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  چكيده

طور مسلم در آينده با سرعتي بيش از گذشته و ترين فعاليت خدماتي است و به گردشگري گسترده
ين اماكن گردشگري  تر عنوان يكي از مهمآباد بهشهر به ي عباس مجموعه. امروز توسعه خواهد يافت

ه است هماهنگ با رشد هاي تاريخي و اكوتوريستي بسيار باال نتوانست رغم قابليت استان مازندران علي
. دست آوردالمللي در كشور به صنعت گردشگري جايگاه مناسبي را در جذب گردشگران ملي و بين

تحليلي و با هدف شناخت و آگاهي از مطلوبيت عناصر  -ي حاضر با استفاده از روش توصيفي مقاله
ي ها ويژگي شناخت ناي كه ضم گونهبه. آباد بهشهر تهيه شده است ي عباس گردشگري در مجموعه

شده  ارزيابي ي مورد مطالعه، منطقه خدمات گردشگري و امكانات از آنان رضايت ميزان ي آماري، جامعه
. گرديده است ارائه موجود گردشگري امكانات و ها قابليت از بهينه ي استفاده براي پيشنهادهايي و

اند كه با استفاده از روش  ودهي شهروندان ساكن شهر بهشهر ب ي آماري اين پژوهش، همه جامعه
نمونه مورد پرسشگري مستقيم قرار  378گيري فرمول كوكران تعداد  كار گيري تصادفي ساده و به نمونه
هاي پژوهش از  آوري اطالعات ميداني از طريق ابزار پرسشنامه، روابط بين متغير پس از جمع. اند گرفته

افزار  ؛ در قالب نرم)T-Testآزمون (و استنباطي ...) ر و جدول فراواني، نمودا(هاي توصيفي  طريق آماره
SPSS آناليز انجام گرفته از طريق آزمون . مورد بررسي قرار گرفته استT اي نشان داده است  دامنه تك

هاي  جاذبه«مربوط به ) ها درصد پاسخ5/41با (ي آماري  نظر جامعهكه بيشترين مطلوبيت اين مجموعه از
  . درصد فراواني  بوده است5/26آن با  »امكانات اقامتي«يز مربوط به مطلوبيت نو كمترين » طبيعي
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   مقدمه
عبارت است از فعاليت افرادي كه براي  1گردشگري از ديدگاه سازمان جهاني گردشگري

اي، درمان بيماري،  خويشاوندان، تجارت و امور حرفه استراحت، تفريح، ديدار دوستان و
كنند و  ها خارج از محيط معمول زندگي خويش سفر مي زيارتي و مانند اين - هاي مذهبي آموزه

: 1380 ،افقه(برند  سر ميطور متوالي در آنجا بهحداقل يك شب و حداكثر براي يك سال به
دادن سوي شكلفرايندي از جهاني شدن به گانه در گردشگري در الگوهاي فضاهاي سه .)221

ماند كه تمامي كشورها  ي گردشگري در حركت است و به مانند بازار مشتركي مي به يك دهكده
عنوان صنعت و امروزه از آن به .)22: 2003 2هلجواك،(برند  درخور تالش خود از آن بهره مي

، 3ماوفورث و ماني(شود  ياد مي بدون دود كه هم علت و هم پيامدي در روند جهاني شدن است
ها و  توان پديده تري ارائه نماييم، جهانگردي را مي اما اگر بخواهيم تعريف جامع .)8: 2003

ها و  كنندگان و فروشندگان محصول جهانگردي دولت روابط حاصل از تعامل جهانگردان، عرضه
ير ديداركنندگان تعريف كرد جوامع ميزبان در فرايند جذب و پذيرايي از اين جهانگردان و سا

عنوان واحد خدماتي نوپا اساس اين تعريف، گردشگري بهبر .)21: 1990، 4مك اينتوش و گلدنر(
. هاي اخير، تأثير زيادي بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان داشته است در سال

گذاري در  رمايهاي، كمك به صلح جهاني، كمك به س ايجاد اشتغال، ارزآوري، تعادل منطقه
ي نواحي  هاي حيات وحش، توسعه ميراث فرهنگي، بهسازي محيط، كمك به بهسازي زيستگاه

كوچي جمعيت و مانند آن، از جمله  هاي گردشگري و جلوگيري از برون روستايي داراي جاذبه
گردشگري مانند  .)92:  1383صدر موسوي و دخيلي كهنمويي، (مزاياي گردشگري بوده است 

و نيز اين مطلب كه هر  ويژگيتبع اين به. ضوع چندبعدي ديگر، يك سيستم استهر مو
شود، گردشگري نيز عناصر و اجزايي دارد كه در تركيب با  سيستم از اجزايي تشكيل مي

ي  ي توسعه دهنده ، دانش اجزاي تشكيل5اينسكيپ. آورند وجود مييكديگر، يك كليت را به
ريزي گردشگري دانسته است و نظام  را اساس درك برنامهها  گردشگري و ارتباطات بين آن

  : داند گردشگري را متشكل از عناصر زير مي
 هاي توريستي، مراكز اقامتي، تسهيالت و خدمات توريستي ديگر، ها و فعاليت جاذبه

   .)39: 1991اينسكيپ، (تسهيالت و خدمات حمل و نقل، عناصر مؤسساتي 
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ار گردشگري را به مفهوم اقتصادي عرضه و تقاضا ساخت 1998در سال  1همچنين گان
داند و معتقد است كه عرضه شامل چهار  وي تقاضا را معادل جمعيت مي. تعريف نموده است

