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چکیده
ــه حســاب  ــا ب ــن صنعــت در دنی ــن و متنوع تری گردشــگری بزرگتری
ــع  ــوان منب ــه عن ــت را ب ــن صنع ــورها ای ــیاری از کش ــد. بس می آی
اصلــی درآمــد، اشــتغال، رشــد بخــش خصوصــی و توســعه 
زیربنایــی می داننــد؛ کشــور ایــران بــه دلیــل برخــورداری از شــرایط 
ــتن  ــتانی و داش ــار باس ــن و اث ــدن که ــخ تم ــی، تاری ــی و قوم اقلیم
ــه در  ــت ک ــژه ای اس ــگاه وی ــم دارای جای ــای اکوتوریس در جاذبه ه
صــورت پرداختــن بــه حــل مشــکالت آن و ارائــه خدمــات مناســب، 
ــل  ــه دلی ــر ب ــهر رامس ــد. ش ــبی برس ــه مناس ــه نقط ــد ب ــی توان م
ــه  ــادی در زمین ــیل زی ــی، پتانس ــاص جغرافیای ــرایط خ ــتن ش داش
ــای  ــی و خارجــی دارد. گســترش جریانه ــگران داخل جــذب گردش
ــا برنامــه ریــزی نامناســب و ضعــف  گردشــگری در ایــن منطقــه، ب
زیرســاختها و مدیریــت گردشــگری اثــرات منفــی زیــادی از لحــاظ 
زیســت محیطــی، اقتصــادی و اجتماعــی در پــی داشــته اســت. ایــن 
تحقیــق، در پــی شــناخت نقــش عوامــل مدیریتــی در توســعة پایــدار 
گردشــگری شــهر رامســر مــی باشــد. روش تحقیــق در پژوهــش از 
نــوع کاربــردی- توصیفــی می باشــد و بــا اســتفاده از روش اســنادی 
و کتابخانــه ای بــه جمــع آوری اطالعــات پرداختــه شــده اســت جامعه 
آمــاری ایــن پژوهــش شــامل مدیــران عالــی ســازمان هــای وابســته 
بــه شــهرداری و کلیــه شــهروندان شهرســتان رامســر می باشــد و بــا 
توجــه بــه گســتردگی جامعــه آمــاری و میســر نبــودن امــکان اجــرای 
تحقیــق بــر روی کل جامعــه، از روش نمونــه گیــری تصادفی خوشــه 
ای چنــد مرحلــه ای اســتفاده شــده اســت و اطالعــات یدســت آمــده 
بــا اســتفاده از روش دلفــی و تکنیــک تاپســیس تحلیــل نمــوده و در 
نتیجــه بــه رتبــه بنــدی معیارهــا پرداختــه شــده کــه نفــش مدیریــت 
ــی و  ــای طبیع ــه ه ــتفاده از جادب ــل اس ــراری تعام ــهری در برق ش
ــت در  ــته اس ــاز 0/654286 توانس ــب امتی ــا کس ــاخت ب ــان س انس

ــرد. صــدر معیارهــای مــورد بررســی قــرار بگی
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Abstract
Tourism is the largest and most diverse industry in 
the world Many countries regard this industry as 
the main source of income, employment, private 
sector growth and infrastructure development; Due 
to the climatic and ethnic conditions, the history of 
ancient civilization and ancient works and its special 
status in the attractions of ecotourism, If it solves 
its problems and provides appropriate services, 
it can reach the right point. Due to geographical 
conditions, the city of Ramsar has a great potential 
in attracting domestic and foreign tourists. The 
expansion of tourism flows in this region has led to 
adverse environmental, economic and social impacts 
due to inappropriate planning and the weakness 
of infrastructure and tourism management. This 
research seeks to understand the role of management 
factors in the sustainable development of tourism in 
Ramsar. The research method is descriptive-applied 
research and has been used to collect information 
through documentary and library methods. The 
statistical population of this research includes high 
school administrators of municipal organizations and 
all citizens of Ramsar Due to the wide extent of the 
statistical society and the impossibility of conducting 
research on the whole society, a multistage cluster 
sampling method has been used. And the data was 
analyzed using the Delphi method and the Topsis 
Technique As a result, the ranking of the criteria has 
been addressed The impact of urban management on 
interacting with the use of natural and man-made 
jokes has been able to rank at the top of the criteria 
by gaining a score of 0.654286.
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1. مقدمه
را  توسعه  از  باالیي  که سطح  گردشگري  امروزه، صنعت 
براي بخش اقتصادي اکثر کشورها در سطح جهان فراهم 
اقتصادي  توسعه ي  پایه اي  بخش  عنوان  به  است،  ساخته 
در   .)11 ص   ،2009 )ریویرو،  مي شود  دیده  گردشگري 
مقصد  گردشگری  منابع  ویژگي هاي  یا  ویژگي  میان،  این 
به  گردشگري،  فعالیت هاي  انجام  براي  را  مردم  که  است 
سوي مقصد هدایت مي کند. این منابع، شامل منابع طبیعي، 
فرهنگي، وقایع و رویدادها، منابع فعالیت هاي گردشگري، 
همکاران،  1391، ص  و  )صالحی  مي شود  منابع خدماتي 
9(. براي گردشگران ها و مسافراني که به کشوري مسافرت 
به  فرهنگي  محصوالت  و  رویدادها  فعالیت ها،  مي کنند، 
عنوان نیروي الهام بخش )نیروي جذب گردشگران( تصور 
به  گردشگران  میل   .)1388 همکاران،  و  )قادري  می شود 
انگیزه هاي  از  متفاوت، هنوز یکي  تجربه کردن فرهنگي 
اصلي گردشگري است که این مهم از طریق تجربه کردن 
فرهنگ حقیقي و مظاهر آن از حیث هنر، موسیقي، رقص 
ما  کشور  بین،  این  در  مي پذیرد  دستي صورت  صنایع  و 
به دلیل وجود آثار باستاني ملي، تمدني، تاریخي، زیارتي 
و... )فرهودي و همکاران، 1389، ص 46(. به عنوان یکي 
از مهدهاي گردشگري فرهنگي، از قابلیتهاي بسیار باالیي 
برخوردار است. در بین استان هاي مختلف، استان مازندران 
از دیرباز، دیار آشناي گردشگران، سفرنامه نویسان، تجار 
از مکانهاي سنتي گردشگري  بوده است و  و طالبان علم 
فرهنگي ایران به شمار مي رود )یزدان پناه، 1385، ص 96(. 
بشري،  اولیه ي  خاستگاه  عنوان  به  مکان ها  این  شناسایي 
منحصر  و  ویژه  معماري  باستاني،  اشیاي  و  آثار  کشف 
و  حوادث  پیوستن  وقوع  به  موزه ها،  ساختمان  فرد،  به 
رخدادهاي تاریخي و باستاني گوناگون، نقش انکار نشدني 
تاریخ و فرهنگ منطقه در استقبال و عالقه مندي بازدید 
کنندگان و نقش پررنگ تر جاذبه هاي فرهنگي مانند موزه 
استان  در  طبیعي  جاذبه هاي  به  نسبت  تاریخي  بناهاي  و 
مازندران و به ویژه شرق آن، از جمله عوامل مهمي است 
که بر اهمیت مطالعه و پژوهش درباره ي نقش و کارکرد 
مولفه های تاریخی و فرهنگی بر توسعه ي گردشگري در 

مقصد مورد نظر مي افزاید )محسنی، 1388، ص 150(.
از طرفی دیگر پر واضح و بدیهی است که کشور پهناور 
نیازمند یک سیستم  ایران در راستای مدیریت کالن خود 
کارآمد مدیریت در واحدهای کوچک خود یعنی استان ها 
شهری  مدیریت  عبارتی  به  می باشد  شهرها  ویژه  به  و 

