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  چكيده 
آمارهـا نشـان   . شـود  آل توسعه در نظر گرفتـه مـي   مثابه استراتژي ايده گردشگري در مازندران به

اسـتانداري  برابر كل بودجـه   5دهند، درآمد حاصل از گردشگري در اين استان گاه تا بيش از  مي
مثابه يـك برنامـه در    يابيم، گردشگري به شناختي درمي ، در نگاهي انساناين با وجود. است بوده 

 عمدتاًگردشگر منافع اصلي حاصل از اقامت و پذيرايي . توسعه اقتصادي موفق محقق نشده است
از . نيسـت  سـودمند شود و بنابراين اقتصاد محلي چنانكه بايـد   گذاران غيربومي مي نصيب سرمايه

فعاليـت در بخـش خـدمات گردشـگري در حـال       واسـطه  بـه هاي معاش بومي  سوي ديگر، شيوه
هاي مربوط به صنايع دستي و هنر بومي  جان باختن تدريجي كشاورزي و فعاليت. نابودي هستند
بررسـي  گردشـگري   ،شناسـي  در مقاله حاضر با رويكرد انسان. استترين اين موارد  از جمله مهم

هاي كيفي همچون مصاحبه و مشاهده مشاركتي به بررسـي   با استفاده از روش ،ه تبع آنو بشده 
  .تأثيرات اقتصادي گردشگري در مازندران پرداخته شده است
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  مقدمه
هـاي   امروزه گردشگري به يك صنعت پررونق اقتصادي براي كشورهايي كه داراي جاذبـه 

در سـطح  طبق آمار در سه دهة اخير، صنعت گردشـگري  . سياحتي هستند، تبديل شده است
ميليـون   200اين صنعت با ايجاد اشتغال براي بـيش از  . جهاني، رشد چشمگيري داشته است

مي در جهاني را به خود اختصاص داده است و نقش مه  درصد از كل اشتغال 12نفر حدود 
 يبسياري گردشگري را فرصـت  ،از اين رو). 1389شكرگزار، (د كنن اقتصاد كشورها ايفا مي

حـد   ويژه در مناطق ساحلي، گردشگري داراي پتانسيل بي به. دانند صادي ميفرد اقت منحصربه
چراكه به افزايش درآمدهاي مبادله خارجي و افـزايش توليـد    ،و حصر رشد اقتصادي است

توســعه ايــن نــوع  ،بــه اعتقــاد برخــي. )Crick, 1989(شــود  ناخــالص ســرانه ملــي منجــر مــي
كننـدة مزايـاي    عة نواحي ساحلي، و تـأمين گردشگري، از عوامل مؤثر در شكل الگوي توس
در چنـد  ايـن،  با وجود ). پيشينشكرگزار، (مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي براي ميزبان است 

نشـان داده شـده اسـت كـه گردشـگري در       ،دهه اخير با توجه به بعد پايـداري گردشـگري  
 اساسـاً . نكرده است در جهت توسعه اقتصاد كالن موفق عمل اي مثابه برنامه بسياري مناطق به

اي و محلي عمومـاً   در رويكردهاي توسعه پايدار، بررسي نقش گردشگري در توسعه منطقه
 ،چراكه ابعاد گردشـگري  ،گيرد از ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي صورت مي

  .كنند پايدار الزم و ملزوم يكديگرند و متقابالً يكديگر را تقويت مي
موضـوعات اصـلي پايـداري اقتصـادي شـامل منـافع اقتصـادي،        در ادبيات گردشگري 

اي و  سازي اقتصاد محلي، رشد اقتصادي كنتـرل شـده، بهبـود روابـط محلـي و منطقـه       متنوع
بعــد اقتصــادي پايــدار  همچنــين. اســتتوزيــع عادالنــه منــافع اقتصــادي در اقتصــاد محلــي  

هـاي شـغلي    ري فرصـت گردشگري، بر درآمد مناسب، ثبات قيمت كاالها و خدمات و براب
ران پـارادايم سـنتي گردشـگري انبـوه، هـدف      ادر اين راسـتا، طرفـد  . در جامعه داللت دارد

سـوي ديگـر،    زا. داننـد  اصلي توسعه گردشگري را به حداكثررساني منافع اقتصادي آن مـي 
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طرفداران گردشگري پايدار معتقدند كه نرخ رشد توسعه گردشگري بايد در حد و سازگار 
قـدمي،  (هاي جامعه باشد و منابع طبيعي و فرهنگي در معرض خطر را بازيابي كند  با ظرفيت