  .)43: 1998گان، (ها، خدمات و اطالعات و تبليغات است  جزء حمل و نقل، جاذبه
را » عنوان تقاضا« ي مقاصد توريستي، عنصر جمعيتي يا دهنده وي عالوه بر عناصر تشكيل

رسد كه اهميت اين عنصر از آن جهت باشد كه  نظر ميبه. در اين سيستم معرفي نموده است
ها  تمامي عناصر مقاصد توريستي بايد متناسب با نوع گردشگران، ميزان رضايت و توان مالي آن

هاي گردشگري  بهي گردشگري از سه عنصر اصلي جاذ خهشود كه چر مالحظه مي. باشد
آوردن امكانات و تسهيالت و امنيت گردشگري تشكيل شده است و فراهم) طبيعي، انساني(

نمودن امنيت گردشگر، مكمل لحاظ امكانات اقامتي و تفريحي در كنار فراهمشرايط مناسب به
ي گردشگري و بهبود آن چهار عنصر دولت،  هاي گردشگري است و بايد در كيفيت بهينه جاذبه

نظر داشت تا رضايتمندي گردشگر در چهارچوب كنش ي ميزبان را در جامعهمحيط، گردشگر و 
هاي تحوالت  ترين اهرم امروزه توريسم به يكي از بزرگ .مطلوب اين چهار عنصر حاصل گردد

بيني سازمان  طوري كه بر اساس پيشبهاست؛  ل شدهياقتصادي تاريخ بشر تبد –اجتماعي
در  .ميليارد نفر افزايش خواهد يافت 6/1به  2020سال ها در  تعداد توريست جهاني توريسم،

توانند گردشگران بيشتري را جذب نمايند و از اثرهاي مثبت  اين زمينه كشورهايي مي
يابي و  ريزي دقيقي چون درنظرگيري چگونگي مكان مند شوند كه با برنامه چندبعدي آن بهره

گر، وجود مراكز اقامتي، تفريحي، بهداشتي سازماندهي فضايي، نوع امكانات مورد نياز براي گردش
كنند و  ها در كيفيت باال موجبات رضايت خاطر گردشگران را فراهم ي آن و خدماتي و ارائه

  . ي آن نيز باشند ي گردشگري و توسعه بر ايجاد درآمد موجب تبليغات در جامعهعالوه
هاي  لحاظ داشتن جاذبهي ايران، به ي گردشگري منطقه استان مازندران در تاريخ توسعه

خود اي داشته و روند مخصوص به فراوان طبيعي و آثار و بناهاي تاريخي و فرهنگي جايگاه ويژه
 تنوع نظر از كه فراواني امتيازات به توجه آباد با ي عباس در اين ميان منطقه. را طي كرده است

 فرهنگي معماري، مذهبي، و باستاني آثار كهن، تمدن و تاريخ طبيعي، هاي جاذبه هوايي، آب و
ي نسبتاً نزديك با محور ارتباطي شرق مازندران به تهران و همچنين قرار  و فاصله جغرافيايي و

ي  هاي توسعه داشتن در مسير راه زيارتي مشهد اين توانايي را دارد كه بتواند در اولويت برنامه
ان و شكوفايي اقتصادي، اجتماعي، گردشگري قرار گيرد و از آثار مثبت آن در جهت باال بردن تو

هاي  آباد در قسمت محيطي استفاده كند؛ اما متأسفانه مكان گردشگري عباس فرهنگي و زيست
ي امكانات و خدمات اقامتي، تفريحي و امنيت اجتماعي كه از جمله  هايي چون ارائه زيرساخت

ها به ديدار مجدد از  آنگران و ترغيب ين عناصر گردشگري در جهت جلب رضايت گردش تر مهم
عواملي را كه باعث شد است در اين تحقيق كوشش شده . يك مقصد هستند، دچار ضعف است
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ي اقتصادي و پيشرفت صنعت  همه مواهب خدادادي از توسعه اين سايت گردشگري با اين
آنيم كه ما برو  شودشناسايي  ،بهره بماند المللي بي بين توريسم، جذب توريسم داخلي و 

رفت از اين وضعيت و پويايي صنعت توريسم و رونق اقتصاد متكي بر  كارهايي را براي برونراه
ي  اي را در زمينه هاي فراوان نقش ويژه تا بتواند با استفاده از قابليت آن در اين منطقه ارائه كنيم

اي همراه داشته باشد و تقاضمندي گردشگران را به طوري كه رضايتگردشگري ايفا نمايد؛ به
  .سفر را افزايش دهد و همچنين درآمد بيشتري به صنعت گردشگري اين مجموعه تزريق نمايد

  
  ي تحقيق  مباني نظري و پيشينه

توريسم داراي اشكال مختلف و انواع گوناگوني است كه بسته به شرايط محيطي، متفاوت 
 محيط از خارج مكاني در كه است چندمنظوره فعاليتي گردشگري .)2000، 1گاتر(است 
 هدف و كشد نمي طول سال يك از گردشگر بيش مسافرت و دشو مي انجام گردشگر عادي

اكوتوريسم يا  .)1997، 2سازمان تجارت جهاني(است ديگر يها فعاليت يا و تفريح، تجارت
      گردشگري در طبيعت از انواع توريسم مسئوالنه است كه هدف اصلي آن حفاظت از 

هاي متفاوتي از گردشگري شامل  ي گونه لگوي فضايي، دربرگيرندهاين ا. زيست استمحيط
محيطي، گردشگري دريايي، گردشگري ورزشي، گردشگري صيد و شكار،  گردشگري زيست
 .)216: 1385پاپلي يزدي و سقايي، (هاست آوري گياهان و حيوانات و نظير اين گردشگري جمع