کشور  کالن  سیاست های  از  روی  دنباله  ضمن  می تواند 
باشد در واقع  پیرامونی خود  زمینه ساز توسعه در منطقه 
توسعه  شهر  به عنوان  چارچوب  سازمانی   مدیریت  شهری  
برنامه ها و طرحها و عملیاتی  اطالق  می شود  به  سیاستها، 
دسترسی   با  جمعیت   رشد  تطابق   از  اطمینان   پی   در  که  
براین   هستند.  اشتغال   و  مسکن   اساسی   زیرساختهای   به  
به   مشخصی   وابستگی   شهری   مدیریت   کارآیی   اساس، 
عوامل  زمینه ای  از قبیل  ثبات  سیاسی، یکپارچگی  اجتماعی  
از قبیل  مهارت  و  نیز عوامل  دیگری   اقتصادی  و  و رونق  
این   از  استفاده کننده   اشخاص   و  سیاستمداران   انگیزه های  

سیاستها دارد )زاهدی فر، 1391(.
در  می باشد  محقق  نظر  مورد  حاضر  مسئله  در  آنچه 
در  می باشد؛  یکدیگر  در  خطیر  مقوله  دو  این  آمیزی  هم 
واقع محقق به دنبال آن است که تاثیر مدیریت شهر را در 
توسعه پایدار گردشگر شهری مورد مطالعه قرار دهد و در 
این راستا شهر رامسر را به عنوان منطقه ای با ظرفیت  باالی 
گردشگری در زمینه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی مورد 
تاثیر تصمیمات و مدیریت  قرار داده و چگونگی  مطالعه 
این  گردشگری  مختلف  ابعاد  بر  رامسر  در حوزه شهری 
گفت  می توان  بنابراین  می دهد.  قرار  مطالعه  مورد  شهر 
نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری رامسر، یکی 
از مواردی است که در سال های اخیر، به آن توجه بسیار 
شده است. در کشور ما و سایر کشور ها نیز در این زمینه 
پژوهش هایی صورت گرفته است که از جمله می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:. 
اسداهلل دیوساالر، میثم توکلی و امیر حسن خادمی  -

)1393( تحقیقی را با عنوان »نقش مدیریت شهری 
رساندند.  انجام  به  گردشگری«  پایدار  توسعة  در 
توسعه  در  شهری  مدیریت  نقش  تحقیق  این 
از  یکی  عنوان  به  را  نور  شهر  پایدار  گردشگری 
مازندران  استان  در  قطب های گردشگری ساحلی 
مورد بررسی قرار داده است. هدف از این تحقییق 
اکولوژی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  شناخت 
گردشگری شهری در راستای زمینه سازی جهت 
شهر  گردشگری  پایدار  میدیریت  و  برنامه ریزی 
عملی  راهکار های  ارائه  و  تعیین  و  نور  ساحلی 
طور  به  و  مذکور  شهر  گردشگری  توسعة  برای 
کلی ایجاد توسعة پایدار شهرهای ساحلی حسب 
کشور  ساحلی  شهرهای  سایر  برای  گردشگری 
می باشد. این تحقییق از نوع توصیفی تحلیلی و در 
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آن گردآوری داده ها بر پایه پرسشنامه هایی می باشد 
که جامعه آماری آن شامل 256 نفر از شهروندان 
و تمامی جامعه مدیران شهری به تعداد 50 بوده 
است. نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای نشان 
داده است که از نگاه پاسخگویان، وضعیت موجود 
شاخصهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست 
محیطی گردشگری در شهر نور نامطلوب بوده و 

در راستای توسعه گردشگری پایدار نمی باشد.
مسعود تقوایی و اعظم صفر آبادی )1390( مقاله  -

توسعه  به  دستیابی  در  شهری  مدیریت  »نقش 
موردی  مطالعه  با  را  شهری«  گردشگری  پایدار 
در  آنها  هدف  رساندند.  انجام  به  کرمانشاه  شهر 
عملکرد  ضروری  متغییر های  بررسی  مقاله  این 
گردشگری  توسعه  با  ارتباط  در  شهری،  مدیریت 
نتایج  پایدار شهری در شهر کرمانشاه بوده است. 
مدیریت  بین  که  است  آن  از  حاکی  تحقیق  این 
مدیران  متقابل  همکاری های  و  شهری  یک پارچه 
شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه پایدار 
وجود  مستقیم  و  مثبت  رابطه  شهری  گردشگری 
تر  مدیری شهری هماهنگ  مقدار  یعنی هر  دارد، 
شهری  مدیریت  بین  بیش تر  ارتباطات  و  باشد 
امکان  اندازه  به همان  شود  برقرار  محلی  مردم  و 
دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری بیش تر 

خواهد شد.
محمد منصوری فر )1389( در کتابی تحت عنوان  -

استان  گردشگری«  صنعت  توسعه  موانع  »بررسی 
زیر  امکانات  ساختاری،  جنبه های  از  را  مازندران 
مورد  اجتماعی  و  فرهنگی  و  خدماتی  و  بنایی 
نیافتگی  توسعه  علل  همچنین  و  داد  قرار  بررسی 
تشریح  را  مازندران  استان  در  گردشگری  صنعت 
کرد، در پژوهش او مشخص گردید که منظور از 
هماهنگی  و  همکاری ها  همان  ساختاری  عوامل 
متولی  سازمان های  میان  سازمانی  بین  روابط  و 
منظور  و  است،  گردشگر  صنعت  با  مرتبط  و 
ایجاد  یعنی  خدماتی  و  بنایی  زیر  امکانات  از 
توریستی  مسیر های  در  منظم  ارتباطی  شبکه های 
تاسیسات  بهبود  و  نقل  و  و حل مشکالت حمل 
بهداشتی و شبکه های آب و. .. و تاسیسات اقامتی 
نیافتگی  توسعه  و  است؛  گردشگری  خدمات  و 
نظیر  اجتماعی  عوامل  که وضعیت  باعث می شود 

بهداشت، آموزش، حمل و نقل، مسکن و. .. بهبود 
استاندارد های  کاهش  باعث  کلی  بطور  و  نیابد 

زندگی شود.
عنوان  - تحت  مقاله ای  در   )1388( حشمتی  احمد 

پایدار،  توریسم  توسعه  در  شهری  مدیریت  نقش 
بر این اعتقاد است که اگرچه در شهرها نهادهای 
آن  گسترش  و  گردشگری  توسعه  برای  متعددی 
فعالیت دارند ولی تمام آنها به صورت جداگانه و 
موازی حرکت می کنند. بنابراین پیشنهاد میشود که 
مدیران شهرها در زمینه تأسیس نهاد جداگانه در 
سطح شهرها که فقط به امور مربوط به گردشگری 

رسیدگی نمایند به اتفاق نظر دست یابند.
مدیریت  - درباره  مطالعه ای  در  لوگار،  ایوانا 

کریکوانیکا  ساحلی  شهر  در  پایدار  گردشگری 
داده  انجام   2010 سال  در  که  کرواسی  کشور 
است به ارزیابی تاثیرات منفی ایجاد شده صنعت 
گردشگری روی محیط زیست، جامعه، فرهنگ و 
ابزار و تصمیم  با  حتی بر اقتصاد توجه می کند و 
گیری های سیاسی سعی در بهبود و پایدارتر نمودن 

توریسم در این شهر دارد. 
بوسابا سیتیکارن در سال 2002 در مقاله ای با عنوان  -

به توسعه  جنبه های گردشگری و توجهی کلیدی 
صنعت  غیرمستقیم  و  مستقیم  تاثیرات  به  پایدار 
و  ساختمان سازی  طبیعی،  منابع  روی  گردشگری 
نواحی  و  توریستی  ناحیه  هر  در  فرهنگی  محیط 
مجاور آن توجه داشته و به ابعاد گوناگون تاثیرات 
اجتماعی،  اقتصادی،  جنبه های  بر  گردشگری 
در  و  می کند  توجه  محیطی  زیست  و  فرهنگی 
توسعه  به  دستیابی  برای  را  راهکارهایی  نهایت 

