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 چکيده

امروزه صنعت گردشگري شهري در دنيا به يکي از منابع مهم درآمدي و يک فعاليت 

عظيم اقتصادي تبديل گشته است. به نحوي که بسياري از برنامه ريزان و سياستگذاران 

 يتوسعه از صنعت گردشگري به عنوان رکن اصلي توسعه پايدار ياد مي کنند. گردشگر

شهري مي تواند باعث تحوالتي از لحاظ اقتصادي، اجتماعي در يک جامعه شود. بطوريکه 

با گسترش اين صنعت مي توان باعث ايجاد درآمد، استقالل و باال بردن اقتصاد يک 

ن اساس بر ايمنطقه شد. البته اگر به صورت برنامه ريزي شده و با مديريت مطلوب باشد. 

مناسب در  هايتواند منجر به ايجاد زمينهمي شهريگسترش گردشگري در مناطق 

 ،به توسعه گردد. لذا تبيين منجرجهت ايجاد اشتغال و افزايش درآمد و در بلند مدت،

رهر گردد. د مي هاي مکمل در فرآيند توسعه بيش از پيش توجهجايگاه و نقش فعاليت

ت ي نظري و فرضيا، متناسب با مبانچالوس شهرجهت براي تاثير گردشگري در مناطق 

اند، که در اين قسمت با توجه به هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفتهتحقيق، شاخص

هاي اسکوير، آزمون يومن ويتني، هاي آماري مختلف از جمله، آزموناستفاده از آزمون

 شود.هاي تحقيق در منطقه مورد مطالعه پرداخته ميمبتني بر تجزيه و تحليل يافته

 .توسعه، پايداري، توسعه پايدار، پايداري اقتصادي، چالوس :يديکل واژگان
 

  

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

نج
ل پ

سا
(

 

ره 
ما

ش
71 

ر  
بها

  /
79

11
 

ص 
 /

19
– 

84
 

   محمد حسين عموئی

 کارشناس ارشد شهرداري
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 مقدمه
امروزه گردشگري به عنوان يکي از مهمترين صنايع توسعه پايدار، فرصت بزرگ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي 

هايِ فضايي، فرهنگي، مي آورد.اين صنعت در ساختار   کالنشهرها و مادر شهرهاي جهاني از جمله کالنشهرهاي ايران بوجود 

اجتماعي و اقتصادي عصر پسامدرن در جامعه حال حاضر شهري ايران بسيار با اهميت است؛ بر اساس چنين ويژگي، امروزه 

گسترش فضاهاي باز جمعي و ايجاد مراکز فراغتي و تفريحي مدرن يکي از اهداف مهم برنامه ريزان مديريت کالنشهرهاي 

ري است. توسعه گردشگري شهري با ارتقاي ابعاد کمي و کيفي با حداکثر بازده يکي از مهترين گردشگري شه  جامعه در حوزه

 ،فعاليت هاي عمده مديريت اجرايي شهرها در عصر حاضر مي باشد. وجود جاذبه هاي متنوع در شهرها چون اماکن تاريخي

خريد و بازراها و.. جزء پارامترهاي مهم شکل مراکز  ،فضاهاي سبز، مراکز فرهنگي امکانات ورزشي، تسهيالت مهمان نوازي

گيري گردشگري شهري مي باشد. تأکيد بر توسعه فعاليتهاي عمران گردشگري شهري، نوسازي بافت هاي تاريخي شهر، 

بازسازي فضاهاي تفريحي در اين حوزه با ارائه تسهيالت مناسب کمک شاياني به توسعه پايدار شهري مي کند. رقابت در جهت 

ه پايدار گردشگري شهري با توجه به ارائه نيازهاي جهانگردان، در کنار تقويت مشارکت بخش هاي خصوصي و شهروندان توسع

اين حوزه بايد مورد اهميت و برنامه ريزي مديريت اجرايي   همچنين ايجاد بسترهاي آمايشي مختلف در ،در رفع اين نيازها

، بسط مراکز فرهنگي و خارجي در حوزه شناخت توريسم شهري کالنشهرها، گردشگري شهري قرار گيرد. وجود تبليغات داخلي

ار موثر يدار توريسم شهري بسيفرهنگسراها، پوياييگردشگري شهري، تربيت نيروي متخصص در جامعه ما مي تواند در توسعه پا

ب با اين ميهمانان، کنترل تغيير نگرش مسئوالن و شهروندان نسبت به جذب گردشگران شهري، ارائه رفتارهاي مناس د.باش

ارائه اطالعات مورد نياز به گردشگر و.. مي تواند جزءمهمترين عوامل   معضالت و مشکالت گردشگران، توجه به پروسه فرايند

توسعه پايدار راهکارهاي گردشگري شهري در ايران از جمله کالنشهرهاي گردش پذير شهري ايران باشد. بر اين اساس راهکارها 