 و اجتماعي- اقتصادي  ارزشي، هاي دفه به توجه با كه است مديريتي رويكردي اكوتوريسم
 و قوانين وضع طريق از جامعه مردم و مسئوالن همياري و همكاري با محيطي، زيست
 طبيعت حفظ به غيرمستقيم و مستقيم طوربه ها آن مؤثر اعمال مناسب و مقررات

اع ي انو ، گردشگري مبتني بر طبيعت همه3به اعتقاد گودوين .)93: 1382زاهدي، (انجامد مي
طلبي گردشگري با پيامدهاي خفيف را كه  هاي هيجان گردشگري متمركز، گردشگري با انگيزه

هاي جانوري،  ها و زيستگاه نخورده همراه با گونه برداري از طبيعت وحشي و دست ها بهره درآن
: 1995گودوين، . (شود ي جذاب و تماشايي است را شامل مي سيماهاي طبيعي و رودخانه

تقد است اكوتوريسم نوعي گردشگري در طبيعت است كه تأثيرات اندكي را بر مع فنل) 129
هاي طبيعي سهيم  ها و زيستگاه زيست و منابع طبيعي وارد نموده و در حفظ و بقاي گونهمحيط
اكوتوريسم را سفر به مناطق طبيعي تقريباً  4واالرس و پيرس .)63: 1385فنل، (است 
  .دانند شود، مي وكسب لذت انجام مي منظور مطالعهنخورده كه به دست
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 خودبه را زيادي بسيار المللي توجه بين سطح در گردي طبيعت يا اكوتوريسم موضوع
 براي رسيدن تواند مي هزينه و سود هاي مدل و ها روش از با استفاده زيرا است؛ كرده معطوف

 و بالنگي .)844: 1996واالرس و پيرس، . (باشد سودمند و مفيد بسيار ي پايدار توسعه به
 راآن و كنند مي اشاره ي اكوتوريسم در زمينه مناطق اكولوژيكي احياي مهم نقشبه 1مهتا

 نقش ين  تر اكولوژيكي مهم احياي معتقدند و دانند مي توريسم ريزي براي برنامه مهمي نگرش
 ابعاد در داري پاي توسعه و توريسم فعاليت رشد سريعبه تواند مي كه دارد اكوتوريسم در را

در  )1388(در سال  نسب و ضرابي رخشاني .)233:  2006بالنگي و مهتا، ( دآن بينجام مختلف
 نتيجهبه اين  )ي اكوتوريسم در ايران هاي توسعه ها و فرصت چالش( پژوهشي تحت عنوان

ر اي كه ساالنه د گونهبه وجود دارد؛ هاي فراواني در صنعت اكوتوريسم كشور چالش رسيدند كه
دالر از سهم توليد ملي هر خانوار ايراني براي رونق توريسم و اكوتوريسم به بازار  90حدود 

. يابد كه از اين بازار سهم اندكي به ايران اختصاص مي حاليدر ؛شود جهاني توريست پرداخت مي
ه ارزيابي ميزان گرايش گردشگران ب«اي تحت عنوان  در مقاله) 1391(لحميان و براري در سال 

اند كه شهرستان ساري  به اين نتيجه رسيده» استفاده از واحدهاي اقامتي شهرستان ساري
هاي فراوان طبيعي و آثار و بناهاي تاريخي و فرهنگي در قسمت  رغم برخورداري از جاذبه علي

هايي چون واحدهاي اقامتي با امكانات و تسهيالت الزم و بازاريابي و تبليغات گسترده  زيرساخت
  . ين زمينه براي جلب رضايت گردشگران دچار ضعف استدر ا

از منظر را احساس امنيت اجتماعي  در تحقيقي )1389(و نجفي در سال  هزارجريبي
 احساس خصوصدر دار معني تفاوت دهد مي كه نشانند دكري گردشگري بررسي  توسعه
 مابين فاوت،ت عدم اين .ندارد وجود خارجي گردشگراني  كليه بين در اجتماعي امنيت

 ضريب همچنين. است شده مشاهده نيز تحصيالت و جنس مانند سن، اي هزمين متغيرهاي
 در افزايش واحد ازاي يك به كه است آن از حاكي اجتماعي، امنيت احساس رگرسيون
   .دارد وجود افزايش ايران به گردشگران مجدد سفر به تمايل در واحد 569/0امنيت  احساس

ارزيابي وضعيت تسهيالت گردشگري استان (ا ب )1384( ييي كهنموصدر موسوي و دخيل
هاي گردشگري استان  اند كه مكان نيز به اين نتيجه رسيده )آذربايجان شرقي از ديد گردشگران

با  .ندهستفاقد امكانات و تسهيالت الزم براي جلب رضايت گردشگران  ،ها در اغلب زمينه
توان امكان جذب  استان نه تنها مي رح جامع گردشگري درريزي اصولي و تهيه و اجراي ط برنامه

زيست و ي گردشگري بر محيط بار توسعه توان آثار زيان بيشتر را فراهم آورد، بلكه مي گردشگر
  .فرهنگ جامعه را نيز كاهش داد
عنوان گردشگري شهري و پيوند آن با اي با طي مقاله) 1388(نوري كرماني و همكاران 

اند كه ايجاد پيوند  به اين نتيجه رسيده دستاني موردي استان كر مطالعهبا  اكوتوريسم
                                           

1 Blangy  & Mehta 
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هاي آن با اكوتوريسم خود عامل  ي گردشگري شهري و زيرشاخه عملكردي متقابل در حوزه
ي  و نيز باعث افزايش مدت ماندگاري و ثمرات توسعه شمار است بهافزايش تقاضاي گردشگري 