پایدار گردشگری پیشنهاد می کند.
پرسیال بونی فیس در کتاب »مدیریت گردشگری  -

فرهنگی« که در سال 1390  توسط محمود عبداهلل 
گردشگری  صنعت  کاهش  به  شد،  ترجمه  زاده 
چون  عواملی  که  می کند  بیان  وی  می پردازد، 
تسهیالت کم، عدم جاذبه های مناسب، عدم امنیت 
در  کاهش  باعث  مناسب  زیر ساخت های  و عدم 
عواملی  یعنی  می شود.  صنعت و جذب گردشگر 
که باعث تسهیالت کم می شوند مانند نبود قوانین 
بطور  جهانگردی  برای  تبلیغات  نبود  مقررات،  و 
فعالیت های جهانگردان،  برای  هماهنگی های الزم 
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عدم جاذبه های مناسب که منظور همان عوامل و 
امکاناتی که برای گردشگران طراحی می شوند و از 
نظر بازدید کنندگان بسیار مطلوب باشد نه به میزان 
یک جاذبه ی فراهم به آن نگاه کرد. عدم امنیت و 
خطر که منظور این عامل کاهش صنعت گردشگری 
می گردد مقابل درک است که شورش ها، سرقت ها، 
کیف زنی و تروریسم موجب بی میلی گردشگران 
می شود. نبود زیر ساخت های مناسب نظیر خطوط 
زمینی، دریایی، هوایی و همچنین امکانات رفاهی 
باستانی  و  دینی  مراکز  از  بازدیدکنندگان  برای 

می باشد.
داسل ویل راجر در سال  1388 در کتاب »مدیریت  -

توسط  که  آثار(«  و  راهبردها  )مبانی،  جهانگردی 
به  گردید،  ترجمه  ایزد  داوود  و  اعرابی  محمد 
نقش دولت و مدیریت کالن آن و وظایف دستگاه 
گردشگری که درامر سیاستگذاری و اداره آن ایفای 
بیان  نتایج کارش  او در  نقش می کنند، می پردازد. 
به  کامل  خانه ای  وزارت  اختصاص  که  می کند 
امر گردشگری و هماهنگی با اهداف اقتصادی و 
اجتماعی کشور و ایجاد اشتغال برای ایجاد درآمد 
و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی در این 
بخش و همچنین ایجاد قوانین امنیتی برای جذب 

جهانگرد مفید می باشد.

2. مبانی نظری
2-1- مدیریت شهری

افرادی گفته  مدیریت شهری به همه نهادها، سازمان ها و 
فرایند  در  غیررسمی  و  رسمی  صورت  به  که  می شود 
فقط  شهر  مدیریت  هستند؛  اثرگذار  شهری  مدیریت 
شهرداری یا شورای شهر نیست بلکه، هر عنصری که در 
فرایند مدیریتی شهر، اثرگذار است. در این حیطه قرار دارد 
)لطفی، 1388، ص 105(. در تدوین برنامه های مدیریت 
توسعه ای و برنامه های منطقه ای و کشوی جایگاه شهر و 
مدیریت شهری باید به روشنی تبیین و مشخص شود که 
تاثیرگذار  شهر،  سطح  در  شده  اجرا  مختلف  برنامه های 
باید تدوین کرد که  برنامه ها را چگونه  یا خیر، و  هستند 
طرح های توسعه شهری و منطقه ای بدون وقفه اجرا شوند 
حیات  و  اصلی  عامل  مدیریت،  ص40(.   ،1382 )شیعه، 
بخش هر سازمان و نهادی است. مقوله  بخش الینفک هر 
نوع برنامه ریزی است و شاید رکن اصلی آن باشد. از این 

برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت،  که  رو، می توان گفت 
هماهنگی، کنترل و اصالح برنامه ها، عناصر اصلی چرخه 
مدیریت گردشگری محسوب می شوند. در واقع مدیریت 
سنجش عملی برنامه ریزی گردشگری را شامل می شود که 
از  اهداف  به  مناسب  ابزارهای  از  استفاده  با  باید  آن  طی 

  .)Elliott, 1977: 166( پیش تعیین شده خود دست یابد
عنصر  یک  که  می کند  اشاره   )2004( جیجک«  »وان 
کلیدی مدیریت شهری ساختن یک شهر رقابتی، متساوی 
و پایدار از طریق تشریک مساعی و یکپارچگی بخش های 
عمومی و خصوصی برای هجوم بردن به مشکالت عمده ای 
اند، می باشد. هنگامی که  آن مواجه  با  که ساکنان شهرها 
توسعه  به  شدن  نایل  برای  شهری  مدیریت  کلی  اهداف 
پایدار شهری و مشخص کردن یک دسته وسیعی از بخشها 
اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  محیطی،  ابعاد  شامل  که 
یک  عنوان  به  شهری  مدیریت  است،  نهادی  و  کالبدی، 
.)wong  et al, 2006: 647( مفهوم پیچیده مالحظه می شود

مک گیل )1998( معنای اساسی مدیریت شهری را با 
اشاره به این که آن یک هدف دوتایی دارد، شرح می دهد: 
زیرساخت های  کردن  و حفظ  کردن  فراهم  ریزی،  برنامه 
حکومت  که  این  از  شدن  مطمئن  و  خدمات  و  شهری 
شهری در یک حالت مناسب قرار دارد. تفسیر او به روشنی 
اشاره دارد که مدیریت شهری هم کارکردهای استراتژیک 
)برنامه ریزی( و هم کارکردهای عملیاتی )فراهم کردن و 

حفظ کردن( را دارد.
شهری  مدیریت  که  می کند  اشاره   )1996( بدسون  داو 
ابزار  یک  شهری  برنامه ریزی  و  است  وسیع  مفهوم  یک 
برای مدیریت شهری است. راکودی )2001( از این دیدگاه 
پشتیبانی می کند که مدیریت شهری شامل سیاست گذاری، 
تخصیص منابع، اجرا و عملیات است یعنی برنامه ریزی فقط 
یکی از کارکردهای مدیریت شهری است. همان طور که در 
ادبیات نظری باال ترسیم شد، یک تفسیر از نتایج مفهومی 
مدیریت شهری می تواند در ترکیب برخی نکات کلیدی در 
مورد مدیریت شهری کمک کند: اول، مدیریت شهری نیاز 
با همه  آن  این که  به عنوان  دارد  یکپارچه  به یک رویکرد 
بخش های وابسته به توسعه شهر ارتباط دارد، با ذکر این نکته 
که این بخش ها همه در کنش متقابل هستند. سوم، مدیریت 
 wong,( ارتباط دارد با مداخله راهبردی و عملیاتی  شهری 

.)tang, van boren, 2006:648

مهم ترین هدف مدیریت شهری ارتقای شرایط کار و 
زندگی جمعیت ساکن، در قالب اقشار و گروه های مختلف 
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اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق 
به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط 
کالبدی است؛ بنابراین هنگامی که شهر دارای مشکالت و 
نارسایی هایی در چرخه امور است و از مشکالت بهداشت 
شهری و آلودگی های محیطی برخوردار است و در عین حال 
از اقسام آسیب های اجتماعی، و بحران هایی هم چون مسکن، 
کمی  بیکاری،  عمومی،  تاسیسات  کافی  ظرفیت  در  نقص 
درآمد، زاغه نشینی، مشقات اجتماعی، رشد خودروی شهری 
و بی هویتی در شکل گیری بافت ها و ساختمان ها در عذاب 
است، می توان به این نتیجه رسید که؛ مدیریت شهری آن در 
تنگنا و نارسایی به سر می برد در این باره مدیریت شهری باید 
ضمن دارا بودن برنامه برای وضع موجود شهر و فایق آمدن بر 
مشکالت آن، برنامه های آینده شهر را تدوین کرده و براساس 
آن ها به ترسیم آینده ایده آل که بر مبنای واقعیت ها و شرایط 
زمان و مکان قرار دارد بپردازد و مدیریت شهری باید حافظ 
شهرها و منافع مردم شهرها باشد )شیعه، 1382، ص 39(. یکی 
از مهم ترین عوامل مؤثر در توسعه گردشگری در هر منطقه، 
چگونگی مدیریت این فعالیت ها است. مدیریت دربرگیرنده 
یک نگرش نظام مند است که در آن پویایی گردشگری در 
چهارچوب عرضه و تقاضا با تاکید بر پایداری مدنظر قرار 
می گیرد. در این راستا مدیریت گردشگری پایدار درخصوص 
توسعه گردشگری و برآورد پایداری آن نیازمند درنظر گرفتن 
سودمندی اقتصادی و پیامدهای اجتماعی گردشگری است 

