماندگاري بيشتري جهت سكونت در شهر محل سكونت خود پيدا مي
  آشـنا   ،آورنـد شيوه زندگي جديد و كاالهاي تجمالتي و لوكس كه گردشگران به آن ناحيـه مـي  

خـود  موضـوع  ايـن   .شـود ها مـي  ها و روي آوردن به سبك آن د كه منجر به تقليد از آننشومي
جـا   اين موارد، در اين برعالوه. ي گردشگري مطرح گردد عنوان عامل منفي در توسعهتواند به مي
عنوان پيامـد ديگـري از   توان به تأثير گردشگري بر كاهش و يا جلوگيري مهاجرت جوانان بهمي

ي  هاي شغلي كه بـا توسـعه  به افزايش فرصت در اين نواحي اشاره نمود كه مستقيماًگردشگري 
  .وابسته است ،گردشگري ايجاد شده
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  ات اجتماعي فرهنگي گردشگريتأثير : 2شكل 
  )5: 1378لي جان، ( :منبع

  
ي گردشـگري بـراي جوانـان، تـأثير شـيوه و سـبك زنـدگي         هاي منفي توسعهبعضي جنبه

جوانـان و افـزايش تشـابهات بـين گردشـگران و      ) هايخواسته( يها آمال و آرمانگردشگران بر 
يكي از تأثيرات مثبت اجتماعي، فرهنگي گردشگري بر جوامع ميزبـان، ايجـاد    .باشدجوانان مي

باشد كه در ايـن خصـوص   هايي براي تعامل و روابط متقابل مردم محلي و گردشگران مي فرصت
هـا كـه موجـب افـزايش درك و     اند كه مردم محلي از ايـن فرصـت  هبرخي از مطالعات نشان داد

لـذت   ،شـود  شـان مـي   هاي مختلف خـارج از محـل زنـدگي   شان نسبت به افراد و فرهنگ آگاهي
  .)12:  2001باتلر،(برند  مي

  ي گردشگري فرهنگي توسعه -نقاط ضعف و قوت اجتماعي ؛رويكرد راهبردي : 1جدول 
  نقاط قوت نقاط ضعف

  در الگوي سنتي تربيتي كودكانتغيير 
يبندي مردم بومي به برانگيختن دلبستگي و تقويت پا

شيوه زندگي  سبك معماري،: محليآداب و رسوم 
  .ها سنتي،صنايع دستي و محلي،پوشاك،آوازها و رقص

  سسات اداري و مديريتي در شهرؤسيس و تقويت مأت افزايش ميزان كار براي زنان
كمك از گردشگران،افزايش تكدي و درخواست

  جلوگيري از مهاجرت به شهرهاي بزرگتر و مادرشهرها  عدم خويشتن باوري

از بين بردن شيوه زندگي سنتي،تضعيف پايبندي
  بوميان به آداب و رسوم محلي

هاي شغلي و احساس استقالل در زنان و  افزايش فرصت
  جوانان

امكان تعامل بوميان با مردم خارج از گروه فرهنگي پوشاك واز وضعيت ظاهري،احساس نگراني
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 )54: 1379 زاهدي، رنجبريان و: (منبع
  

  تحقيق  شناسيروش
    روش( پيمـايش  هـاي روش از باشـد، تحقيقـات كـاربردي مـي    در تحقيق حاضر كـه از نـوع  

 و آثـار  تحليـل  طريـق  از تحليلي -روش توصيفي و) اكتشافي و توصيفي يها هدف با يابيزمينه
در  .است استفاده شده شهر بابلسر در گسترش گردشگري شهري اجتماعي -پيامدهاي فرهنگي

د، اطالعات برداشـتي و نتـايج حاصـل از تكميـل     ي موجو اوليه اطالعات به باتوجه واقع در ابتدا
 و شـده  پرداختـه  فرهنگي گردشگري در شهر بابلسر-تأثيرات اجتماعي به بررسي هانامه پرسش