1390 :64 .(  
در استان مازندران نيز با اين تصور كـه موجـب رونـق اقتصـادي و      1توسعة گردشگري
تأثير بسزايي در افزايش درآمد و كـاهش بيكـاري و    همچنينشود،  كاهش فقر در استان مي

در نتيجه بهبـود كيفيـت زنـدگي مـردم و افـزايش رفـاه اجتمـاعي دارد، در حـال گسـترش          
ريزي و اجـراي اقـدامات    پس از چند دهه برنامه. 3)220: پيشينشكرگزار، ( 2روزافزون است

صـورت گرفتـه حاصـل     اي نسبت به خطاهايي كه در ايـن زمينـه   اي، آگاهي گسترده توسعه
رشد اقتصادي و افزايش سرانه درآمـدها خـود   كه يابيم  درمي ،به مدد اين تجربه. شده است

انـد و تـداوم ايـن     اي آثـار مخربـي نيـز داشـته     شود، اقدامات توسعه به خود سبب توسعه نمي
وضعيت ممكن نيست، سياست رشد اقتصاد به هدف نفوذ به پايين نتيجه مثبتي نداشته است، 

اي بـه سـادگي    هـاي متـأثر از اقـدامات توسـعه     آشتي دادن منافع ملـي و منـافع محلـي گـروه    
مـدهاي  اهايي اقتصادي و فنـي نيسـتند و پي   اي صرفاً كنش گيرد، اقدامات توسعه صورت نمي

تواننـد حتـي    اي دارند كه بنا به ماهيت هر اقـدامي مـي   اجتماعي، فرهنگي و سياسي گسترده
مدهاي ناشناخته و گـاه  ااي پي اقدامات توسعه .ز در سايه ترديد قرار دهندفوايد آن اقدام را ني

                                                                                                                                                       
ميليون  12ميليون گردشگر خارجي، پذيراي بيش از  1/5ميليون گردشگر داخلي و  32مازندران ساالنه از . 1

  ). 61و  60: 1389تبريزي و كالنتري، (هزار گردشگر خارجي است  80گردشگر داخلي و 
بـا   مطـابق . هاي جـذاب گردشـگري مبـدل شـده اسـت      ، مازندران رفته رفته به يكي از قطب1345از سال . 2

 10در منطقه رونـق بيشـتري يافتـه اسـت، چنانكـه در       1380ويژه در دهه  سالنامه آماري استان گردشگري، به
ها و مراكز خريـد، گسـترش    گذاري در بخش هتل ها، گسترش سرمايه سال گذشته با رشد چشمگير مسافرت

وزافزونـي وابسـته بـه حضـور     طـور ر  اقتصاد منطقه در حال حاضر به. رو هستيم ونقل و غيره روبه سيستم حمل
، )خصـوص مركبـات و بـرنج    بـه (صورت سنتي متكـي بـر كشـاورزي     اقتصاد اين استان به. گردشگران است

 1388هاي اخير دگرگون شـده اسـت، چنانكـه در سـال      ماهيگيري و دامداري بوده است، اما شرايط در سال
درصد در كل استان مازندران  2/47درصد و خدمات  2/30درصد، صنعت  7/22سهم كشاورزي در اشتغال 

  ).1389عسگري و ديگران، (بوده است 
ميزان بيكاري در اين استان با توجه بـه منـابع عظـيم طبيعـي كشـاورزي، پـرورش دام و طيـور، مـاهيگيري و         

مطابق با سالنامه آماري اسـتان، نـرخ   . آوري باال است هاي فراوان گردشگري به نحو شگفت همچنين پتانسيل
درصـد   9/9، سهم اشتغال نـاقص  9/23و نرخ بيكاري جوانان  7/36برابر با  1388اقتصادي در سال  مشاركت

نمـايي   واسطه رشد صنعت گردشگري يكي از نكات مثبت در بزرگ هاي شغلي به گيري فرصت شكل. است
هـاي   ضـريب اشـتغال نسـبتاً پـايين تأسيسـات اقـامتي و وابسـتگي شـديد فعاليـت         . بهبود اقتصاد محلـي اسـت  