)پاپلی یزدی و همکار، 1385، ص 196(.
سازمان های  عنوان  به  شهرداری ها  شرایطی  چنین  در 
و  قوانین  چارچوب  در  می بایست  مردم،  منتخب  محلی 
مقررات خود و از محل های مختلف درآمدی مانند درآمدهای 
عمرانی، درآمدهای خدماتی و درآمدهای محلی اداره گردند 
امور  ادارۀ  اما گستردگی و عدم مشارکت مناسب مردم در 
عدیده ای  مالی  مشکالت  تا  فراهم ساخت  را  آن  موجبات 
برای شهرداری های کشور به وجود آید و وزارت کشور به 
منظور ایفای نقش مؤثر، اعطای برخی کمک های مالی را به 
آنها معمول دارد. عمده این کمک ها شهرداری های شهرهای 
کوچک و متوسط را دربرمی گرفته، و متأثر از سیاست های 
اتخاذ شده در زمینه کمک به شهرداری ها با تأکید بر خودکفایی 

و عدم وابستگی آنها به اعتبارات دولتی بوده است.

2-2- گردشگری پایدار
گردشگری پایدار بر ایجاد توازن در توسعه گردشگری از طریق 
رویکردها و سیاست های نوین بخش خصوصی و دولتی در 

آینده تأکید دارد. کاربرد اصول پایداری در توسعه گردشگری 
نوین به این معناست که هتل های ساحلی نباید باعث آلودگی 
بردن چشم اندازهای زیبای طبیعی شوند  بین  از  سواحل و 
آلوده شود، همچنین  با ریختن زباله ها  نباید  و دامنه کوه ها 
منابع کمیاب طبیعی و حیات وحش نباید در معرض آسیب 
با وضع قوانین  گردشگران قرار گیرد. دولت موظف است 
و مقررات به طور جدی از منابع طبیعی و فرهنگی مقاصد 
گردشگری محافظت کند و گردشگران هم باید در چهارچوب 
مقررات و با رعایت ضوابط از جاذبه های گردشگری بازدید 
و استفاده کنند؛ تنها در چنین چهارچوبی است که می توان 
 Gan,( استمرار کیفیت، محصول گردشگری را تضمین کند
سه  گرو  در  گردشگری  پایدار  توسعه  تحقق   .)2002: 81

رویکرد همه جانبه نگر و کل گرا، آینده نگر و مساوات گرا 
است. نگرش اول بر این باور است که توسعه هنگامی پایدار 
اکولوژیک مالحظه  و  اقتصادی  بستر سیاسی،  است که در 
گردد. در رویکرد دوم، برآرود احتیاجات کنونی گردشگران، 
جامعه میزبان و به موازات آن محافظت از محیط زیست و 
حفظ فرصت های برابر برای آیندگان مطرح است. در رویکرد 
سوم، مساوات درون نسلی و فرانسلی در استفاده از امکانات، 

داده ها و منابع موردنظر است )توالیی،1386، ص 42(.
توسعه  مفهوم  از  جدا  توان  نمی  را  پایدار  گردشگری 
پایدار بحث کرد، بنابراین، مفاهیم توسعه ی پایدار در بخش 
گردشگری، در قالب مفاهیم توسعه پایدار اقتصاد کالن، قابل 
تبیین است. گردشگری پایدار بر ضرورت استفاده و توسعه 
منابع گردشگری در مسیرهای سالم تأکید می کند )رحمانی، 
1389، ص 44(. رویکرد زیربنایی که هم اکنون در برنامه ریزی 
صنعت گردشگری و در سایر انواع توسعه به کار می رود، 
روش  اساس  بر  است.  پایدار  توسعه ی  به  رسیدن  رویکرد 
منابع  سایر  و  فرهنگی  طبیعی،  منابع  باید  پایدار،  توسعه ی 
گردشگری برای استفاده مداوم در آینده حفظ شود، و در عین 
حال، برای جامعه کنونی سودمند و مفید باشد. برنامه ریزی 
پایدار  توسعه  که  است  اصولی  تدوین  مستلزم  گردشگری 
گردشگری بر مبنای آن ها بنا نهاده شوندگردشگری یک بخش 
اقتصادی است که دارای آثاری بر سایر فعالیت های اقتصادی 
است و از آنها نیز تأثیر می پذیرد؛ - خالقیت الزم برای توسعه 
و  تخصص  از  استفاده  نیازمند  گردشگری  زمینه  در  پایدار 
تجارب افراد در زمینه های تخصصی مختلف است؛ - اصل 
تجربه قبلی، اصل حاکم بر توسعه پایدار گردشگری است؛ - 
برتر بودن هر چیز در حال طبیعی، از اصول مهم در توسعه ی 
پایدار گردشگری است؛ - اصل سیاست و قدرت، در گذر 
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زمان وضعیت جهانی تغییر کرده و موجب نابرابری هایی بین 
پایدار  توسعه  بحث  در  است  فقیر شده  و  غنی  کشورهای 
گردشگری این نکته را باید در ذهن داشت که پایداری برای 
چه کسی جستجو می شود توسعه ی گردشگری در فضاهای 
جغرافیایی عاالوه بر آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آثار 
زیست محیطی نیز به دنبال دارد این آثار در صورت عدم 
و  مشخص  ارزیابی های  و  استانداردها  راهبردها،  پیگیری 
روشن در زمینه توسعه گردشگری، دارای جنبه های تخریبی 
بسیاری در ابعاد محیط انسانی و طبیعی است. از دیدگاه زیست 
محیطی توجه به فواید گردشگری نباید مانع از پرداختن به 
جنبه های نامطلوب این پدیده گردد. مطالعات سازمان ملل 
در مورد تأثیر گردشگری بر کشورهای در حال توسعه، نشان 
از آن دارد که با وجود این که گردشگری موجب شکوفایی 
اقتصادی کشورهای میزبان گردیده و مبادالت فرهنگی را بین 
کشورهای مختلف قوت بخشیده است؛ ولی از طرف دیگر، 
موجب خلل های اجتماعی و زیست محیطی نیز شده است 

.)Aydyngtn, 1374: 1(

3. محدوده مورد مطالعه
شهرستان رامسر مطابق آخرین تقسیمات سیاسی کشور دارای 
2 شهر به نام های رامسر با مساحت 23/2 کیلومتر مربع و کتالم 
و سادات شهر با مساحت 18/7 کیلومترمربع، یک بخش به نام 
بخش مرکزی با مرکزیت رامسر و 4 دهستان با نام های جنت 

رودبار، سخت سر، چهل شهید و اشکور و 132 روستا است.  
منطقه رامسر از نظر موقعیت جغرافیایی در 50 درجه و 44 
دقیقه 48 ثانیه الی 50 درجه و 25 دقیقه و 34 ثانیه طول شرقی 
و 36 درجه و 57 دقیقه 40 ثانیه الی 36 درجه و 47 دقیقه 46 
ثانیه عرض شمالی و در غرب استان مازندران، شمال غرب 