پيشـنهادات راهبـردي    شده، آوريجمع اطالعات آماريِ هايتحليل و تجزيه به باتوجه نهايتدر
 مـورد  آمـاري  جامعه. است گرديده هاراي مطالعه مورد شهر در ي گردشگري توسعه براي مناسب
 با مرتبط نهادهاي و هامسئوالن دستگاه و ساكن هايخانوار :از اندعبارت تحقيق اين در مطالعه

خـانوار سـاكن    13486 تعـداد  شـهر  اين در كه است ذكربه الزم .امر گردشگري در شهر بابلسر
عنـوان حجـم   پرست خـانوار بـه  سر 296گيري كوكران، تعداد از طريق روش نمونه كه باشندمي

بـه در دسـترس    باتوجـه منظور انتخاب نمونه از بين مسئوالن نيز، اند و بهنمونه انتخاب گرديده
گيـري  نبودن تعداد دقيق مسئوالن مرتبط بـا امـر گردشـگري در شـهر بابلسـر، از روش نمونـه      

 خانوارهـا،  ر مـورد د. تهيـه گرديـد   نامـه  پرسـش هـا   نفر از آن 50تخميني استفاده شده و براي 
 و سـاده  بنـدي طبقه گيري نمونه طريق از باشندمي بابلسر شهر ساكن كه خانوارهايي سرپرست

 دسـترس  در گيـري  نمونه روش از نيز مسئولين براي و گرفته قرار پرسش مورد صورت اتفاقيبه
 و پرسـش  مورد بايستمي كه آماري ي جامعه از نفراتي از تعداد اتفاقي صورتبه و استفاده شده

با اسـتفاده از   نامه پرسشطريق  از آنان پاسخ شده و انتخاب عنوان نمونهبه گيرند، قرار مصاحبه
  . است گرفته قرار تحليل مورد  2b-و كندال 1پيرسون آماري هاي تكنيك

ي مورد بررسـي قـرار   يها در اين تحقيق، قبل از تنظيم نهايي، از نظر سنجش روانامه پرسش
هـا بـوده و ضـريب    ترين همبسـتگي گويـه   كه مبتني بر مناسب 3باخروش آلفا كرون گرفته و از

        افـزار منظـور بـا اسـتفاده از نـرم    بـدين . نمايـد، اسـتفاده شـده اسـت    كل طيف را مشخص مـي 
SPSS هـا را در جهـت   ، موقعيت تك تـك گويـه  )ي كل طيفيروا(بر محاسبه ضريب آلفا عالوه

                                           
1 Pearson 
2 Kandall's-b 
3 Cronback 

  خودشان ست گردشگرانرفتارهاي نادر
  هاي جوانان در اداره سكونتگاه خود افزايش توانايي 

هاي  افزايش تمايل جوانان شهري براي اشتغال در فعاليت  
  سنتي شهري
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هـاي نامناسـب كـه ضـريب     يا افزايش ضريب كل مشخص نموده و گويـه  ها در كاهش نقش آن
  .انديابد، مشخص شدهها، افزايش مي ي كل طيف با حذف آنيروا

دست آمده براي هر ي كل طيف بهيشود، ضريب روااستنباط مي )2(كه از جدول  همانطوري
ي دروني بـين متغيرهـا   دهنده همبستگها در حد باال بوده و اين موضوع نشاننامه پرسشيك از 

ي  نامـه  پرسـش تـوان گفـت كـه    باشد، بنابراين مـي براي سنجش مفاهيم مورد نظر، مناسب مي
  .تحقيق حاضر از قابليت اعتماد يا روايي برخوردار است

  
  هاي هر گروهنامه پرسشميزان آلفاي محاسبه شده براي  : 2جدول 

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

  ها تجزيه و تحليل يافته
 در گردشـگري شـهري   اجتماعي اثرات بررسي هدف تحقيق جهت به باتوجه قسمت اين در