نمودن هاي مناسب و فراهم صورت اتخاذ راهبردشود كه در هاي گردشگري مي فعاليت
هاي گردشگري و نيز پايداري شهر و محيط  ي فعاليت هاي الزم به پايداري توسعه زيرساخت

 .طبيعي منجر خواهد شد
 محيط مطبوعيت اقتصادي گذاري اي با عنوان ارزش طي مقاله) 1388( رفيعي و اميرنژاد

به اين ) مازندران استان، بهشهر آباد عباس جنگل يي گردشگر منطقه ي موردي مطالعه(زيست 
 اين نمودنمشخص زيست،محيط جانبي نقش انگاشتنناديده به توجه با كه اند نتيجه رسيده

 خواهد روشن ملي اقتصاد در را آن نقش واقعي و زيستمحيط اهميت آن، برآورد و نقش
 پرداخت تمايل بر تحصيالت و نوارخا درآمد فرد، درآمد متغيرهاي كه داد نشان نتايج. نمود

 همچنين .است داشته مثبت اثر زيستمحيط مطبوعيت از جهت استفاده بازديدكنندگان
  .رددا افراد تمايل پرداخت ميزان با ي منفي رابطه مسافت، و افراد سن متغيرهاي

) هوا از نظر تنوع طبيعي و آب و(دليل دارا بودن شرايط جغرافيايي خاص كشور ما ايران به
هاي تاريخي و  منابع و جاذبه(ي تاريخي چندهزارساله  جزء پنج كشور اول جهان و پيشينه

در مقام دهم بين كشورهاي دنيا قرار گرفته است؛ اما سهم ايران از نظر درآمد جهاني ) فرهنگي
  ) 1387حسيني،. (درصد است صنعت گردشگري كمتر از يك

ي  رسد وضعيت گردشگري در مجموعه نظر ميي اصلي اين پژوهش اين است كه به فرضيه
  .مناسب نباشد آباد توريستي عباس - تفريحي 

  
  شناسي  روش

بيني شده است از نوع  اين تحقيق بنا به ماهيت، موضوع و اهدافي كه براي آن پيش
كه با  هستند ي آماري اين پژوهش شهروندان شهرستان بهشهر جامعه. تحليلي است  –توصيفي

نمونه مورد  378كارگيري فرمول كوكران تعداد  گيري تصادفي ساده با به وش نمونهاستفاده از ر
  . اند پرسشگري مستقيم قرار گرفته

اين . گرفته شده استآوري اطالعات بهره عنوان ابزار جمعدر اين تحقيق از پرسشنامه به
جنس، سن، ميزان  هايي از قبيل هاي باز، پرسش در سؤال. ها به دو صورت باز و بسته است سؤال

گيري  هاي بسته از طيف ليكرت جهت اندازه مطرح گرديده است و در سؤال... تحصيالت و 
همچنين ابزار پژوهش براي . نظرات شهروندان در مورد ابعاد مختلف پژوهش استفاده شده است

ريزي گردشگري در  ي جغرافيا و برنامه نظر و اهل فن در رشته نفر از استادان صاحب 4
) روايي(هاي تربيت مدرس و دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ارسال گرديد كه ايشان  نشگاهدا

ضريب آلفاي «ايايي نيز از روش براي تعيين پ. صوري و محتوايي پرسشنامه را تأييد نمودند
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ي پايايي باالي ابزار تحقيق  دهنده حاصل گرديد و نشان 79/0استفاده شد كه ضريب » نباخكرو
  .بود

  

  آمار كل گردشگران ورودي به استان مازندران و شهرستان بهشهر: 1ول جد
  كل گردشگران منطقه                               سال        

1385  
  14000000 مازندران
  598000  بهشهر
  269100  آباد عباس

1386  
  14600000 مازندران
  678500  بهشهر
  305500  آباد عباس

1387  
  16300000 انمازندر
  1080000  بهشهر
  486000  آباد عباس

1388  
  

  17500000 مازندران
  1798000  بهشهر
  810000  آباد عباس

1389  
  18375000 مازندران
  2247000  بهشهر
  1011000  آباد عباس

1390  
  20250000 مازندران
  2670000  بهشهر
  1202000  آباد عباس

  1390صنايع دستي و گردشگري استان مازندران، معاونت گردشگري، سازمان ميراث فرهنگي، :  منبع
  

هاي جاذبه (خصوص آباد را در ي عباس اين پژوهش كه رضايت گردشگران از مجموعه
ميزان امكانات  ، تاريخي، آسايش اقليمي، موقعيت دسترسي، وضعيت توپوگرافي،طبيعي
در نظر ) منيت اجتماعي منطقههاي فرهنگي و ا وضعيت وخدمات عمومي ، اقامتي ،تفريحي

كه به ارزيابي وضعيت ) 1386(پژوهش آقايان صدر موسوي و دخيلي كهنمويي  داشته و در
كه به بررسي ) 1390(نژاد  قلي ، و استعالجي و اهللاتسهيالت گردشگري استان آذربايجان شرقي

عين و روستاهاي ي توريستي سر ميزان رضايت از خدمات و امكانات زيربنايي و بهداشتي منطقه
ها و مراكز پذيرايي شهر گرگان از  كه به بررسي مطلوبيت رستوران) 1391(بيگي  اطراف و علي
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عنوان بخشي از متغيرهاي تحقيق استخراج و مابقي اين نگاه گردشگران پرداخته است، به
صيفي هاي تو ها از طريق آماره روابط آنمتغيرها نيز با مشاهدات عيني پژوهشگران تعيين و 