شهرستان رامسر واقع شده است )حالجی، 1382، ص 26(.
گیاهان  انبوه  با پوشش  قله های مخروطی شکل  وجود 
متنوع، باغ های مرکبات، چای، مزرعه های برنج، برخورداری از 
ساحل زیبا، منطقه های ییالقی خوش آب و هوا، منابع فراوان 
آب های گرم معدنی، وجود فرودگاه و هتل های قدیم و جدید 
این شهر را به یکی از شهرهای منحصربه فرد تبدیل کرده است. 
وجود آب های گرم معدنی در نزدیکی ساحل دریا و چند 
وان و استخر آب گرم معدنی در شهرهای کتالم و سادات 
شهر، بوستان جنگلی صفارود در میان دره، روستای جواهرده 
در ارتفاع 1800 متری سطح دریا، قله مخروطی شکل مارکو 
و جداشده از سلسله کوه های البرز در شرق رامسر، چشمه 
دمکش در دهستان اوشیان و شرق رامسر جنگل دالخانی در 
مسیر رامسر به تنکابن، کاخ موزه تماشاگه خزر نزدیک هتل 
بزرگ رامسر و سروالت در شرق رامسر و ده ها اثر تاریخی 
و دیدنی سبب شده است که ساالنه هزاران مسافر و گردشگر 
داخلی و خارجی از رامسر عروس شهرهای ایران دیدن کنند 
همچنین رامسر یکی از نزدیک ترین فواصل میان کوه و دریا را 

داراست که این ویژگی بر جذابیت رامسر افزوده است.

نمودار 1. ساختار مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری؛ ماخذ: نگارندگان.
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نقشه 1. موقعیت جغرافیایی رامسر

جدول 1. جاذبه های گردشگری شهر رامسر؛ منبع: سجادی، 1384، صص 250-200

موقعیت جاذبه ها

قرار گرفته و مسیر دسترسی روستای جواهرده دریا  از سطح  ارتفاع  1800متری  در  رامسر و  جواهرده در  27کیلومتری 
به جواهرده از منتهی الیه غربی شهر رامسر بوده که با عبور از میان کوههای مشجر و در امتداد رودخانه 
صفارود این منطقه ییالقی خودنمایی می کند. روستای جواهرده درفصل تابستان به لحاظ برخورداری از 
آب وهوای خنک مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی واقع شده و امکانات اقامتی در این منطقه 

برای گردشگران فراهم است.                                    

روستای جنت 
رودبار

جنت رودبار منطقه ای بسیار زیبا و جذاب است که یکی از مهم ترین مناطق گردشگری رامسر محسوب 
می شود. ییالق های جنت رودبار مانند اکراسر، چاک، چرته، نمکدره، ایزکی و جیررود مناطقی بسیار زیبا 
بوده و آب و هوای دلنشینی دارند. از آبشارهای نام برده شده از منطقه جنت رودبار می توان به آبشار 
سیاسرت، آبشار آزارک، آبشار حسینیه، آبشار چاردر، آبشار خشکا، آبشار ریش بزار و آبشار هیسیان اشاره 
کرد قسمت اعظم آب و هوای جنت رودبار کوهستانی است. از ویژگی های آب و هوای کوهستانی آب و 

هوای سرد و پربرف آن در زمستان و آب و هوای معتدل و مطبوع در فصل تابستان می باشد.

بوستان جنگلی 
صفارود

از طی   ابتدای جاده جواهرده در میدان غربی شهر رامسر آغاز و پس  از  این بوستان  به  مسیر دسترسی 
9کیلومتر و عبور از مسیری زیبا به این پارک در کنار رود صفارود می رسد. این بوستان در میان دره و در 
پایین جاده قرارگرفته که پله هایی نیز برای ورود به آن از جاده ساخته شده است و وجود جنگل، رودخانه، 

آب معدنی، آب و هوای مطبوع به این مکان جلوه خاصی بخشیده است.                    

مسیر دسترسی به دالخانی از خروجی شرق شهر رامسر آغاز و پس از طی هفت کیلومتر در مسیر آسفالته جنگل دالخانی
رامسر به تنکابن به سه راهی جنت رودبار می رسد. جنگل دالخانی پس از طی  23کیلومتر درمسیر ارتباطی 
و آسفالته جنت رودبار در کنار جاده قرار داشته که برای احداث پارک جنگلی در نظر گرفته شده و اکنون 

نیز به عنوان یک تفرجگاه مهم شهر رامسر مورد استفاده گردشگران قرار می گیرد.                    

رامسر به علت داشتن کوههای پر برف، ریزش باران های فراوان در آن و قرار داشتن در منطقه پر آب ایران آبشار
از چندین آبشار زیبا و دیدنی با چشم اندازهای دیدنی، طبیعی و رویایی بر خوردار است. وجود شیب های 
تند و رود های فراوان در کوهستان های وحشی رامسر، آبشارهای بزرگ و کوچکی را تشکیل داده است،که 
بجز یکی دو آبشار در مسیر جاده جواهرده که در معرض دید قرار داشته مابقی آبشارها در مناطقی دور از 

دسترس با فضایی زیبا و با شکوه، در کلیه فصول سال می باشند
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موقعیت جاذبه ها

در 3 کیلومتری دریای خزر و در 6 کیلومتری شرق رامسر در مسیر تنکابن به رامسر، قله مارکو با وسعت قله مارکوه
حدود 600 هزار متر مربع که از مجموعه کوه های البرز می باشد، قرار گرفته است. ارتفاع قله این کوه از 
سطح دریا 500 متر بوده و سرتاسر آن پوشیده از انواع درختچه ها، درختان انجیر، بلوط، شمشاد و ازگیل 

می باشد.

آب های گرم معدنی که خاصیت طبی و درمانی دارند، بخش وسیعی از شهرستان رامسر را در برگرفته آب های گرم معدنی
اند که گردشگران زیادی از این آب های گرم معدنی استفاده می کنند. از جمله ویژگی های بسیار جالب 
رامسر، وجود آب گرم ها در نزدیکی ساحل دریا می باشد که منحصر به فرد و تماشایی است. برای درمان 

بیماری های پوستی و رماتیسم، همچنین برای درمان دردهای عصبی و عضالنی مفید می باشد.

موزه تماشاگه راز که معروف به کاخ مرمر می باشد و دارای معماری اروپایی است، به مساحت 600 متر موزه تماشاگه خزر
در سال 1316 در باغی به مساحت 60 هزار متر ساخته شده است. هنرمندان بزرگ ایران و جهان، استادانه 
طرح  زیبای خویش را در داخل کاخ با گچ بری های تماشایی و سقف بسیار زیبا که با 4 ستون سنگی 
بزرگ خوش تراش مهار شده، به کار برده اند و ببر سنگی، مجسمه های برنزی و مرمری و نقاشی عتیقه، 

فرش های نفیس و گران بها و کریستال، همه و همه در ین کاخ موزه در معرض دید قرار گرفته اند.

مسیری جنگلی و زیبا در مسیر رامسر به کتالم که اگر تا آخر آن را با اتومبیل خود بروید، به گرسماسر گرسماسر
که از ییالقات باشکوه و زیبای رامسر می باشد، می رسید. گرسماسر در مسیر کوهنوردانی است که برای 
بهره مندی از مناظر طبیعی و زیبای لپاسر، به قله 3600 متری پوشیده از برف به نام سماموس می روند. 

گرسماسر و جواهرده، دو ییالق بسیار معروف و خوش آب و هوای شهرستان رامسر می باشند.