 و فرهنگـي  تعـامالت  مصرف، الگوي و زندگي تغيير شيوه نظير هاييشهر مورد مطالعه، شاخص
كـه از دو ديـدگاه    شـده  اسـتفاده  مهـاجرت  كاهش و يماندگار افزايش انگيزه جمعيت و پوياي

هـا و نهادهـاي   گانه شهر بابلسر و مسـئولين سـازمان  22سرپرست خانوارهاي ساكن در محالت 
 براسـاس  هـا نظرسـنجي  مرتبط با امر گردشگري در شهر بابلسر مورد بررسي قرار گرفته و نتايج

  .است مشخص شده - bپيرسون و كندال آماري آزمون
اصلي كه مبين اين  ي به فرضيه باتوجهال اصلي تحقيق و ؤبه س باتوجهن قسمت در اي

 اجتماعي و فرهنگي مطلب بوده كه گسترش گردشگري در شهر بابلسر منجر به ايجاد تغييرات
و آزمون آن پرداخته  1Hدر برابر فرضيه  0Hفرضيه  ارايهبه  ،در سطح اين شهر شده است

  :شود مي
0H =ي شهر رابطه فرهنگ و ياجتماع راتييتغري در شهر مورد نظر و بروز بين گسترش گردشگ

  .معناداري وجود ندارد
 1H = ي شهر فرهنگ و ياجتماع راتييتغبين گسترش گردشگري در شهر مورد مطالعه و بروز

  .رابطه معناداري وجود دارد
بيـان   اصـلي  ي متغيرهاي مختلف اجتماعي و فرهنگي كه در فرضيه ،بنابراين جهت بررسي

 وهيشـ  رييـ تغ( ريـ متغ سـه  توسـط  را راتييتغ نيا ليذ اتيفرض نييتب با تا شده يسعگرديده، 
ـ  در يمانـدگار  زهيانگ شيافزا و مهاجرت كاهش ،مصرف يالگو و يزندگ در  و شـهر  مـردم  نيب

به نتايج حاصله  باتوجهداده و آنگاه  قرار آزمون مورد) تيجمع ييايپو و يفرهنگ تعامالت نهايت
  .گرددمي ارايهگيري كلي براي فرضيه اصلي ين فرضيات نتيجهاز ا

 ئوالني مس نامه پرسش )مردم(ي سرپرست خانوارنامهپرسش

81/0 79/0 
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 مولفه تغيير شيوه زندگي و الگوي مصرف - 1

به فرضيه اول كه مبين اين مطلب بوده كه گسترش گردشگري در  باتوجهدر اين قسمت 
 ارايهبه  ،در سطح اين شهر شده است مصرف الگوي و زندگي شيوه شهر بابلسر منجر به تغيير

  :شودو آزمون آن پرداخته مي 1Hدر برابر فرضيه  0Hفرضيه 
0H=  يالگو و يزندگ وهيشدر  رييتغبين گسترش صنعت گردشگري در شهر مورد مطالعه و 

  .رابطه معناداري وجود ندارد مردم مصرف
1H= يالگو و يزندگ وهيشدر  رييتغ و مطالعه مورد شهر در يگردشگر صنعت گسترش نيب 

  .دارد وجود يارمعناد مردم رابطه مصرف
بادوام و  مصرفي وسايل و كاالها از شاخص استفاده دوجهت بررسي فرضيه ذكر شده از 

تغيير در نوع نگرش مردم نسبت به شيوه زندگي شهري استفاده شده كه نتايج حاصل از آزمون 
 دگاهيد از در ارتباط با هر دو شاخص عنوان شده كه دهديم نشان) 3(معناداري در جدول 

 الفا سطح در رد هيناح از بزرگتر كه شده محاسبه احتمال زانيم به باتوجه و مسئوالن ممرد
 از استفاده به مردم آوردن يرو با گردشگري گسترش نيب يمعنادار تفاوت ،باشديم 05/0