هاي ناپايداري مشـاغل   گردشگري به فصل تابستان و ركود نسبتاً طوالني در فصول پاييز و زمستان از ويژگي
  ).152: 1389حسيني و همكاران، (وابسته به توريسم در استان است 

يـن  ميليـارد تومـان از ا   600، نه ميليون و صد هزار نفر به مازندران سفر كرده و مازنـدران  1388در نوروز . 3
  ). http://toloe5.blogfa.com/9008.aspx: 1390رضايي، (سفر درآمد داشته است 
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: 1389فاضلي، (درازمدتي دارند كه توجه به تجربه توسعه براي مقابله با آنها ضروري است 
مـدهاي  او پيچيـدگي پي   جانبـه  دارد تا عقالنيت همه آنچه گفته شد ما را بر آن مي). 39و  38

  . را مدنظر قرار دهيمگردشگري ترش ناشي از اتخاد سياست گس
آن پردازنـد و منـافع    هاي ناشي از كسب منافع اقتصادي را چه كسـاني مـي   اينكه هزينه

بـراي جمعيـت   گردشـگري  اي در قبـال گسـترش    مبادله عادالنـه  و شود عايد چه كساني مي
 بنـدي كلـي در   در يـك صـورت  . است كه بايد به آن پرداختمسائلي  ،آيد مقصد پديد مي

اين مقاله، درصدد پرداختن به پيامدهاي ناشي از تغييرات اقتصـاد گردشـگري در مازنـدران    
هـاي   مثابـه توسـعه، پيوسـت    پژوهش، سعي دارد بر مبناي تحليل گردشـگري بـه  اين . هستيم

 .هاي اقتصـادي موجـود در رونـد گردشـگري مازنـدران را بـه چـالش بكشـد         منفي واقعيت
  : رد نظر اين پژوهش هستند، عبارتند ازطور ويژه مو هايي كه به پرسش
آيا توسعه گردشگري در مازندران به توسعه و بهبود امكانات سـاختاري زنـدگي    .1

 ساكنان بومي انجاميده است؟

 ؟چيستترين تأثيرات منفي اقتصادي گردشگري در مازندران  مهم .2

  شناسي تأثيرات اقتصادي گردشگري انسان .1
هـاي اتنوگرافيـك يـا     بـه نوشـتن شـرح    ها غالبـاً  شناس اندر بررسي تأثيرات گردشگري، انس

چگونه گردشـگري در  «اينكه  شناسي اقتصاد سياسي درباره پرداختن به رويكرد كالن انسان
در ). Jafari, 1990(، عالقمند هسـتند  »گذارد يك دامنه وسيع روي اجتماعات ميزبان تأثير مي

اي در تعيـين   ها معتقدند كـه گردشـگري بـه داليـل مختلـف نقـش عمـده        شناس انسان ،كل
بـراي مثـال   . سـوي نـابودي خواهـد داشـت     سوي توسعه يا بـرعكس بـه   سرنوشت ميزبانان به

 اي اي يا توسعه به سود عده لحاظ اقتصادي، گردشگري ممكن است منجر به توسعه منطقه به
از خـود و  گردشـگري  بومي ممكن اسـت در مقابـل   مردمان  ،به لحاظ فرهنگي. خاص شود

در نهايت توسعه گردشگري به تشـويق  . هايشان خجالت بكشند يا به آنها مباهات كنند سنت
با وجود مطرح شدن هر دو سـويه  . شود يا به تخريب آن منجر مي  زيست محافظت از محيط

شـناس بـه تـأثيرات     رسـد رويكـرد كلـي محققـان انسـان      به نظر مـي  ،هاي مثبت و منفي جنبه
هـاي   جاذبـه  گردشـگران «اينكـه   بـه ) 1988( 1اشـاره راسـل  . گردشگري عمدتاً منفـي اسـت  

                                                                                                                                                       
1. Rossel  
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دهـد   هـا را بازتـاب مـي    شـناس  تمايـل عمـومي انسـان   » كننـد  اجتماعي و فرهنگي را نابود مي
)Stronza, 2001: 262 .( خـاطر   بـه « گردشـگري نويسـد،   طـور كـه كريـك مـي     در واقع، همـان