 .ه هايي را براي توسعه پايدار اين صنعت بايد ارائه دادو برنام

امروزه گردشگري شهري براي بسياري از مديران و مسئوالن شهري به صورت يک امر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

عه امنمادين بسيار با اهميت درآمده است. گردشگري شهري به نوعي فرايند رقابتي در هر جامعه اي ميان کالنشهرهاي آن ج

تبديل شده که مديريت وقت شهري آن با ارائه تعاريف، تعيين اهداف، داوري ميان گزينه هاي گوناگون در زمينه سرمايه 

گذاري و آمايش و ايجاد ساختار مديريت مناسب و تجاري کردن فرآورده هاي گردشگري شهري بايد سعي کنند، در جهت 

نطق بهره برداري از امکانات شهري براي گردشگري شهري تا کنون در ايران به توسعه پايدار محلي گام موثري بردارند. اين م

  .مراتب از کشورهاي منطقه و در حال توسعه کمتر بوده است

به اين سمت وارد پروژه هاي تحقيقي و ارزيابي توسعه پايدار کشورها گرديده شده  1191مفهوم گردشگري شهري از دهه 

ت براي زندگي شهرنشيني اهميت بسياري يافت و تعداد گردشگران شهري به طور روز افزون است. ازهنگامي که اوقات فراغ

گري درک گردش» در حال افزايش بود،گردشگري شهري به عنوان يک مقوله مهم در توسعه پايدار محلي و شهري تبديل گشت. 

 اشکال و عملکردها در بردارد.  در اهداف شهري، روش هاي پيچيده اي را براي تحليل  شهري و نتيجه چرخه زندگي

 

 مبانی نظري
ساختارگرايي منشأ گرفت ودرفضاي جنگ جهاني که از يک طرف »اصل مفهوم توسعه ابتدا از درون مکتب فکري 

فاصله عميق خود را با کشورهاي  ،کشورهاي اروپايي آسيب ديده بودند و از طرف ديگر تعدادي از کشورهاي استقالل يافته

در اين گيرودار تسوعه متولد شد تا هم راه حلي براي درست کردن و ترميم . اين تفکر پيدا شود ،مي کردند متروپل احساس

 ( 11 ،1391 ،خرابيهاي جنگ بيايد و هم عقب ماندگي کشورهاي تازه استقالل يافته را جبران نمايد )اماني کالريجاني

 ...بگونه اي که نه تنها رشد.قضائي و ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ،توسعه عبارت است از تغيير در ساختارهاي اجتماعي

 اختس بالندگي فرهنگي، زير  ،رفاه اجتماعي ،بلکه  تغييرات کيفي در شيوه هاي زندگي.کمي جامعه را به همراه داشته باشد

سعه عبارت از شکفتگي توسعه را اين گونه تعريف کرده اند : تو ،.... را فراهم آورد. همچنين برخي متخصصان.هاي اقتصادي و

 (. 13 ،1369 ،)جرالد.تدريجي هر چيز از يک حالت ابتدايي و حرکت آن به سمت مرحله تکامل يافته تر است
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نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي به صورت  ،نهادهاي اجتماعي ،توسعه فرآيندي است که طي آن باورهاي فرهنگي

از  به عبارتي توسعه  عبارت است.ي شناخته شده سطح رفاه جامعه ارتقا يابدبنيادي متحول مي شوند تا متناسب با ظرفيتها

در .بازسازي کامل يک جامعه به ويژه از ديدگاه ايجاد نهادهاي تازه اي که متناسب با بصيرت و انديشه هاي مهم جديد باشند

امروزه تلقي ما از .جامعه بالنده مي شود ،تمدني تازه ايجاد مي شود و در نتيجه ،جريان اين بازسازي و اين نهادسازي جديد

)نه فقط توسعه اقتصادي ( که معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يک جامعه .فرآيندي همه جانبه است ،مفهوم توسعه

توسعه   توسعه فرهنگي  و ،توسعه سياسي  ،)به عنوان الزم و ملزوم ( است.ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از : توسعه اقتصادي

 (.7 ،1391 ،)دعائي.اجتماعي

 

 1توسعه پایدار 
اربرد ک.اجتماعي به عنوان يکي از مفاهيم کليدي مطرح مي باشد ،توسعه پايدار در بسياري از برنامه ريزيهاي اقتصادي

ژي حفاظت جهاني و اين مفهوم کلي  با استرات .توسعه بارباراوارد مطرح شد ،1171توسعه پايدار براي اولين بار در اواسط دهه 

به  طور گسترده اي مورد بحث قرار مي گرفت تا محافظت از منابع و محيط زيست را در راستاي ايفاي نقش بهکرد رفاه انساني 

( در ابتداي گسترش اين پديده سازمانهاي دست اندر کار محيط زيست و منابع  1376،51 ،به نحو مطلوب مديريت نمايد )بارو