 درو نيز تغيير در نوع نگرش مردم نسبت به شيوه زندگي شهري  بادوام يمصرف ليوسا و كاالها
 دگاهيد از كه معناست بدان نيا. نمود رد را 0H فرض توانينم و شوديم اهدهمش شهر بابلسر

 الگوي و زندگي شيوه در تغيير ي شهري وگردشگر نيب يارتباط چگونهيه و مسئوالن، مردم
  .گرددينم مشاهده مردم مصرف

 يالگو و زندگي شيوه تغيير مولفه با يگردشگر گسترش نيب يهمبستگ زانيم شينما : 3جدول 
  شهر يخانوارها نيب درمصرف 

  ي تحقيق نامه پرسش: منبع
  
  
  
  
 

  آزمون آماري
 )ضريب همبستگي(

  مردم
   مسئوالن  )سرپرست خانوار(

سطح
 معناداري

سطح   نتيجه آزمون
 معناداري

  نتيجه آزمون

 و كاالها از استفاده
  دوام با يمصرف وسائل

  0Hرد  0H  512/0رد  314/0 پيرسون
  0Hرد   0H  339/0رد  b 144/0-تاو كندال

نوع نگرشتغيير در
مردم نسبت به شيوه 

  زندگي شهري

  0Hرد   0H  568/0رد   998/0 پيرسون

  0Hرد   0H  414/0رد   b  824/0-تاو كندال
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 شهر مردم نيب يماندگار زهيانگ شيافزا و مهاجرت كاهشمولفه  - 2
گردشگري در  به فرضيه دوم كه مبين اين مطلب بوده كه گسترش باتوجهدر اين قسمت 

به  ،شهر شده است مردم بين ماندگاري انگيزه افزايش و مهاجرت شهر بابلسر منجر به كاهش
  :شودو آزمون آن پرداخته مي 1Hدر برابر فرضيه  0Hفرضيه  ارايه

0H=  كاهش و يماندگار زهيانگ شيافزابين گسترش صنعت گردشگري در شهر مورد مطالعه و 
  .ي وجود نداردرابطه معنادار مردم مهاجرت

1H= كاهش و يماندگار زهيانگ شيافزا و مطالعه مورد شهر در يگردشگر صنعت گسترش نيب 
  .دارد وجود يمعنادار مهاجرت مردم رابطه

 و سكونت جهت جوانان انگيزه شاخص افزايش ششجهت بررسي فرضيه ذكر شده از 
 بين و شهر سطح در انينقو و ضوابط بيشتر رعايت و امنيت گسترش ،خودشان شهر در اشتغال
 انگيزه افزايش ،)سكونت محل( اصلي موطن به شهروندان خاطر تعلق حس افزايش ،مردم

 از كالنشهرها و جلوگيري ويژه به شهرها، ديگر به مهاجرت كاهش ،شهر مردم بين در ماندگاري
   .ها استفاده شده است بخش ساير و كشاورزي بخش مازاد نيروي مهاجرت

هاي مورد بررسي فرضيه دوم در سـطح   نتايج آزمون معناداري شاخص )3(ول به جد باتوجه
شـاخص   شـش شـاخص از   دودهد كه از ديدگاه مردم تأثير گردشـگري بـر   نشان مي 05/0الفا 

 جهـت  جوانـان  ي زهيانگ شيافزا: ها عبارتند از ييد قرار گرفت كه اين شاخصألحاظ شده مورد ت
 سـطح  در نيقـوان  و ضوابط شتريب تيرعا و تيامن سترشگ، خودشان شهر در اشتغال و سكونت

  . مردم نيب و شهر
 انگيزه افزايش و مهاجرت كاهش با يگردشگر گسترش نيب يهمبستگ زانيم شينما : 4جدول 