امروزه بـا بـه    ،با اين همه). Crick op. cit: 308(مورد انتقاد است » ا زير آفتابه استحاله ارزش
ــميت  ــه    رس ــر گون ــم و ديگ ــناختن اكوتوريس ــگري   ش ــايگزين گردش ــاي ج ــات  ،ه مطالع

هـاي   گونـه  و به بيان نقاط قوت ايـن  حقير صرف گردشگري دست برداشتهشناسي از ت انسان
  . پردازند گردشگري جديد مي

شناسي كه به تأثيرات اقتصادي گردشـگري معطـوف هسـتند، بـا دو      نساندر مطالعات ا
  . رو هستيم رويكرد كلي روبه

هـاي مـوردي بـه     عمدتاً بر مبناي اتنوگرافياين رويكرد : رويكرد تغييرات اقتصادي. 1
تمركز . پردازند فرهنگي گردشگري در يك مورد خاص ميـ   هاي اقتصادي بررسي پيوست

فرهنگي است كه متأثر از تغييـرات اقتصـادي    -تأثيرات منفي اجتماعياصلي اين تحقيقات، 
دهند كه چگونه گردشگري منجـر بـه    شناسان نشان مي انسان ،از اين منظر. است گردشگري

مطالعـات مـوردي اتنـوگرافي از    بـراي مثـال،   . شـود  انواع ويراني در سطح اقتصاد محلي مي
هـاي   دهنـد كـه بـا خلـق فرصـت      جهان نشـان مـي   در سراسر) Stronza, op. cit(مقاصد ميزبان 

هـاي بـومي انگيـزه     ها در بخش فعاليت افزايش قيمت همچنينواسطه گردشگري،  هب ،جديد
هاي معـاش لزومـاً و بـه خـودي      قطع فعاليت. رود ها از بين مي عمومي براي ادامه اين فعاليت

يابـد و مـردم كارهـاي قبلـي      اما وقتي جريان گردشگري افزايش مـي  ،ساز نيست خود مسئله
. گزيننـد پايـدار نيسـتند    هـاي اقتصـادي كـه برمـي     عمـدتاً جـايگزين   ،كنند خود را ترك مي

اي نيمـه   چرخـه گردشـگري  چراكـه   ،متأسفانه اين پديده در بسـياري از مـوارد شـايع اسـت    
  . يافته است توسعه

گردشـگري  محلي و در پـي توسـعه تجديـد يافتـه     مشكل ديگري كه در سطح اقتصاد 
كند، افزايش قشربندي مالي در جوامع ميزبان اسـت كـه در نهايـت باعـث تشـديد       ظهور مي

رئـيس قبيلـه   «هـا دريافـت كـه     يـاپس قبيلـه  منسـپرگر در ميـان   . شـود  تضادهاي اجتماعي مي
شـدن مـردم    و پول باعـث خسـيس  ... گذارد درآمدهاي ورودي به روستا را به اشتراك نمي

ويكـرز داسـتان   ). Mansperger, 1995: 90(» رسـد  شود، بنابراين به روح جامعه آسـيب مـي   مي
هـاي   عنـوان دالل  بعضي از افراد به ،كه در آنكند  مي مشابهي را در مناطقي از اكوادور بيان

، روحيـه كـارآفريني بيشـتر   افراد داراي مشكل وقتي بروز پيدا كرد كه . كردند بومي كار مي
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. )Vickers, 1997( سازي شخصي رفتند به دنبال غني ،رفاه گروه را در نظر بگيرنداينكه  بدون
رسـد كـه گردشـگري بـه افـزايش قشـربندي        در اين موارد و موارد بيشمار ديگر، به نظر مي

  . كند اجتماعي و تضاد كمك مي
شـكلي از  گردشـگري را   اصـوالً اين رويكرد  1:شناسي اقتصاد سياسي رويكرد انسان. 2

گردشـگري  اين رويكرد تركيبي از مفاهيم روابط قـدرت در  . گيرد نئواستعماري در نظر مي
رويكـرد   .اسـت مركـز و نظريـه وابسـتگي    ـ    ، نظريه حاشيه)مهمانـ   همچون روابط ميزبان(

پـرداختن بـه    .2لزوم تغيير مكان به زمينـه و  . 1: كننده دارد شرط بسيار تعيين شمذكور دو پي
اسـتدالل  . ها يا سلسله مراتب مقياسـي  شناختي از دوگانگي اي معرفت زنجيره در گردشگري