از جمله اين سازمانها و  .بر حفظ منابع  طبيعي دور مي زد ،ريزي آن را در دست داشته اند و تفکر غالبطبيعي طرح و برنامه 

( است که به کميسيون برانت مشهور است اين کميسيون در  WCEDمراکز کميسيون بين المللي محيط زيست وتوسعه )

ي فعلي را  بدون خدشه دار کردن توانايي نسل آينده توسعه پايدار را چنين تعريف کرد : ) توسعه اي که نيازها 1197سال 

انديشه سيستمي بر توسعه  1111(. درآغاز دهه  1397 ،17 ،) آليوت.براي برآورده کردن و ساختن نيازهاي خودبرآورده نمايد

وسعه اي ت،پايدار در اين ديدگاه  توسعه .پايدارحاکم شد و تاثير متقابل اقتصاد، اجتماع و محيط زيست مورد توجه قرار گرفت

   .بلند مدت است که نسل هاي آينده را نيز در بر مي گيرد

بدين معني که توسعه با حفظ فرآيندهاي زيست محيطي،  بيولوژيکي و منابع زيربط سازگار  ،پايداري زيست محيطي – 1

 .است

و .انسان بر زندگي خود مي شود بدين  معني که توسعه موجب افزايش کنترل  ،پايداري عوامل  فرهنگي و اجتماعي -  2

توسعه با عوامل فرهنگي و ارزشي که در اين راه تحت تأثير قرار مي گيرند منافات ندارد و موجب تقويت هويت جامعه بر مي 

 گردد 

 تپايداري اقتصادي :  بدين معني که زماني توسعه از نظر اقتصادي و با بازده باال انجام مي شود به گونه اي که نظار – 3

(. انسجام و 315 ، 1393 ،و کنترل الزم اعمال مي شود و مي توان آنرا براي نسلهاي آينده  حفظ کرد )پارسيان و اعرابي

زيست و  کميسيون جهاني محيط.هماهنگي ايجاد توسعه و دستيابي به توسعه پايدار در سايه مديريتي شايسته امکانپذير است

هاي رفع نياز ،کيفيت رشد ،تغيير ،افزايش رشد.يع  را  به شرح زير دانسته استاهداف کارکردي توسعه پايدار وس ،توسعه

وني دگرگ ،حفاظت و نگهداري منابع طبيعي ،کنترل جمعيت در يک حد پايدار ،آب و بهداشت ،انرژي ،غذا ،ضروري براي اشتغال

مشارکتي  ،کردن روابط بين المللي اقتصاددگرگون  ،مدنظر قراردادن توام  محيط زيست و اقتصاد در تصميم گيريها ،تکنولوژي

چرا که نظريه مناسب با رشد اقتصادي در .(.در اين اهداف رشد اقتصادي در اولويت است1375،13 ،کردن توسعه )رحماني

 بنابراين رشد اقتصادي مهم.توسعه پايدار آنست که فرد موجب بهره برداري بهينه از محيط زيست و منابع طبيعي مي شود

 (. 11 ،1391 ،)پاپلي و ديگران.امل در رسيدن به  توسعه پايدار استترين ع
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 روش تحقيق
شافي (و اکت ،در اين تحقيق از روشهاي پيمايشي )روش زمينه يابي با هدفهاي توصيفي ،جهت دستيابي به اهداف تحقيق

 چالوسي ساحلزيست محيطي شهر پايداري اقتصادي و گردشگري در اثراتاز طريق بررسي و تحليل روش توصيفي و تحليلي 

محقق  در ابتدا با توجه به  اطالعات ثانوي موجود به بررسي چگونگي وضعيت  گردشگري و  اثرات و .مورد استفاده شده است

سپس به تجزيه و تحليل عوامل تأثيرگذار پرداخته که .نقش آن در توسعه جامعه  مورد مطالعه پرداخته و آنرا توصيف مي کند

ابخانه کت ،جمع آوري اطالعات در اين تحقيق با  استفاده از روشهاي ميداني .روش تحقيق کاربردي استفاده مي شود بيشتر از

بدين منظوربا مراجعه مستقيم به مراکز آماري و  .پرسشنامه و مصاحبه با مردم و مسئولين مرتبط صورت گرفته است ،اي

مطالعات  ،مصاحبه  ،براي تحقيق تهيه و سپس از طريق پرسشنامه همچنين استفاده از شناسنامه شهرها اطالعات جامعي

پايداري اقتصادي و گردشگري در اثرات بررسي و تحليلبا توجه به هدف مطالعه در مورد  .ميداني مذبور تکميل شده  است

ليل اطالعات دراين تحقيق براي تجزيه و تح.جامعه آماري شامل شهروندان مي باشند  ،چالوسساحلي زيست محيطي شهر 

استفاده از نرم افزارهايي همچون  .بدست  آمده از روشهاي مختلف آماري از جمله آزمونهاي همبستگي استفاده مي شود

Excel، Spss،  Arcview براي تجزيه و تحليل آماري و ترسيم  نقشه هاي الزم، مورد توجه خواهندبود. 