  شهر مردم بين ماندگاري

  آزمون آماري
 )ضريب همبستگي(

  مردم
  مسئوالن  )سرپرست خانوار(

سطح 
 معناداري

نتيجه 
  آزمون

سطح 
 اريمعناد

نتيجه 
  آزمون

جهتجوانانانگيزهافزايش
 شهر در اشتغال و سكونت

  خودشان

 025/0 پيرسون
  0Hييد أت

091/0 
 b  049/0 04/0-تاو كندال  0Hييد أت

بيشتررعايتوامنيتگسترش
 و شهر سطح در قوانين و ضوابط

  مردم بين

  000/0 پيرسون
  0Hييد أت

0.014  
 b  000/0  01/0-تاو كندال  0Hييد أت

خاطرتعلقحسافزايش
 محل(اصلي موطن به شهروندان

  )سكونت

 568/0 پيرسون
  0Hرد 

000/0 
 b  416/0 000/0-تاو كندال  0Hييد أت
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  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

شاخص مورد بررسي،  شششاخص از  سه همچنين از ديدگاه مسئوالن تأثير گردشگري بر
 اشتغال و سكونت جهت جوانان زهيانگ شيافزا: ها شاملييد قرار گرفته كه اين شاخصأمورد ت

، مردم نيب و شهر سطح در نيقوان و ضوابط شتريب تيرعا و تيامن گسترش، خودشان شهر در
 .باشندي مياصل موطن به شهروندان خاطر تعلق حس شيافزا

 تيجمع ييايپو و يفرهنگ التتعاممولفه  - 3
به فرضيه سوم كه مبين اين مطلب بوده كه گسترش گردشگري  باتوجهدر اين قسمت نيز 

به  ،شهر شده است مردم جمعيت پويايي و فرهنگي در شهر بابلسر منجر به افزايش تعامالت
  :شودو آزمون آن پرداخته مي 1Hدر برابر فرضيه  0Hفرضيه  ارايه

0H= يايپو و يفرهنگ تعامالت شيافزانعت گردشگري در شهر مورد مطالعه و بين گسترش ص 
  .رابطه معناداري وجود ندارد شهر تيجمع

1H= يايپو و يفرهنگ تعامالت شيافزا و مطالعه مورد شهر در يگردشگر صنعت گسترش نيب 
  .دارد وجود يمعنادار شهر رابطه تيجمع

 مـردم  عمومي دانش و آگاهي سطح شاخص افزايش ششجهت بررسي فرضيه ذكر شده از 
 در گردشـگري  و گردشـگر  قبال در شهر مردم مسئوليت احساس ،خود زندگي محيط به نسبت
 مسكن و بهداشت آموزش سطح بهبود ،محلي و بومي فرد به منحصر رسوم و آداب معرفي ،شهر

 از يتگردشگري و حما يها طرح اجراي و تهيه در شهر مردم مشاركت افزايش ،خدمات ساير و
  . محلي استفاده شده است رسوم و آداب گسترش و پويايي

 پويايي و فرهنگي افزايش تعامالت با يگردشگر گسترش نيب يهمبستگ زانيم شينما : 5جدول 
  شهر مردم جمعيت

 بين در ماندگاري انگيزه افزايش
  شهر مردم

 b 565/0 142/0-تاو كندال  0Hرد  0H  881/0رد  737/0 پيرسون
 شهرها، ديگر به مهاجرت كاهش

  كالنشهرها هويژ به
 b 717/0 174/0-تاو كندال  0Hرد  0H  178/0رد  388/0 پيرسون

يروينمهاجرتازيريجلوگ
 ريسا و كشاورزي بخش مازاد

  بخشها

 927/0 پيرسون
  0Hرد 

877/0 
 b  819/0 822/0-تاو كندال  0Hرد 

  آزمون آماري
 )ضريب همبستگي(

  مردم
  مسئوالن  )سرپرست خانوار(

سطح 
 معناداري

نتايج 
  آزمون

سطح 
 معناداري

نتايج 
  زمونآ

  0Hييد أت 0H  021/0ييد أت 076/0 پيرسونعموميدانشوآگاهيسطحافزايش
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  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

در جـدول    05/0هاي مورد بررسي فرضيه سوم در سطح الفا نتايج آزمون معناداري شاخص
طـوري كـه از   بـه  ،دهد كه ديدگاه مردم و مسـئولين از همسـاني برخـوردار اسـت    نشان مي )5(