بزرگترین تله کابین کشور، تله کابین رامسر می باشد که از ساحل خزر تا ارتفاعات جنگلی کشیده شده تله کابین رامسر
است. این تله کابین که توسط بخش خصوصی ایجاد شده، دارای 50 کابین بوده و طول مسیر آن 2 کیلومتر 
می باشد. همچنین این تله کابین که در 300 متری شهر چابکسر و 5 کیلومتری غرب رامسر قرار دارد، جزو 
اولین تله کابین های خاورمیانه می باشد که از ساحل به ارتفاعات جنگلی کشیده شده است. این تله کابین 

از 50 کابین تشکیل شده است که در مجموع، ظرفیت حمل 450 نفر در یک ساعت را دارد.

غارهاي تاریخي 
رامسر

با  ایلمیلي  کوه  ارتفاعات  از  العبور  صعب  منطقه  در  و  بوده  تند  شیبي  داراي  غار  این  گرگرلوکا:   غار 
دیواره هاي صخره اي قرار دارد. لوکا به زبان محلي به سوراخ و شیار گفته مي شود. غار یاغي لوکا: غار 
یاغي لوکا داراي شیبي 95 درجه بوده که دهنه باالئي غار 3 متر است و حدود هزار متر از سطح دریا 
ارتفاع داشته و در شمال غربي رامسر واقع است. غار بام بامه: این غار در جنوب هتل و جنوب غربي 
محله رمک در میان جنگل هاي پوشیده از درختان کهنسال در فاصله 200 متري دامنه کوه قلعه بند قرار 
گرفته است. غار شب پره چال: این غار به علت وجود شب پره )خفاش( فراوان و آویزان در داخلش به 

این نام معرف شده است.

هتل قدیم رامسر با معماري بسیار زیبا در مرکز شهر در دامنه کوه هاي مشجر و فضاي سبز با محوطه سازي هتل قدیم رامسر
چشم نواز واقع شده  و در  سال 1312 ساخته شده است.زیربناي این هتل حدود 5 هزار متر مربع در 
3 طبقه است و به لحاظ نوع معماري، زیبایي، موقعیت مکاني و تجهیزات یکي از مشهورترین هتل هاي 

خاورمیانه به شمار مي رود.

پالژ لیدو: مکانی دنج و خانوادگی با آالچیقی در دریا که در منطقه ساحلی لیدو واقع شده است. رستوران پالژهای رامسر
و قهوه خانه و چند فروشگاه صنایع دستی و غذایی نیز در آن وجود دارد.

پالژ توسکاسرا: این پالژ نام خود را از رستوران و استخر توسکاسرا گرفته و دارای رستوران، فروشگاه 
صنایع دستی و حیوانات تاکسیدرمی شده، کتاب فروشی، قایق سواری، شهربازی، سالن تیراندازی و محل 

شنا است.
پالژ شهرداری: این پالژ در انتهای خیابان 20 متری و در منطقه ای زیبا با فضاسازی جدید واقع شده و 
دارای صنایع دستی، فروشگاه های مواد غذایی، قهوه خانه و رستوران است. در تصویر زیر مسیر دستیابی 

به این پالژ دیده می شود.
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4. روش تحقیق
نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردي است و از نظر نحوه 
آوري  جمع  براي  می باشد.  توصیفی  داده ها  گرردآوري 
انجام  میدانی  کتابخانه ای و  مطالعات  پژوهش،  اطالعات 
مشاهده،  شامل  میدانی،  مطالعات  ابزار های  که  گرفته 
این  آماری  جامعه  است.  بوده  نامه  پرسش  و  مصاحبه 
پژوهش را گردشگران و کارشناسان گردشگری تشکیل 
تکنیک  از  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  برای  و  می دهند. 

تاپسیس استفاده شده است.
  m داراي  که   mn∗ ماتریس   تاپسیس،  روش  در 
قرار می گیرد.  ارزیابي  مورد  معیار می باشد،    n و  گزینه 
هر  مطلوبیت  که  است  این  بر  فرض  الگوریتم،  این  در 
است.  کاهشي(  )یا  افزایشي  یکنواخت  طور  به  شاخص 
از یک شاخص  موجود  ارزش  بهترین  که  بدان صورت 
نشان دهنده ایده آل مثبت بوده و بدترین ارزش موجود 
ایده آل منفي خواهد بود. همچنین  از آن مشخص کننده 
یک  فاصله  ضمن  در  هستند.  هم  از  مستقل  شاخص ها 
گزینه از ایده آل مثبت )یا منفي( ممکن است به صورت 
قدر  مجموع  صورت  به  یا  و  دوم(  )توان  از  اقلیدسي 
بلوکي(  فواصل  به  )معروف  خطي  فواصل  از  مطلق 
محاسبه گردد، که این امر بستگي به تبادل و جایگزیني 
 .)2005:526  ،Willis  ،Hepu( دارد  شاخص ها  بین  در 
اجرا  به  زیر  مراحل  تکنیک،  این  از  بهره برداري  جهت 

گذاشته مي شود. 
n آلترناتیو  مرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها بر اساس

k شاخص و 
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مرحله دوم: استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس 
استاندارد از طریق رابطه زیر:
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بیشتر از وزن باالتري نیز برخوردارند. 
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مرحله چهارم: تعیین فاصله i امین آلترناتیو از آلترناتیو 
 ( )*A با  را  آن  که  شاخص(  هر  عملکرد  )باالترین  ایده آل 

نشان می دهند. 

( ) ( ){ }jjvJjvA ijiiji
′∈∈= min,max*
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مرحله پنجم: تعیین فاصله i امین آلترناتیو از آلترناتیو 
 ( )−A حداقل )پایین ترین عملکرد هر شاخص( که آن را با 

نشان می دهند. 

( ) ( ){ }jjvJjvA ijiiji
′∈∈= max,min*

{ }−−−− = nvvvA ,...,, 21

آلترناتیو  براي  فاصله اي  معیار  تعیین  ششم:  مرحله 
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فاصله  با  است  برابر  که  ضریبي  تعیین  هفتم:  مرحله 
آلترناتیو  فاصله  مجموع  بر  تقسیم   )( −

iS حداقل  آلترناتیو 
 )( *

iC )( که آن را با  *
iS )( و فاصله آلترناتیو ایده آل  −

iS حداقل 
نشان داده و از رابطه زیر استفاده می شود:
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iC مرحله هشتم: رتبه بندي آلترناتیوها بر اساس میزان 

)10( در نوسان است.  * ≤≤ iC . میزان فوق بین صفر و یک 
*0 نیز  =iC *1 نشان دهنده باالترین رتبه و  =iC در این راستا 

نشان دهنده کمترین رتبه است.
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5. یافته های پژوهش
با توجه به نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری رامسر بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه به 

رتبه بندی معیارها با استفاده از مدل تاپسیس پرداخته شده است.

نتایج یافته های معیارهای گردشگری در توسعه پایدار 
میان  در  است  آن  از  حاکی  تاپسیس  مدل  از  استفاده  با 
معیارهای بررسی شده نفش مدیریت شهری در برقراری 
تعامل استفاده از جادبه های طبیعی و انسان ساخت به عنوان 
منطقه اي توریستي مهم جهت توسعه بخش گردشگري با 

کسب امتیاز 0/735193 توانسته است در صدر معیارهای 
خود  به  را  نخست  جایگاه  و  بگیرد  قرار  بررسی  مورد 
اختصاص دهد در همین راستا معیار نقش مدیریت شهری 
در حفظ فرهنگ های بومی و هویت تاریخی شهر با کسب 
امتیاز 0/688996 توانست جایگاه دوم را در بین معیارها  

جدول 2. معیارهای مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری رامسر؛ منبع: یافته های پژوهش، 1397
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به خود اختصاص دهد و معیاری که جایگاه سوم را به خود 
تخصیص داد می توان به ایجاد فرصت های شغلی و حفظ 
پایدار گردشگری  توسعه  به  در دستیابی  کار شهر  نیروی 
اشاره کرد و در نهایت اینکه معیارهایی مانند نقش مدیریت 
نقش  آینده  نسلهای  برای  ساحلی  منابع  حفظ  در  شهری 
همکارهاي متقابل مدیران شهري و مردم محلي در توسعه 
پایدار گردشگري شهري ، نقش مدیریت شهری در تامین 
تاسیسات و تجهیزات، نقش مدیریت شهری در تغییرات 
کاربری اراضی و حفظ فضای سبز شهر و.... به ترتیب در 

پایین ترین رتبه قرار دارند. 