مورد بررسي قرار  SPSSافزار  در قالب نرم )تيآزمون (و استنباطي ...) جدول فراواني، نمودار و (
  .گرفته است

  
  ي مورد مطالعه منطقه

خزر است و با داشتن ي جنوبي درياي هاي سرسبز در حاشيه استان مازندران، از استان
گردي چون برخورداري  فرد در بخش طبيعت هاي منحصربه طبيعت زيبا و برخورداري از جذابيت

اي، همجواري در ميان جنگل، دريا و كوهستان و دارابودن بيش از  از سواحل هموار و ماسه
اي در جذب و  هاي ويژه ي طبيعي، تاريخي، فرهنگي و ورزشي از امتيازات و جاذبه هزار جاذبه سه

  . مند است جلب توريست در سطح ملي و جهاني بهره
  

  
  اي بهشهر تصوير ماهواره: 1شكل 

  نگارندگان:  نبعم
  

كيلومتر مربع، در شرق استان مازندران و در  1467شهرستان بهشهر با وسعت تقريبي 
جه و در 53ي عرض شمالي و  دقيقه 56درجه و  36دقيقه تا  25درجه و  36ي بين  محدوده

ي  گستردگي آن در سه منطقه. ي طول شرقي واقع شده است دقيقه 9درجه و  54دقيقه تا  15
متر  2686ي دشتي تا  متر و منطقه )– 25(اي و كوهستاني و اختالف ارتفاع بين  ساحلي، جلگه

وجود آورده ي كوهستاني، شرايط متنوع اقليمي و اكوسيستمي را در اين منطقه به در منطقه
اين ) 1388ي آماري استان مازندران  سالنامه(نفر است  156195جمعيت اين شهرستان . است

هاي طبيعي و تاريخي فراوان است كه اهميت آن را از نظر  اندازها و جاذبه منطقه داراي چشم
  .)1379اصغر رياحي،  علي(گردي و تاريخي، دوصدچندان نموده است  طبيعت
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هاي  كيلومتري شرق بهشهر و در ميان جنگل در نهآباد بهشهر  ي تاريخي عباس مجموعه
آباد  عباس  خورد كه مربوط به بقاياي باغ تاريخي چشم ميبه  هايي انبوه، آثار و عمارات و راه

اي صورت  ي باريك آسفالته دسترسي به اين بنا با جاده. كبير است ي شاه عباس بهشهر در دوره
شود و پس از  منشعب مي  ي اصلي گرگان از جاده - ي بهشهر  گيرد كه در كيلومتر يك جاده مي
جا مانده از اين آثار به. گردد كيلومتر پيچيدن در دل جنگل، سرانجام وارد اين مجموعه مي 4

هاي سنگ  ها، حمام، برج و باروها و جاده ها، باغ سازي ها، صفه سازي مجموعه متشكل از محوطه
اين كاخ در زمان آبادي از . نمايد متصل ميهم است كه اعضاي اين مجموعه را به  فرشي

آن   توجه به موقعيت استثنائيي مختلف آن با هاي صفوي بوده است، كه ابنيه مشهورترين باغ
نظير  ي بي كه از يك طرف به دريا و از طرف ديگر به جنگل ديد دارد، آن را به يك مجموعه

   .بدل ساخته است
  

  

  

  
  1388شوري شهرستان بهشهر در سال ي تقسيمات ك نقشه:  2شكل 

  1388ي آماري  سال نامه:  نبعم
  

 كشور طبيعي و اندازهاي فرهنگي چشم زيباترين جمله از ،نيز آباد عباس جنگلي پارك
ي  درياچه. است شده واقع مازندران استان در بهشهر شرقي كيلومتري جنوب 9 در كه باشد مي

 صفوي دوران اندازهاي چشم جمله از ميان آن، عمارت با همراه هكتار 10 وسعت به پارك
 برج دو. رود مي آب زير ، بههدرياچ گيريآب زمان در و بوده آجر و سنگ از اين عمارت. است

عصر  به مربوط همگي كه مانده جايبر پارك فضاي ديگري در بناهاي و آجري نگهباني
 اين تاريخي، و بديع ندازهايا دليل چشمبه .است آزاد عموم براي بازديد و باشد مي صفويه
  .است بوده و كشور استان مختلف نقاط از شماريبي مسافران مورد تقاضاي همواره پارك
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  داده ها تجزيه و تحليل
ي آماري مورد  نمونه 378ها از مجموع  آمده از استخراج پرسشنامه  دست بر اساس نتايج به

كه طوريبه. زنان تشكيل داده استدرصد آنان را  1/38درصد را مردان و 9/61پرسشگري، 
 30- 21اكثريت افراد مصاحبه شونده در سن . باشند درصد از آنان داراي شغل آزاد مي 6/42

درصد داراي تحصيالت در  5/32درصد داراي تحصيالت ديپلم و  4/35سال هستند و حدود 
  .باشند حد كارشناسي مي

  ژوهش حاضرهاي پ يافته: منبع

   
  هاي پژوهش حاضر يافته: نبعم



  195...............آباد بهشهر ي عباس تحليل مطلوبيت عناصر گردشگري از نگاه شهروندان در مجموعه
  

 
 

  هاي پژوهش حاضر يافته: نبعم
  

ــيه ــه      فرض ــگري در مجموع ــعيت گردش ــودن وض ــب نب ــژوهش مناس ــن پ ــلي اي         ي  ي اص
متغيـر پيرامـون    10يه، براي آزمون اين فرضـ . نظر گرفته بودرا در آباد توريستي عباس-تفريحي