شاخص لحاظ شـده مـورد    شششاخص از  سهديدگاه هر دو گروه پاسخگو، تأثير گردشگري بر 
 نسبت مردم عمومي دانش و آگاهي سطح افزايش: ها عبارتند ازييد قرار گرفته كه اين شاخصأت
 از حمايـت  و خـدمات  سـاير  و مسـكن  و بهداشـت  آمـوزش  سطح بهبود خود، زندگي محيط به

  . محلي رسوم و آداب گسترش و پويايي
  

 گيري و پيشنهادهانتيجه

تجربيات گوناگون نشان داده كه گردشگري، فرهنگ جامعه ميزبان و گردشگر را تحت تأثير 
كند و همچنـين زمينـه حفـظ و    ميحفاظت  گردشگري از ميراث فرهنگي منطقه. دهدقرار مي

يع دستي، آداب و رسوم، هاي موسيقي، رقص، تئاتر، هنر و صنا ارتقا، الگوهاي فرهنگي در زمينه
وسـيله  هـاي مهـم گردشـگري اسـت كـه بـه       هاي معماري از جمله جاذبه و سبك سبك زندگي

  .)79: 1379 اهدي،ز و رنجبريان( سازدها را فراهم مي گسترش گردشگري زمينه حفظ و ارتقاء آن
امروزه در بسياري از كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي التين يـا خـاور ميانـه، صـنعت     
گردشگري به فنون و توليد اقالم بسيار زيادي از كاالها و صنايع دستي رونقي دوبـاره بخشـيده   

ار بـه اينكـه تـأثيرات اجتمـاعي، فرهنگـي گردشـگري بسـي        باتوجه .)61: 1380محالتي،(است 
گسترده است، در زير با بررسي مطالعات مختلف در ايـن زمينـه بطـور خالصـه بعضـي از ايـن       

  :شودها را كه در متن به آن اشاره نشده است آورده مي جنبه
 .دهدي گردشگري، جرم و جنايت و ساير انحرافات اجتماعي را افزايش مي توسعه -
 .دهدومي را افزايش ميتراكم و افزايش جمعيت، تجاوز به حريم ساكنان ب -

 b 049/0 039/0-تاو كندال خودزندگيمحيطبهنسبتمردم
 در شهر مردم مسئوليت احساس

  شهر در گردشگري و گردشگر قبال
 b 4/0  207/0-تاو كندال  0Hرد   0H  226/0رد   419/0 پيرسون

 فرد به منحصر رسوم و آداب معرفي
  محلي و بومي

 b 175/0 036/0-تاو كندال  0Hييد أت 0H  801/0رد   871/0 پيرسون
 و بهداشت آموزش سطح بهبود

  خدمات ساير و مسكن
 b 003/0 142/0-تاو كندال  0Hرد  0H  061/0ييد أت  007/0 پيرسون

 تهيه در شهر مردم مشاركت افزايش
  گردشگري يها طرح اجراي و

 b 485/0 076/0-تاو كندال  0Hرد  0H  119/0رد  748/0 رسونپي
 و آداب گسترش و پويايي از حمايت

  محلي رسوم
 b 095/0 001/0-تاو كندال  0Hييد أت 0H  001/0ييد أت 045/0 پيرسون
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 .هاي بهداشتي تقويت و حمايت از خدمات محلي مثل حمل و نقل عمومي و مراقبت -
 .هاي جديد مثل امكانات فرهنگي، ورزشيايجاد امكانات و جاذبه -
 .بردسازي تأكيد نموده و سبك معماري سنتي را از بين ميگردشگري به امر خانه -
 .شودو تحكيم وحدت محلي مي ي روابط فرهنگي باعث توسعه -
 يابـد مـي بهبـود   )از نظر مـالي (انات اجتماعي سطح زندگي مردم ارتقاء يافته، و خدمات و امك -
  .)84: 1380محالتي،(