 

 هایافته
آزمون  طريقاز از ديدگاه ساکنين مردماثير گردشگري در افزايش سطح درآمد با توجه به ت افزايش سطح درآمد ساکنين:

کاي اسکوير مقدار 
2

x درجه آزادي ،df .و مقدار عددي ضريب معني داري در مورد اين متغير به شرح ذيل است 
 

 نين منطقهبا افزایش درآمد ساک سرپرستان خانوار نمونه توافق معنادار نمایش( 1 )جدول
 

 کا اسکوئر 761/273

 درجه آزادي 5

 سطح معناداري 111/1

 محاسبات انجام شده بر روي اطالعات مستخرج از پرسشنامه مأخذ:

 

داري کامل است(. داري برابر صفر است که نشانگر معنيضريب معني .است 11/1داري، کمتر از از آنجا که ضريب معني

اين متغير وجود دارد. با توجه به درصد موافق  معناداري بين گزينهتوافق  %11وح اطمينان و سط 5با توجه به درجه آزادي 

 توافقازطريق گردشگري موافق بوده اند. بنابراين  افزايش درآمد  بادرصد پاسخگويان،7/93،هاي اين سوالها به گزينهپاسخ

يب به اين ترت افزايش درآمد ساکنين منطقه وجود دارد. معناداري بين ساکنين يا جامعه ميزبان در مورد اثرات گردشگري بر

 با توجه به معني دار بودن آزمون کاي اسکوئر اين فرضيه فرعي تأييد مي شود.
 

 تأثير گردشگري در افزایش سطح درآمد ساکنين از دیدگاه خانوار (2)جدول 
 

 درصد تجمعي درصد معتبر ميزان تاثير

 9 9 کامالً مخالفم

 7/31 7/23 مخالفم

 9/12 1/21 تا حدودي

 7/93 1/31 موافقم

 111 3/16 کامالً موافقم

  111 جمع
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مدت اقامت آنها،تعداد دفعات آمدن به روستا، ميزان ساخت ،استفاده از واحدهاي پذيرايي و اقامتي،ميزان هزينه گردشگران

ريال  5111111مد ساکنين با توجه به گردشگري از و ساز منجر به افزايش درآمد شد.با توجه به يافته هاي ميداني ميزان درآ

ريال در ماه تغيير مي کندکه اين بستگي به ميزان گردشگري دارد،افرادي که معموال به کار ساخت و  11111111تا

سازويالوخريد و فروش زمين مشغولند درآمد آنها بسيار باال مي باشد و حتي ممکن است در يک خريد و فروش و ساخت و 

 هم تغيير کند. 31111111تا  111111111ر طبق بررسيهاي ميداني ميزان درآمد از ساز ب

 باال رفتن سطح استاندارد زندگي از طريق گردشگري:

 باشد.تاثير گردشگري در باال رفتن سطح استاندارد زندگي از ديدگاه ساکنين با آزمون کاي اسکاير به شرح ذيل مي
 

 با باال رفتن سطح استاندارد زندگی پرستان خانوار نمونهسر توافق معنادار نمایش (2 )جدول
 

 کا اسکوئر 567/253

 درجه آزادي 5

 سطح معناداري 111/1

معناداري توافق لذا  %11و سطح اطمينان  5است. با توجه به درجه آزادي  11/1داري اين متغير، کمتر از نيعضريب م

گردشگري در باال رفتن سطح استاندارد  پاسخگويان اعتقاد داشتند به اينکه درصد 1/91 .متغير وجود دارد. گزينه موافق  بين

سطح استاندارد  باال رفتن بنابراين توافق معناداري بين ساکنين به لحاظ اثر گذاري گردشگري در،موثر بوده است زندگي ساکنين

 کاي اسکوئر اين فرضيه فرعي تأييد مي شود. به اين ترتيب با توجه به معني دار بودن آزمون،جامعه ميزبان وجود داردزندگي 
 

 تاثير گردشگري در باال رفتن سطح استاندارد زندگی ساکنين از دیدگاه خانوار( 3 )جدول
 

 درصد تجمعي درصد معتبر ميزان تاثير

 5/6 5/6 کامالً مخالفم

 21 6/13 مخالفم

 7/39 7/19 تا حدودي

 1/91 2/11 موافقم

 111 1/11 کامالً موافقم

  111 جمع

طريق  ابتاثير گردشگري در افزايش هزينه زندگي ساکنين از ديدگاه خانوار تاثير گردشگري در افزايش هزينه زندگي:

 باشد.آزمون کاي اسکوير به شرح زير مي
 

 با افزایش هزینه زندگی ساکنين سرپرستان خانوار نمونه توافق معنادار نمایش (4 )جدول
 

 کا اسکوئر 651/371

 درجه آزادي 1

 سطح معناداري 111/1

داري بين معني توافق،%11سطح اطمينان  1است و با توجه به درجه آزادي 11/1داري کمتر از از آنجا که ضريب معني

افزايش  بادرصد پاسخگويان، 111،هاي اين سوالها به گزينهاين متغير وجود دارد. با توجه به درصد پاسخ کامآلً موافق گزينه

فزايش ا از طريق گردشگري موافق بوده اند.بنابراين توافق معناداري بين ساکنين به لحاظ اثرگذاري گردشگري در ه زندگيهزين

 وجود دارد به اين ترتيب با توجه به معني دار بودن آزمون کاي اسکوئر اين فرضيه فرعي تأييد مي شود. هزينه زندگي
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 گی ساکنين از دیدگاه خانوار:تاثير گردشگري در افزایش هزینه زند(5 )جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

رادر بر خواهد داشت،به طوريکه خدمات و قيمت زمين ،نه تنها باعث افزايش درآمد و اشتغال مي شود بلکه افزايش کاال

در فصل گردشگري قيمتها دو برابر خواهد شد، که اين خود باعث افزايش هزيته زندگي خواهد شد.به عبارتي ديگر گردشگري 

 يعني فقط اثرات مثبت نيست و اثر منفي نيز در بر خواهد داشت.

 طبقاتي و درآمدي: فاصلهتاثير گردشگري در افزايش 

مدي ساکنين روستا از ديدگاه خانوار به طريق آزمون کاي اسکوير به آطبقاتي و در فاصلهدر افزايش تاثير گردشگري 

 .باشدشرح زير مي
 

 طبقاتی و درآمدي فاصلهبا افزایش  سرپرستان خانوار نمونه توافق معنادار نمایش( 6 )جدول
 

 کا اسکوئر 19713/15

 درجه آزادي 5

 سطح معناداري 111/1

داري ، تفاوت معني%11و سطح اطمينان  5است. با توجه به درجه آزادي  11/1داري، کمتر از ضريب معنياز آنجا که 

 طبقاتي و درآمدي فاصلهگردشگري در افزايش  درصد پاسخگويان معتقد بودند که 7/93اين متغير وجود دارد. موافق بين گزينه

امعه جطبقاتي و درآمدي  فاصلهافزايش  اثر گذاري گردشگري در موثر است،بنابراين توافق معناداري بين ساکنين به لحاظ

 به اين ترتيب با توجه به معني دار بودن آزمون کاي اسکوئر اين فرضيه فرعي تأييد مي شود. ،ميزبان وجود دارد
 

 طبقاتی و درآمدي ساکنين از دیدگاه خانوار فاصلهميزان تاثير گردشگري در افزایش ( 7 )جدول
 

 درصد تجمعي درصد معتبر ميزان تاثير

 9 9 کامالً مخالفم

 7/31 7/23 مخالفم

 9/12 1/21 تا حدودي

 7/93 1/31 موافقم

 111 3/16 کامالً موافقم

  111 جمع

که گردشگري  باعث ايجاد مشاغل با درآمد کم در منطقه مورد مطالعه شده است،همچنين با توجه به نظر سنجي انجام 

که عده اي خاص از خريد و فروش زمين وساخت وسازدر منطقه سود مي برند.اين مطلب در واقع  شده از ساکنين مشخص شد

بيان کننده ايجاد و افزايش فاصله طبقاتي در منطقه مورد نظرمي باشد.به طور کلي افرادي که به مشاغل با دستمزد کم نظير؛ 

 درصد تجمعي درصد معتبر ميزان تاثير

 1/5 1/5 کامالً مخالفم

 12 9 مخالفم

 6/22 1/11 تا حدودي

 6/71 1/59 موافقم

 111 5/21 کامالً موافقم

  111 جمع
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ريال در ماه طبق بررسيهاي  2111111تا  1111111ها از نگهباني شهرک، سرايداري، باغباني اشتغال دارند، ميزان درآمد آن

 ميداني مي باشد.  

 تاثير گردشگري در تغيير ميزان درآمد در طول سال:

مد در طول سال براي ساکنين روستاها از ديدگاه خانوار به طريق آزمون کاي اسکوير آتاثير گردشگري در تغيير ميزان در

 باشد.به شرح زير مي
 

 با تغيير ميزان درآمد ساکنين در طول سال سرپرستان خانوار نمونه توافق معنادار شنمای (8 )جدول
 

 کا اسکوئر 757/95

 درجه آزادي 5

 سطح معناداري 111/1

داري ، تفاوت معني%11و سطح اطمينان  5است. با توجه به درجه آزادي  11/1داري، کمتر از از آنجا که ضريب معني

گردشگري در تغيير ميزان  درصد پاسخگويان معتقد بودند که7/97با توجه به اينکه ير وجود دارد. اين متغموافق بين گزينه