صـورت تصـادفي   شـهروند كـه بـه    378آبـاد از   ي عباس ميزان مطلوبيت وضعيت فعلي مجموعه
  : باشند اين متغيرها به اين شرح مي. انتخاب شده بودند، مورد بررسي قرار گرفت

هاي  هاي ، ميزان مطلوبيت از جذابيت)1سوال(هاي طبيعي  ميزان مطلوبيت از جذابيت
، ميزان مطلوبيت از موقعيت )3سوال(، ميزان مطلوبيت از آسايش اقليمي )2السو(تاريخي 

ميزان مطلوبيت  ،)5سوال(ي  ، ميزان مطلوبيت از وضعيت توپوگرافي منطقه)4سوال(دسترسي 
، ميزان مطلوبيت از )7سوال(ميزان مطلوبيت امكانات اقامتي ، )6سوال(امكانات تفريحي 

، ميزان )9سوال(خدمات عمومي ، ميزان مطلوبيت از )8سوال(ي  وضعيت فرهنگي منطقه
  .)10سوال(وضعيت امنيت اجتماعي مطلوبيت از 
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 ي آماري به متغييرهاي  تحقيق تعداد و درصد فراواني پاسخ جامعه: 4نمودار 

 هاي پژوهش حاضر  يافته: نبعم

  
، نشان )1(ي  العات آن در نمودار شمارهپرسشنامه كه اط 378نتايج حاصل از استخراج 

درصد  5/41 با(آماري ي  حكايت از آن دارد كه بيشترين مطلوبيت از نظر جامعه داده شده
و  "آباد ي عباس هاي طبيعي مجموعه ارزيابي آنان از مطلوبيت جاذبه"مربوط به ) ها پاسخ

بوده  درصد فراواني 5/26با  "ارزيابي وضعيت امكانات اقامتي"كمترين مطلوبيت نيز مربوط به 
  . است

از  51/31ميزان اي نشان داده كه ميانگين مشاهده شده به تك مقايسه تينتايج آزمون 
      ي ابتدايي  بيشتر بوده در نتيجه فرضيه 30ميانگين قابل انتظار در اين پژوهش با ميزان 

آباد در  تي عباستوريس- ي تفريحي خصوص مناسب نبودن وضعيت گردشگري در مجموعهدر
دهد كه اين منطقه  رد شده، اين مسئله نشان مي H0ي  در ناحيه سطح يك صدم خطا

اما آنچه كه موجب . هاي طبيعي و تاريخي الزم براي جذب گردشگر را داراست جذابيت
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چنان كه بايد مورد توجه گردشگران قرار نگيرد، نامناسب بودن  گردد اين مجموعه آن مي
  .، امنيت اجتماعي و كمبود خدمات عمومي در منطقه استامكانات اقامتي

  
  سؤال مطرح شده 10محاسبه شده تحقيق بر اساس  ميانگين: 2جدول 

 هاي پژوهش حاضر يافته: مأخذ
 

 ي تحقيق گانه 10ي واريانس انجام گرفته بر روي سواالت  تجزيه: 3جدول 

  هاي پژوهش حاضر يافته: نبعم
  

خصوص ميزان مطلوبيت از رنظرات پاسخگويان د آناليز هر يك از متغييرهاي مربوط به: 4جدول 
 آباد بهشهر ي گردشگري عباس فعلي مجموعه  وضعيت

 هاي پژوهش حاضر يافته: نبعم

NMeanStd. Deviation Std. Error Mean 
378 5158/3109339/5  26198/0 

Test Value = 30  
95% Confidence Interval of the 

Difference Mean 
Difference  Sig. (2-tailed)  Df t  

UpperLower 
0336/2 0034/1 51852/1  000/0  377  796/5  

 Test هاي تحقيق متغيير
Value ميانگين  T معني داري سطح  

 000/0 129/29 2143/4 3 جذابيتهاي طبيعي

 000/0 518/18 9683/3 3  هاي تاريخي جذابيتهاي

 000/0 366/21 9524/3 3  آسايش اقليمي

يفاصله(موقعيت دسترسي
آباد تا شهر  ي عباس مجموعه

 )بهشهر
3 5291/3 564/9 000/0 

پيچ و(وضعيت توپوگرافي منطقه
ي  خم راه دسترسي به مجموعه

 )آبادعباس
3 7884/2 970/3 - 000/0 

 000/0 - 352/4 7619/2 3  ميزان امكانات تفريحي

 000/0 -670/12 32884/2 ميزان امكانات اقامتي

 102/0 637/1 0926/2 3  طقهوضعيت فرهنگي من

 000/0 - 490/8 5185/2 3  خدمات عمومي

 000/0 - 224/10 4048/2 3  وضعيت امنيت اجتماعي



  1393ي هشتم، بهار  ماره، سال سوم، شريزي و توسعه گردشگريبرنامهي مجله........ .................198
  

نشان از مطلوبيت نسبي وضعيت فعلي  2ي  ي واريانس ارقام جدول شماره چه تجزيهاگر
تك  تر موضوع تك اما براي تحليل دقيق ي تفريحي و توريستي از نگاه گردشگران دارد؛ مجموعه

ي آماري  سوال جداگانه از جامعه 10ي گردشگري منطقه كه در قالب  شرايط مؤثر بر توسعه
واريانس انجام گرفته بر روي  تحليل. پرسش شده بود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

آباد  ي عباس ي مجموعهروي مطلوبيت فعلارزيابي پاسخگويان از وضعيت متغيرهاي مؤثر بر
 –تاريخي –هاي طبيعي جذابيت(شرايط  4شرايط فعلي،  10بهشهر نشان داده كه از بين 