 ميداني و مطالعات طريق از مطالعه شهر مورد سطح در گرفته صورت هايدر نهايت بررسي
بط با امر گردشگري شهري در شهر بابلسر شهروندان و مسئولين مرت بين در نامه پرسشي  ارايه

 و است بااليي برخوردار هاي گردشگريقابليت از شهر اين كه دهدنشان مي بودند، شده انتخاب
 شـهر مـورد   در گردشـگري . كنندمي ديدن آن از سال ي اول نيمه در ويژهبه گردشگران زيادي

كـه   است را موجب شده اثراتي كالبدي-محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، هايدر زمينه نظر
كـه در ايـن تحقيـق، بـه بررسـي اثـرات        انـد داشته ي منفي جنبه برخي و ي مثبت جنبه برخي

 .فرهنگي گردشگري بر شهر بابلسر پرداخته شده است -اجتماعي

 05/0، در سـطح الفـا   )5(به جدول  باتوجههاي مورد بررسي نتايج آزمون معناداري شاخص
شـاخص   چهـارده شـاخص از   پـنج ديدگاه مردم تأثير گردشگري شهري بر دهد كه از نشان مي

 جهـت  جوانـان  ي زهيانگ شيافزا: ها عبارتند ازييد قرار گرفته كه اين شاخصألحاظ شده مورد ت
 سـطح  در نيقـوان  و ضوابط شتريب تيرعا و تيامن گسترش، خودشان شهر در اشتغال و سكونت

، خـود  يزنـدگ  طيمحـ  بـه  نسـبت  مردم يعموم دانش و يآگاه سطح شيافزا، مردم نيب و شهر
 و آداب گسـترش  و ييايـ پو از تيـ حماو  خدمات ريسا و مسكن و بهداشت آموزش سطح بهبود
  . يمحل رسوم

شـاخص   چهـارده شـاخص از   ششهمچنين از ديدگاه مسئوالن تأثير گردشگري شهري بر 
 جهـت  جوانـان  زهيـ انگ شياافـز : هـا شـامل   قرار گرفته كه اين شاخص ييدأمورد بررسي، مورد ت

 سـطح  در نيقـوان  و ضوابط شتريب تيرعا و تيامن گسترش، خودشان شهر در اشتغال و سكونت
 شيافـزا ، )سكونت محل( ياصل موطن به شهروندان خاطر تعلق حس شيافزا، مردم نيب و شهر
 بهداشـت  آموزش سطح بهبود، خود يزندگ طيمح به نسبت مردم يعموم دانش و يآگاه سطح

  .باشدي ميمحل رسوم و آداب گسترش و ييايپو از تيحما غيره و سكنم و
ـ «در مجموع جهت بررسي و آزمون اين ادعا كه   مـورد  شـهر  در يگردشـگر  گسـترش  نيب

ضـمن تبيـين   » دارد وجـود  يمعنادار ي رابطه شهر يفرهنگ و ياجتماع راتييتغ بروز و مطالعه
وجود رابطه بـين ايـن   ( 1Hدر مقابل فرضيه  )عدم وجود رابطه بين اين دو متغير( 0Hي  فرضيه

 كه شده پرداخته هيفرض آزمون بهفرهنگي  -هاي اجتماعيبه مجموع شاخص باتوجه )دو متغير
  .است شده داده نشان )5( جدول در حاصله جينتا
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 و ياجتماع راتييتغ راتييتغ بروز و يگردشگر گسترش نيب يهمبستگ زانيم شينما : 6جدول 
  بابلسر رشه در يفرهنگ

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

درصـد اطمينـان،    95ون مبين اين مطلب است كه از ديدگاه مـردم، بـا   نتايج حاصل از آزم
   اسـت،   05/0ي رد در سـطح الفـا    تـر از ناحيـه   به ميزان احتمال محاسبه شده كه بزرگ باتوجه
ي گردشگري شهري سبب  رد نمود و پذيرفت كه توسعه 1Hرا به نفع فرض  0Hتوان فرض نمي
بـه   باتوجـه ولي از نظـر مسـئوالن    ،شده است بابلسر هرش در يفرهنگ و ياجتماع راتييتغ بروز