 موثر است،بنابراين توافق معناداري بين ساکنين به لحاظ اثر گذاري گردشگري درمد در طول سال براي ساکنين روستاها آدر

 زمون کاي اسکوئر اين فرضيه فرعي تأييد مي شود.به اين ترتيب با توجه به معني دار بودن آ،اين مورد وجود دارد
 

 مد در طول سال ساکنين از دیدگاه خانوارآميزان تاثير گردشگري در تغيير ميزان در( 9 )جدول
 

 درصد تجمعي درصد معتبر ميزان تاثير

 6/13 6/13 کامالً مخالفم

 9/32 2/11 مخالفم

 3/51 1/16 تا حدودي

 7/97 5/39 موافقم

 111 3/12 افقمکامالً مو

  111 جمع

نظر سنجي انجام شده در بين ساکنين مبين اين مطلب است که گردشگري در منطقه مورد نظر داراي نوسان بوده و به 

صورت فصلي مي باشد. بر اين اساس ميزان درآمد در طول سال تغير خواهد کرد.همانطور که در بخش يافته هاي توصيفي 

فصل بهار و تابستان به منطقه مي آيند.بنابراين مشاغل و درآمد حاصله از آن در حال نوسان بوده  اکثر گردشگران در،اشاره شد

 و اين روند ممکن است در اقتصاد منطقه نقشي داشته باشد اما به پايداري اقتصادي منجر نخواهد شد.

گردشگران در درآمد ساکنين ازديدگاه  اجاره منزل توسط: ميزان تأثيرميزان تاثير اجاره منزل گردشگران دردرآمد ساکنين

 باشد.مردم به طريق آزمون کاي اسکوير به شرح زير مي
 

 با ميزان تاثير اجاره منزل گردشگران دردرآمد ساکنين سرپرستان خانوار نمونه توافق معنادار نمایش( 11 )جدول
 

 کا اسکوئر 611/59

 درجه آزادي 5

 سطح معناداري 111/1
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موافق تفاوت بين گزينه %11و سطح اطمينان  5است و با توجه به درجه آزادي  11/1داري، کمتر از عنياز آنجا که ضريب م

با اين وجود توافق معنادراري بين ساکنين ،در انتخاب کرده موافقدرصد از پاسخگويان گزينه  1/96 لذااين متغير وجود دارد. 

 ييد است.أمورد نظر، مورد ت فرضيه فرعيکاي اسکوير،  دار بودن آزمونو با توجه به معني در مورد اين متغير وجود دارد 
 

 ميزان تاثير اجاره منزل گردشگران در درآمد ساکنين از دیدگاه مردم( 11)جدول
 

 درصد تجمعي درصد معتبر ميزان تاثير

 6 6 کامالً مخالفم

 1/51 1/35 مخالفم

 2/51 9/5 تا حدودي

 1/96 7/51 موافقم

 111 1/13 کامالً موافقم

  111 جمع

در .اين متغير مي تواندباعث ايجاد درآمد جامعه ميزبان دراثر گسترش گردشگري به لحاظ اجاره منزل به گردشگران شود

قسمت يافته هاي توصيفي مشخص شد اکثريت گردشگران از واحدهاي اقامتي اجاره اي استفاده مي کنند حتي ساکنين 

در منطقه اجاره مي دهند.در فصلهاي گردشگري مردم منازلشان را تخليه و در بعضي مواقع اقدام به ساخت ويال جهت  چادررا

يعني در مواقعي که به منطقه سفر نمي کنند ،اجاره مي کنند که اين مورد در بين گردشگران خانه هاي دوم نيز ديده مي شود

زل به گردشگران با توجه به نظر سنجي از ساکنيني که منزل اجاره مي دهند،به وياليشان را اجاره مي دهند. ميزان اجاره من

 ريال در سواحل تغيير مي کند. 1111111تا 911111ريال در داخل روستا و  511111تا  211111طور متوسط شبي بين 

طريق  هباز ديدگاه مردم تاثير گردشگري در ايجاد اشتغال:با توجه به متغير تاثير گردشگري در ايجاد اشتغال ساکنين 

 داري در مورد اين متغير به شرح ذيل است.و مقدار عد ضريب معني (df)درجه آزادي  .2xآزمون کاي اسکوير مقدار 
 

 با ایجاد اشتغال سرپرستان خانوار نمونه توافق معنادار نمایش( 12 )جدول
 

 کا اسکوئر 157/221

 درجه آزادي 5

 سطح معناداري 111/1

داري کامل است( داري يا  برابر صفر است که نشانگر معنياست )ضريب معني 11/1داري، کمتر از ه ضريب معنياز آنجا ک

با توجه به  لذااين متغير وجود دارد.موافقم در داري بين گزينهمعنيتوافق %11و سطح اطمينان  5با توجه به درجه آزادي 