 ،9/3، 2/4(ترتيب با ميانگين محاسباتي به) آسايش اقليمي و موقعيت دسترسي به اين مجموعه
ردي همچون بيشتر بوده اما مطلوبيت پاسخگويان از موا 3از ميانگين مورد انتظار ) 5/3و  9/3
خدمات عمومي و وضعيت  –امكانات اقامتي –امكانات تفريحي –وضعيت توپوگرافي منطقه(

از ميانگين مورد ) 4/2و  5/2 ،2/2 ،7/2، 7/2(ترتيب با ميانگين محاسباتي به) امنيت اجتماعي
اين بدان معني است كه ساكنين شهر بهشهر از . داري كمتر بوده استطور معنيبه 3انتظار 

ي آنان براي استفاده از فضاهاي تفريحي و توريستي  ين عوامل طبيعي و انساني مؤثر در انگيزهب
 هاي طبيعي را بسيار مؤثرتر دانسته و عوامل انسان ساخت را كامالً اين مجموعه مطلوبيت مؤلفه

  .اند نامناسب ارزيابي كرده
  
  گيري و پيشنهادات  نتيجه

هاي اخير سبب  جمعيتي و تكنولوژي در دنيا در دههتغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي، 
دهد كه تمايل به  شواهد موجود نشان مي. ي زندگي مردم شده است تغييرات زيادي در شيوه

عنوان يكي از به حال حاضر گردشگريدر. به افزايش استمسافرت و گردشگري در جوامع رو
د سريع آن تغييرات اجتماعي، اقتصادي باشد و رش مي ترين صنايع دنيا مطرحبزرگترين و متنوع

ي مهم مطالعاتي  همين دليل نيز به يك حوزهو به ،است دنبال داشتهو محيطي فراواني را به
آباد با توجه  ي تفريحي توريستي عباس در اين راستا مجموعه. بين پژوهشگران مبدل شده است

هاي طبيعي، تاريخ و تمدن كهن، آثار  به امتيازات فراواني كه از نظر تنوع آب و هوايي و جاذبه
هاي فراواني براي تبديل شدن  از قابليت ،باستاني و مذهبي، معماري، فرهنگي و جغرافيايي دارد

ي توريستي تفريحي اين  در هر جهت حضور در مجموعه. به قطب گردشگري برخوردار است
هاست كه قسمتي از آن  ليتاي از قاب هاي گردشگري نيازمند مجموعه منطقه براي اجراي برنامه

انداز طبيعي تاريخي مرتبط است و در  به خصوصيات ذاتي اين مجموعه مانند زيبايي و چشم
ي حمل و نقل، پاركينگ،  ها مانند تأسيسات اقامتي كافي، شبكه ي بعدي وجود زيرساخت مرتبه

اين زمينه  در. قرار دارد... هاي انسان ساخت، تأسيسات تفريحي و  خدمات امنيتي، جاده
ي تفريحي توريستي  وضعيت مطلوبيت عناصر گردشگري از ديدگاه شهروندان در مجموعه

آناليز انجام گرفته بر روي ارزيابي پاسخگويان از . آباد بهشهر مورد ارزيابي قرار گرفته است عباس
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آباد بهشهر نشان داده كه  ي عباس وضعيت متغيرهاي مؤثر بر روي مطلوبيت فعلي مجموعه
مربوط به ) ها درصد پاسخ 5/41با (ي آماري  يشترين مطلوبيت اين مجموعه از نظر جامعهب

 درصد 5/26آن با  »امكانات اقامتي«و كمترين مطلوبيت نيز مربوط به » هاي طبيعي جاذبه«
  . بوده است فراواني

معني است كه ساكنان شهر بهشهر از بين عوامل طبيعي و انساني مؤثر در  اين بدان
هاي  ي آنان براي استفاده از فضاهاي تفريحي و توريستي اين مجموعه مطلوبيت مؤلفه يزهانگ

نتايج . اند ساخت را كامالً نامناسب ارزيابي كرده طبيعي را بسيار مؤثرتر دانسته و عوامل انسان
كه ) 1382(پور هايي چون آقايان مدهوشي و ناصر آمده در اين تحقيق با نتايج پژوهش دست به
ي  عنوان يكي از موانع مؤثر در توسعهف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري را بهضع

كه ) 1384(گردشگري استان لرستان قلمداد كرده و مطالعات صدر موسوي و دخيلي كهنمويي 
ي  فقدان امكانات و تسهيالت الزم براي جلب گردشگران را يكي از موانع اساسي در توسعه

در . اند تا حدود زيادي مطابقت داشته است ان شرقي شناسايي نمودهگردشگري استان آذربايج
هاي پيشنهادي ارائه شده را تا  هر يك از مؤلفه«پايان نيز شهروندان در پاسخ به اين پرسش كه 

» ؟دانيد آباد بهشهر مؤثر مي ي عباس ي صنعت گردشگري مجموعه ميزان در توسعهچه 
گذاري بخش  افزايش سرمايه، آباد ي عباس گري مجموعهايجاد سازمان عمران گردش«هاي  مؤلفه

هتل، (ي فضاهاي اقامتي و خدماتي در منطقه  ايجاد و توسعه ،خصوصي و دولتي در منطقه
ديده در منطقه براي  ي نيروي انساني متخصص و آموزش توسعه، » ...ران، مسجد ورستو

ر كتابخانه، اكوموزه، فضاي هايي نظي احداث كاربري، راهنمايي گردشگران و معرفي منطقه
هاي امنيتي در  محسوس از طريق دستگاهمين امنيت ناأت، ايجاد جايگاه پمپ بنزين، اجتماعات