توان فرض است، مي05/0ي رد در سطح الفا  تر از ناحيه ميزان احتمال محاسبه شده كه كوچك
0H بروزي گردشگري شهري منجر به  را رد نمود كه اين بدان معناست كه از اين ديدگاه توسعه 
ي گردشگري  درنهايت در راستاي توسعه .تشده اس شهرسطح  در يفرهنگ و ياجتماع راتييتغ

 اجتماعي، شهري و افزايش پيامدهاي مثبت حاصل از ورود گردشگر به شهر بابلسر، راهبردهاي
  :گرددير پيشنهاد ميز فرهنگي

 و تجهيـزات  ،هـا  ي زيرسـاخت  توسـعه  جهـت  در مشـاركت  بـه  مـردم  تشـويق  و سازي زمينه .1
  .طريق ينا از درآمد و كسب مختلف توريستي تسهيالت

 ي طبقـه  بـين  در مسـافران  ي  انگيـزه  افـزايش  از هدفمنـد  و بهينـه  گيـري  بهره .2
 در )شـهرها  تهران و ديگـر كـالن  (شهري پرجمعيت  مراكز با نزديكي نيز و شهرنشين 

 و اشـتغال  منظـور ايجـاد   به توريستي هايفرآورده و ها جاذبه از برداري بهره جهت
 .ساكنان براي درآمد

 ،توسعه در مردمي يها مشاركت از گيريبهره ي نحوه و نوع هب بازنگري ضمن .3
 از جدي اقداماتي است الزم مطالعه مورد ي تجهيز منطقه و ها طرح اجراي و تهيه
نـواحي داراي  ي  توسـعه  و احيا در جهت مختلف نهادهاي و متخصص نيروهاي طرف

 .گيرد صورت شهر اين قابليت جذب گردشگر
گردشـگري   و گردشـگر  بـا  برخـورد  ي نحـوه  در مردم به رساني اطالع و آموزش .4

 گردشگران به بايدمي ،مردم و گردشگران بين تعارض از منظور جلوگيريبه شهري
 داده آمـوزش  موارد ساير و خاص يها رسوم، مكان و  آداب و ي فرهنگ زمينه در

  .شود

 آزمون آماري
ضريب (

 )همبستگي

  مسئوالن  )سرپرست خانوار(مردم
  سطح معناداري
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 روزهـاي  در ويـژه  بـه  شـهر  گردشـگري  و تفريحـي  مراكـز  در عمومي انظباط و نظم برقراري .5

 .شوندمي آن وارد گردشگران بيشتري كه تعطيل

هاي شهر بابلسـر و اسـتان   جاذبه از هاييپستال كارت و عكس ي بروشور، تهيه طريق از تبليغ .6
 .گردشگران ها ميان آن توزيع مازندران و

فرهنگـي   هويت شدن دار خدشه از و جلوگيري شهر مذهبي و تاريخي يها ابنيه حريم حفظ .7
 حـرائم  آزادسـازي  بـراي  مناسـب  اعتبـار  تخصـيص  و شـهري  و سـازهاي  سـاخت  اثـر  در ها آن

 .تاريخي ي ابنيه كردن دار و شناسنامه فرهنگي-تاريخي آثار و هاي باستاني محوطه

 .مرتبط ليفاتأت نشر و مردمي هايتشكل و هنري هايگروه توسط محلي هايسنت احياي .8

 و هويــت شـناخت  جهـت  در ميزبـان  ي جامعـه  آمــوزش و اجتمـاعي  و ذهنـي  سـازي آمـاده  .9
  .استان فرهنگ و تاريخ معرفي براي مردمي يها از مشاركت و استفاده بومي فرهنگ هاي ارزش
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