6. نتیجه گیری و جمعبندی 
و  مهمترین  از  یکي  عنوان  به  امروزه  گردشگري  فعالیت 
که  طوري  به  است.  مطرح  جهان  در  فعالیتها  پویاترین 
درآمدزایي  میزان  و  داخلي  و  خارجي  گردشگران  شمار 
از  باشد.  مي  افزایش  روبه  پیوسته  جهاني  سطح  در  آن 
گردشگري  فعالیت  این  از  اي  عمده  درصد  دیگر  طرف 
را گردشگري متکي بر طبیعت تشکیل مي دهد و بخش 
عمده اي از این فعالیت در سطح جهان در حال حاضر در 
نواحي خوش آب و هوا متمرکز شده است. طبیعت گردی 
و اکوتوریسم به عنوان یکي از سریع ترین نواحي در حال 
رشد گردشگري به شمار مي آید. بر این اساس گرچه رشد 

طبیعت گردی فواید زیادي را براي منطقه به همراه داشته 
منفي  پیامدهاي  به  منجر  آن  بي رویه  گسترش  ولي  است 
نمونه گردشگري  به طور  نیز شده است.  زیست محیطي 
بدون برنامه ریزي از طریق فاضالب هاي ناشي از توسعه 
فعالیتهاي گردشگري منجر به تخریب زیستگاههاي دریایي 
نزدیک ساحل شده است و یا قایقراني به عنوان یکي از 
فعالیت اصلي گردشگري در سواحل، زیستگاههاي دریایي 
را که گنجینه تنوع زیستي راحمایت مي کنند، تحت تاثیر 
که  است  آن  بیانگر  آشکارا  واقعیات  این  است.  داده  قرار 
حساس  بسیار  زیست  محیط  و  گردشگري  بین  تعادل 
مناسب و  برنامه ریزي  از طریق  تعادل  این  بوده و حفظ 
مدیریت پایدار گردشگري در مناطق گردشگری ضروري 
است. در واقع طبیعت گردی از مهمترین زیر بخش هاي 
صنعت گردشگری به عنوان یک منبع جهت ارزش افزوده 
مورد  توریستی  مختلف  شهرهاي   براي  ویژه  درآمد  و 
گردشگري،  انواع  درکنار  امروزه  است،  قرارگرفته  توجه 
اکوتوریسم با تاکید بر توسعه پایدار اهمیت فراواني یافته 
است .شهرستان رامسر که در دامنه جنگلي و ساحل دریاي 
مازندران در فضایي سرسبز واقع شده از شهرهاي قدیمي 
شهر  این  اکنون  هم  و  رود  مي  شمار  به  مازندران  استان 
از  ویژه  به  ایران  گاههاي شمال  تفرج  بهترین  از  تاریخي 
دیدگاه مسافران و گردشگران خارجي است .منطقه رامسر 

نمودار 2. رتبه بندی معیارهای مورد سنجش بر اساس مدل تاپسیس؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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نظیر  مناسب  محیطی  زیست  شرایط  داشتن  خاطر  به 
سکونت  دیرباز  از  مساعد  خاک  فراوان،  غذایی  منابع 
گاه اقوام مختلف بوده است و وجود آثار و محوطه های 
رامسر  است.  بوده  گردشگران  میزبان  متعدد  تاریخی 
رودسر  جلگه  به  غرب  از  تنکابن  به  شرق  سمت  از 
اولین شهرستان شرق گیالن، از جنوب به کوههای البرز 
آب  است.  محدود  خزر  دریای  به  شمال  سمت  از  و 
وهوای رامسر در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان 
زیبایی  شهر  این  در  دریا  و  جنگل  نزدیکی  است.  سرد 
ویژه ای به این شهر داده است و این امر موجب گیرایی 
تابستان و روزهای تعطیل می شود  گردشگران در فصل 
مهم  هاي  رودخانه  از  است.  فرودگاه  دارای  ضمنا  و 
شهرستان رامسر، صفارود است که از ارتفاعات جواهر 
سرچشمه  رودبار  جنت  ارتفاعات  دامنه هاي  در  و  ده 
و  کرده  مشروب  را  رامسر  اطراف  روستاهاي  مي گیرد، 
مي ریزد.  خزر  دریاي  به  رامسر  شهر  از  عبور  از  پس 
دلیل  به  رامسر  توریستی  شهر  در  توریستی  جاذبه های 
حیات  بودن  فعال  و  سو  یک  از  آن  طبیعی  محیط 
از سوی دیگر بسیار گوناگون و پرتنوع و  اجتماعی آن 
جذاب است. اصوال بدلیل تنوع و چگونگی فعالیت های 
صنعت گردشگری، ارتباط تنگاتنگی میان این صنعت با 
طبیعت برقرار بوده و توسعه این صنعت مستلزم ارتباط 
نزدیک با محیط می باشد و اصوال محیط طبیعی یکی از 
منابع اصلی گردشگری است. از آنجا که توسعه بی رویه 
فعالیت های بشر، می تواند دارای  مانند سایر  گردشگری 
اخیر  باشد در سالهای  بر روی محیط زیست  منفی  آثار 

مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است.
سطح  در  زیست  محیط  در  مدیریتی  نگرانی های 
بین الملل  عرصه  در  و  شده  مطرح  مدتهاست  جهان 
و  حفظ  امروزه  و  می باشد  ساله  چندین  قدمتی  دارای 
به  مدیریت صحیح شهری  با  زیست  محیط  از  حراست 
مورد  عمده  سیاسی  و  اجتماعی  مهم  مسأله  یک  عنوان 
عمومی  افکار  نظرسنجی های  و  است  شده  واقع  قبول 
محیط  جهان  سراسر  در  مردم  که  می دهد  نشان  مرتبًا 
این  می دانند.  مسائل خود  مهم ترین  زمره  در  را  زیست 
بدان معنی است که انسان می باید با مدیریت متناسب با 
محیط به دنبال پایداری نه فقط برای محیط زیست بلکه 
شاید  تا  باشد  خود  اقتصادی  فعالیت های  برای  محیطی 
بشریت و محیط زیست بتوانند آینده طوالنی تری داشته 
طبیعت  همچون  مفاهیمی  شدن  رایج  اصوالً  و  باشند 