اخذ ورودي از گردشگران و  براي اسكان گردشگران، هاي موقت ايجاد كمپينگ، منطقه
ي  ي صنعت گردشگري مجموعه را جهت توسعه) ي خدمات عمومي كرد آن در توسعه هزينه
  . اند آباد بهشهر مؤثر دانسته عباس

  
  منابع

ي  مطالعه(ي پايدار با تأكيد بر گردشگري  ريزي توسعه برنامه .)1390(نژاد، مهناز  قلي استعالجي، عليرضا و اهللا .1
  .129-144: 30ي  ، شماره9، سال ي جغرافيا فصلنامه، )سرعين و روستاهاي اطراف: موردي

، ي مجلس و راهبرد فصلنامهكرد سازمان ايرانگردي و جهانگردي، بررسي عمل .)1380(افقه، مرتضي  .2
  .هاي مجلس شوراي اسالمي ركز پژوهشم:تهران

 :ي موردي مطالعه(زيست  محيط مطبوعيت اقتصادي گذاري ارزش .)1388(اميرنژاد، حميد و رفيعي، حامد  .3
 طبيعي،كشاورزي و منابع ي علوم  مجله، مازندران استان ؛)بهشهر آباد عباس جنگل گردشگري ي منطقه
  .260- 269:  3ي  ، شماره16جلد 

  .انتشارات سمت :تهران ،و مفاهيم گردشگري ماهيت .)1385(مهدي  و سقايي، يزدي، محمدحسين پاپلي .4



  1393ي هشتم، بهار  ماره، سال سوم، شريزي و توسعه گردشگريبرنامهي مجله........ .................200
  
، دانشگاه پليس، بررسي اقدامات پليس در ارتقاي امنيت گردشگران ).1387(حسيني، سيدتقي  .5

  . ي فرماندهي وستاد دانشكده
ي اكوتوريسم در ايران،  هاي توسعه ها و فرصت چالش .)1388(سب، حميدرضا و ضرابي، اصغر ن رخشاني .6

  . 41 – 55 ،28ي  ، شماره9، سال ي فضاي جغرافيايي فصلنامه
  .انتشارات آيندگان:، تهرانسيماي جغرافياي هزارجريب بهشهر .)1379(اصغر  رياحي، علي .7
  .1390استان مازندران، معاونت گردشگري،  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري .8
  .ريزي استانداري مازندران معاونت برنامه). 1388(ي آماري استان مازندران  سالنامه .9

ي توريستي، ها ريزي تفريحگاه درآمدي بر برنامه .)1383(جواد  ،صدر موسوي، ميرستار و دخيلي كهنمويي  .10
  . 92:  17ي پياپي  شماره ،دانشگاه تبريز، ي علوم انساني و اجتماعي نشريه

 استان گردشگري تسهيالت وضعيت ارزيابي .)1386( جواد ،صدر موسوي، ميرستار و دخيلي كهنمويي  .11
  129-143:  61ي  شماره، جغرافيايي هاي پژوهش گردشگران، ديد از شرقي آذربايجان

گان از نگاه ها و مراكز پذيرايي شهر گر بررسي مطلوبيت رستوران .)1391(بيگي، اكرم  علي  .12
  .ي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري نامه ، پايانگردشگران

 انتشارات دانشگاه  :بابلسرقاديكاليي،  اوالدي جعفر ي ترجمه ،گردي طبيعت بر اي مقدمه .)1385(د فنل،  .13
 .مازندران

استفاده از واحدهاي اقامتي در ارزيابي ميزان گرايش گردشگران به  .)1392(لحميان، رضا و براري، معصومه   .14
در دست . (16و  15ي  ، شمارهدانشگاه آزاد اسالمي مشهد ي علوم جغرافيايي مجلهشهرستان ساري، 

  ) چاپ
، ي صنعت گردشگري در استان لرستان ارزيابي موانع توسعه .)1383( نادر ،ناصرپورو  مهرداد ،مدهوشي  .15

 . 28 – 58:  28ي  ، شماره7ي بازرگاني، سال  پژوهشنامه
گردشگري شهري و پيوند  .)1388(مسعود  عاليي،ارسطو و ؛ ياري حصارو ايوب ذوقي،علي؛  نوري كرماني،  .16

 .137 - 156:  26ي  شماره ،9سال ، ياييي فضاي جغراف مجله عملكردي آن با اكوتوريسم،
 و مطالعاتي گردشگري،  توسعه و اجتماعي اعتماد .)1389(محمد  ملك نجفي، عفر وهزارجريبي، ج  .17

 .53 – 70 ، 7ي  شماره ،2 سال اي، منطقه و شهري هاي پژوهش
18. Blangy, S and Mehta, H. (2006). Ecotourism and ecological restoration, Journal for 

Nature Conservation 14 (2006): 233 -236. 
19. Gater,E. (2000).Ecotourism in the world, Problems and prospect forsustainability, 

New York: John Wiley and Sons. 
20. Goodwin, H. (1995).Tourism and the Environment, Biologist 42(3): 129-133.  
21. Gunn,  ).1998( Tourism planning and development, to concider in tourism plan 

making , APA proceeding. 
22. Holjevac, I.(2003).A Vission of  Tourism  and  The hotel Industry in 21st 

Century, Hospitality Management , 22( ) :. 
23. Inskeep, E. (1991). Touism planning: an integrated and sustainable dvlopment 

approach, New York: Vann, strand Reinhold 
24. Mc Intosh, R. W. and Goeldner, C.R.(1990).Tourism , principles , practices and 

philosophies, New York : John wiley and sons. 
25. Mow Forth, M and Muny, A. (2003). Tourism Development, Routledge. 
26. www.World tourism organization.com.  