تاثير گردشگري در ايجاد توافق معناداري بين ساکنين در مورد ،اندودهدرصد پاسخگويان با سوال فوق موافق ب3/91اينکه  

 ييد است.أمورد نظر، مورد ت فرضيه فرعيکاي اسکوير،  دار بودن آزمونو با توجه به معني وجود دارد اشتغال
 

 ميزان تاثير گردشگري در ایجاد اشتغال ساکنين از دیدگاه مردم( 13)جدول 
 

 درصد تجمعي درصد معتبر ميزان تاثير

 3/9 3/9 کامالً مخالفم

 1/16 3/9 مخالفم

 5/31 1/13 متوئسط تا حدودي

 3/91 1/51 موافقم
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 111 7/11 کامالً موافقم

  111 جمع

استفاده گردشگران از واحدهاي اقامتي و پذيرايي،به کار بردن نيروي کار بومي در ساخت و ساز ويال،استفاده از افراد روستا 

همچنين در فصل معرفي منطقه به فعاليتهايي که مرتبط با بخش ،ر سرايداري و نگهباني،اجاره منزل به گردشگراندر جهت امو

گردشگري صورت گرفته،ازقبيل؛مشاور امالک،بنايي،نجاري،جوشکاري،و...اشاره شدو نيز با توجه به مهاجرت افراد از بيرون از 

تمان و خدمات بيان شد، همگي اين يافته ها نشاندهنده ايجاد اشتغال استان درصد فعاليتهاي مرتبط با بخش صنعت و ساخ

 در اثر رشد و گسترش گردشگري منطقه مورد نظر است

 امنيت شغلي:

 باشد.تاثير گردشگري در ايجاد امنيت شغلي براي ساکنين از ديدگاه مردم به طريق آزمون کاي اسکوير به شرح زير مي
 

 با امنيت شغلی سرپرستان خانوار نمونه توافق معنادار نمایش (14 )جدول
 

 کا اسکوئر 157/93

 درجه آزادي 5

 سطح معناداري 111/1

داري کامل است( و با توجه به درجه آزادي نشانگر معني،برابر صفر استواست 11/1داري، کمتر از از آنجا که ضريب معني

درصد ار پاسخگويان با   7/71اينکه با توجه بهوغير وجود دارداين متموافق داري بين گزينهمعنا توافق %11و سطح اطمينان  5

وجه به و با ت امنيت شغلي وجود نداردتاثير گردشگري در توافق معناداري بين ساکنين در مورد  ،بوده اندنمتغير فوق موافق 

 .رد مي شودمورد نظر،  فرضيه فرعيکاي اسکوير،  دار بودن آزمونمعني
 

 ر گردشگري در امنيت ساکنين از دیدگاه مردمميزان تاثي ( 15)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

جاد کند اما به دليل فصلي بودن و نوسان داشتن آن گردشگري توانسته شغلهاي بسيار مطلوبي را در منطقه مورد نظر اي

در واقع اشتغال پايدار و به تبع آن پايداري اقتصادي نشده ،منجر به امنيت شغلي ،به خاطر اشباع  ظرفيت پذيرش در منطقه

 است.

 تاثير گردشگري در ايجاد مشاغل زياد با دستمزد کم:

 باشد.م از ديدگاه مردم به طريق آزمون کاي اسکوير به شرح زير ميبا دستمزد ک مشاغل زيادتاثير گردشگري در ايجاد 
 

 

 

 

 

 درصد تجمعي درصد معتبر ميزان تاثير

 2/39 2/39 کامالً مخالفم

 7/71 1/32 مخالفم

 3/77 6/6 تا حدودي

 5/92 1/1 موافقم

 111 6/17 کامالً موافقم

  111 جمع
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 با دستمزد کم مشاغل زیادبا ایجاد  سرپرستان خانوار نمونه توافق معنادار نمایش( 16 )جدول
 

 کا اسکوئر 721/115

 درجه آزادي 5

 سطح معناداري 111/1

و  5ر معني داري کامل است( و با توجه به درجه آزادي است. )نشانگ 11/1داري کمتر از با توجه به اينکه ضريب معني

اند و موافق بوده با متغييردرصد از پاسخگويان  12اين متغير وجود دارد. /موافق  معنا داري بين گزينه توافق%11سطح امنيت 

 آزمون دار بودنبه معني شود. و با توجهاند که گردشگري باعث ايجاد مشاغل زياد با دستمزد کم براي ساکنين مياظهار داشته

 شود.تاييد مي فرضيه مورد نظرکاي اسکوير، اين 
 

 ميزان تاثير گردشگري در ایجاد مشاغل زیاد با دستمزد کم از دیدگاه مردم(18 -5)جدول 
 

 درصد تجمعي درصد معتبر ميزان تاثير

 7/7 7/7 کامالً مخالفم

 1/51 9/32 مخالفم

 3/69 7/27 تا حدودي

 9/12 1/25 موافقم

 111 2/7 کامالً موافقم

  111 جمع

ناشي از گردشگري در منطقه مورد نظر به دليل استفاده نيروي کار بومي در جهت امور  مشاغل زياد با دستمزد کم