گردی، گردشگری سبز و گردشگری پایدار در دو دهه 
افزایش  و  اشاره  مورد  حساسیت های  از  ناشی  گذشته، 
آگاهی گردشگران درباره ارزشمندی محیط و ضرورت 
است.  صنعت  این  توسعه  منظور  به  آن  از  حفاظت 
با  و  کمیاب  منابع  حفظ  و  گردشگری  توسعه  همچنین 
برنامه ریزی  نیازمند  ساحلی  نواحی  در  محیطی  ارزش 
راستای  در  توانمند  مدیریت  از  استفاده  و  پایدار  دقیق، 
است.  ساحلی  شهرهای  زیرساختهای  توسعه  و  تقویت 
در  تعداد جاذبه های گردشگری  لحاظ  از  ایران  اینکه  با 
و  زیستی  تنوع  لحاظ  از  و  است  اول  کشور  ده  زمره 
ولی  دارد  را  جهان  پنجم  رتبه  طبیعی  جاذبه های  تنوع 
همواره  درآمد  ایجاد  و  گردشگری  پذیرش  لحاظ  از 
نیز  گردشگری  هزینه  نظر  از  و   60 از  پایینتر  رتبه ای 
بنابراین پیشنهاد میشود  رتبه ای بعد از 40، داشته است. 
مختلف  نواحی  در  گردشگری  تواناییهای  شناسایی  با 
کشور از جمله نواحی ساحلی شهری )رامسر(، اقدامات 
و برنامه های مفیدی جهت استفاده بهینه از این پتانسیلها 
گردشگری  مثبت  اثرات  گسترش  و  توسعه  همچنین  و 
بگیرد.  صورت  نواحی  این  در  شهری  مدیران  کمک  با 
سواحل  و  جغرافیایی  خاص  شرایط  دلیل  به  رامسر 
مسافران  از  زیادی  شمار  ساله  هر  دارد،  که  مناسبی 
داخلی و خارجی را جذب مینماید. گسترش جریانهای 
برنامه ریزی  فقدان  نیز  و  مذکور  منطقه  در  گردشگری 
اقتصادی،  منفی  و  مثبت  اثرات  کارآمد  مدیریت  و 
اینرو  از  داشتهاست.  همراه  به  را  محیطی  و  اجتماعی 
از اینرو بررسی اثرات مثبت و منفی صنعت گردشگری 
منفی  تاثیرات  بهبود  جهت  در  مطالعه  مورد  منطقه  در 
به  دستیابی  نهایت  ودر  میزبان  از سوی جامعه  درکشده 
مدیران  برای  ضروری  امری  پایدار  گردشگری  توسعه 
گرفت  نتیجه  چنین  می توان  و  میرسد.  نظر  به  شهری 
مانع  شهری  صحیح  مدیریت  از  برخورداری  عدم  که 
پایدار  توسعه  به  )رامسر(  ساحلی  شهر های  دستیابی 
یافته های  از بررسی  نهایت پس  گردشگری می شود. در 
عدم  سبب  که  مدیریتی  مشکالت  ترین  مهم  پژوهش 
است  شده  رامسر  گردشگری  پایدار  توسعه  به  دستیابی 

را می توان به ترتیب زیر ذکر نمود:
اراضی جلگه ای  • تغییر کاربری  از  ناشی  مشکالت 

و ساحلی 
با  • مرتبط  اشتغال  بودن  فصلی  از  ناشی  مشکالت 

گردشگری
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نامناسب  • دفع  از  ناشی  سطحی  آب های  آلودگی 
سیستم های فاضالب و جمع آوری زباله 

آب های  • واسطه  به  زیرزمینی  آب های  آلودگی 
سطحی از طریق سیستم نامناسب فاضالب اماکن 

اقامتی
از  • خصوصی  برداری  بهره  با  مرتبط  مشکالت 

استفاده  فرصت های  کردن  محدود  و  سواحل 
عمومی 

مشکالت ناشی از تغییر بسیاري از باغات و مزارع  •
درنزدیکي ساحل و تبدیل به اقامتگاه ها و رستوران

در  • رسانی  اطالع  وجود  عدم  از  ناشی  مشکالت 
زمینه مکان های اقامتی

مشکالت مرتبط با فقدان مکان های مناسب برای  •
کمپ و اسکان مسافران در مکان های شهری

مشکالت مرتبط با تخریب منابع طبیعی و محیط  •
زیست

ارزیابي هاي بعمل آمده و سنجش وضع  به  با توجه 
رامسر،  شهرستان  گردشگري  موقعیت  و  جایگاه  موجود 
گردشگري  نمودن  پایدار  جهت  را  پیشنهادهایي  مي توان 

موجود به شرح زیر ارائه نمود:
رشد هماهنگ تر و موزون تر گردشگري شهري  •

از  دلیل جلوگیري  به  به موازات هم،  و روستایي 
عدم تمرکز و آسیب بر یک محیط خاص )نواحي 
از  جلوگیري  دیگر  سوي  از  و  یکسو  از  شهري( 
نقاط  گردشگري  برنامه  بدون  و  بي مهابا  رشد 

روستایي.
رعایت  • محتواي  با  بنرهایي  و  بروشورها  تهیه 

بهداشت محیط زیست و نصب آنها در مکان هاي 
پر تردد طبیعي

به کارگیري نیروي انساني متخصص و کارشناس  •
در زمینه محیط زیست در غالب محیط بان و پلیس 
جنگل،  )کوه،  طبیعي  میراث  مناطق  در  توریسم 

دریا(
توسعه مناسب زیرساخت ها و واحدهاي خدماتي  •

نواحي  به خصوص  پذیر  در محورهاي گردشگر 
روستایي شهرستان

اسکان  • و  کمپ  براي  مناسب  هایي  مکان  ایجاد 
مسافران در مکانهاي شهري و روستایي

درباره  • گردشگري  مناطق  ساکنان  آگاهي  افزایش 
نسبت  تهدیدها  و  نشده  کنترل  گردشگري  اثرات 

به محیط زیست
در  • ســاحلي  یکپارچــه  مــدیریت  تحقــق 

جلـوگیري  جهـت  در  کشور  شمالي  حــوزه 
 - ساحلي  هاي  حوزه  مـدیریت  نابسـاماني  از 

گردشگري و حفظ منابع طبیعي
تمرکز و تکیه بر تهیه طرح جامع گردشگری شهر  •

رشد  برای  بخش  عنصر وحدت  عنوان  به  رامسر 
گردشگری  صنعت  توسعه  تر  هماهنگ  و  پایدار 

در شهر
اي  • ناحیـه  آمـایش  مـؤثر طـرح  اجـراي  تهیـه و 

و منطقه اي، بویژه در مناطق با تغییرات سریع از 
جمله نـواحي شمالي کشور

با تدوین تدابیر بازاریابي مثبت و منفي مثل اعمال  •
استفاده  براي  زماني  و  مکاني  محدودیت هاي 
قیمت  افزایش  فعالیت ها،  تراکم  محدودیت 
ورودي، و سایر تمهیدات مي توان گردشگري را به 
سمت یکپارچه سازي منافع اقتصادي بلند مدت و 

پایداري محیطي سوق داد.
رهیافت  امروز،  دنیاي  در  پایدار  گردشگري  راهبرد 
صنعت  مدت  بلند  رشد  خواهان  که  است  جامعي 
بوم هاي  زیست  بر  مخرب  اثرات  بدون  گردشگري 
طبیعي است و بر این نکته تاکید دارد که در قالب توسعه 
گردشگري، انسان قادر خواهد بود که جوانب خاصي از 
محیط را در جهت مثبت یا منفي دستکاري کند. توجه به 
عوامل یاد شده و در نظر گرفتن اصل پیوستگي و نظام 
ارتباطي بین متغیرها و عوامل یاد شده و به کارگیري آن 
توسعه  به  مي تواند  گردشگري  جامعه  برنامه  تدوین  در 

پایدار صنعت گردشگري کمک نماید.

منابع و ماخذ
1 . ،)1373( زهره  دهشتي،  مهدي،  سید  الواني، 

ایرانگردي  مطالعات  جهانگردي،  مباني  و  اصول 
و جهانگردي، تهران.

بر . 2 اي  مقدمه   ،)1388( مور  آلن  درام،  اندي 
ترجمه  اکوتوریسم،  مدیریت  و  برنامه ریزي 

انتشارات آبیژ. محسن رنجبر، 
مهدي . 3 سقایي،  محمدحسین،  یزدي،  پاپلي، 

مفاهیم(،  و  )ماهیت  گردشگري   ،)1386(
انتشارات سمت. تهران.

برنامه . 4 اثرات،  گردشگري   ،)1387( پیترمیسون 
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ریزي و مدیریت، ترجمه روزبه میرزایي و پونه 
ترابیان، انتشارات ترمه، تهران.

چشم . 5 در  جهانگردي   ،)1385( گي  چاک.واي. 
انداز جامع، ترجمه علي پارساییان و سید محمد 

اعرابي، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران.
حالج ثاني، مصطفي )1376(، توریسم در رامسر، . 6
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