با غباني، نگهباني شهرکهاي گردشگري و کارگري درروي ساختمانها به دليل ساخت و ساز ويالبا دستمزد بين  ،سرايداري

ريال در ماه به وجود آمد.اين مشاغل، مربوط به آن دسته از افرادي است که در فرآيند اثرات مثبت  2111111تا 1111111

ايجاد واحدهاي اقامتي و پذيرايي و...(به علت نداشتن زمين جهت فروش و ،گردشگري )خريد و فروش زمين،ساختمان سازي

طبقه متوسط جامعه مي باشند.بنابراين تزيع اشتغال در ميان افراد منطقه  سرمايه کافي عقب مانده اند.اين دسته افراد اکثرآً از

 بهينه نيست.

 

 گيرينتيجه
،توافق معناداري هاي مربوط در مورد افزايش و توزيع درآمدهاي بعمل آمده و آزمون انجام شده از متغيربا عنايت به بررسي

 و با توجه به متغيرهاي افزايش ميزان درآمد، افزايش درآمد تغالو اش افزايش درآمددر فرضيه اول  .بين ساکنين وجود دارد

منزل به  ،درآمد حاصله از اجارهها، باال رفتن سطح استانداد زندگيمرتبط با گردشگري نسبت به ساير فعاليت فعاليت اشتغال، 

ن کاي اسکوير با توجه به ديدگاه با آزمودر منطقه مورد مطالعه  ايجاد مشاغل زياد با دستمزد کمگردشگران، امنيت شغلي، 

افزايش ،افزايش شکاف طبقاتي و درآمدي ميان ساکنين با عنايت به در منطقه ولي در عين حال توزيع درآمد ،شودمردم تاييد مي

به عبارتي گردشگري در منطقه مورد مطالعه موجب ،بهينه نيست ميزان درآمد در طول سال مشاغل با دستمزد کم، تغيير

ي هاي توصيفدرآمد شده ولي توزيع درآمد فقط براي قشر خاصي از مردم مفيد بوده است. همانطور که در بخش يافتهافزايش 

نگفتي صاحب درآمد ه به دليل گراني قيمت زمين ناشي از گردشگري نآاند با فروش گفته شد. ساکنيني که داراي زمين بوده

ال باعث افت درآمد گروهي که به کارهاي خدماتي و ساختماني مشغول از لحاظ تغيير ميزان درآمد در طول سنيز،اندشده

ز آيند اآيند و گردشگراني که در طول سال ميشود. چرا که گردشگر در فصل خاصي به منطقه مورد مطالعه ميهستند مي

ه به ين است که با توجنظر تعداد آنقدر زياد نيستند که بتوانند جوابگوي تامين درآمد مردم منطقه شوند. مسئله ديگري ا
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بنابراين گردشگري در منطقه مورد کند.افزايش پيدا مي به دليل گراني کاال و خدماتهاي زندگي افزايش درآمد منطقه هزينه

آمد همچنين در،ولي درعين حال با توجه به موارد گفته شده در باال،توزيع درآمد بهينه نبوده،نظر  منجر به افزايش درآمد شده

گردشگري در اين منطقه به علت فصلي بودن آن تداوم ندارد.با توجه به موارد گفته شده گردشگري پايداري اقتصادي  حاصله از

 ليلدن در بين تمام اقشار جامعه يکسان نبوده است اين به آبا توجه به افزايش اشتغال، توزيع را در بر نخواهد داشت. همچنين 

از سوي ديگر ساکنين معتقد بودند که گردشگري باعث امنيت شغلي در منطقه نشده .نداشتن سرمايه براي ايجاد اشتغال است

واين به دليل پايدار نبودن اشتغال در طول سال به خاطر فصلي بودن و در حال نوسان بودن گردشگري است.بنابراين با توجه 

ت،همچنين اشتغال ناشي از گردشگري به مباحث مطرح شده گردشگري منجر به ايجاد اشتغال شده اما توزيع آن بهينه نيس

به علت فصلي بودن آن دائم نيست وبه دليل اينکه يکي از ارکان پايداري اقتصادي عامل اشتغال است،بدين ترتيب با عنايت به 

موارد گفته شده گردشگري پايداري اقتصادي منطقه مورد نظر را در پي نداشته است. سرانجام با توجه به برسيهاي به عمل 

ده در شهر چالوس تنها راه حل منطقي براي توسعه اقتصادي ناحيه مورد مطالعه،توسعه صنعت گردشگري بايد توأم با برنامه آم

 ريزي و مديريت مناسب و صحيح همه عوامل در جهت توسعه ناحيه اي باشد.
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