طـور روزافزونـي    شناسـي بـه   طور كه موضوعات مورد مطالعه انسـان  كلي بر اين است، همان
هـا و   انـد، نظريـه   روند و در كالبدهاي پهن دامنه جـاي گرفتـه   سمت جهاني شدن پيش مي به

اين ديدگاه اساس پـرداختن بـه زمينـه گردشـگري     . يير يابندهاي اين حوزه نيز بايد تغ روش
در انتقـاد بـه   . سـازد  دهد را آشكار مي تأكيد بر مكاني كه گردشگري در آن رخ مي جاي به

طور كلـي دربـاره يـك     شناسي گردشگري به بررسي انسان« :كه معتقد است) 1984( 2ميچل
 ،)Saarinen, 2004: 163(» پـردازي  مورد خاص است و نه نسبت به وضـعيت كلـي و يـا نظريـه    

شناسـي گردشـگري نيـاز بـه تغييـر       دارنـد كـه تحقيـق انسـان     اذعـان مـي   3نولينگ و ورجـين 
كوچـك يـا بـزرگ،    (جمعيتي هاي مكاني و  به مكان دارد و بايد فراتر از تفاوت يرويكرد

مثابه يك صنعت بـه   در حقيقت از آنجايي كه گردشگري به. قدم بگذارد) مركزي يا حاشيه
سرعت در حال رشد و متنوع در اقتصاد جهاني مطرح است و اساس اين صنعت پيش از هر 
چيز مبتني بر روابط پنهان توليدي است كـه از تقسـيم ايـدئولوژيك كـار و اوقـات فراغـت       

امـا  . عنوان يك صنعت جهاني و جهاني شده مورد مطالعه قـرار بگيـرد   شود، بايد به مي ناشي
هاي تشكيل سرمايه در فرايندتواند با تناقضات ناشي از  شناسي مي چگونه انساناينكه  درباره

شناسـي گردشـگري بـا مباحثـات      هاي انسـان  در اين رويكرد بحث ،گردشگري مرتبط باشد

                                                                                                                                                       
هـاي   هاي ضـمني فعاليـت   هاي سياسي و اقتصادي، جنبه شناسي اقتصاد سياسي با بررسي ارزش برنامه انسان. 1

را مقيـد  ) سـرگرمي آمريكـا  آميز از تعبيرات اسپانياي كاذب در رسانه  مثالً استفاده تحقير(اجتماعي فرهنگي 
تحليــل فراينــدهاي تــاريخي، سياســي و  : ابزارهــايي مــورد اســتفاده در ايــن رويكــرد عبارتنــد از . كننــد مــي

هاي ساختاري فرايندهاي فراملـي كـه بـر تعامـل بـين سيسـتم سياسـي         هايي از مشخصه شناختي؛ تحليل جامعه
  . جهاني و فرهنگ بومي متمركز هستند

2. Mitchell  
3. Neveling and Wergin 
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تحليلـي بـراي    يابـزار  ،به ايـن ترتيـب  . شود وگانگي پيوند داده ميجديد درباره مقياس و د
تري از برخـورد، فضـا، مكـان، هويـت، فرهنـگ، سياسـت و        پوشش دادن محدوده گسترده

  ). Neveling and Wergin, 2009: 320-1(شود  اقتصاد شكل داده مي

  مركز/تحليل دوگانگي روابط گردشگري يا تحليل حاشيه. 2
شـود كـه گردشـگري     از اين جهت مطرح مـي » مثابه توسعه گردشگري به«ماهيت ساختاري 

ناپذير اقتصاد سياسي كشورها به  كه در بر دارد، بخش جداييفراواني دليل منافع اقتصادي  به
شناسان كاربردي  همين مسئله، گردشگري را به موضوع اصلي مطالعات انسان. آيد شمار مي

اي عالقمنـد   منطقـه ـ   ي كه به مطالعه روابط جهانيشناسان گردشگر و طيف وسيعي از انسان
اين رهيافت كلي، يعني تحليل توسعه گردشگري از خـالل فراينـد   . است هستند تبديل كرده

هــاي  سيســتمكــه جهــاني حــاوي يــك ايــده كلــي اســت  -اي دوگــانگي در روابــط منطقــه
بـه   صـوالً يتـي هسـتند كـه ا   ؤگردشگري شامل ساختارهاي اقتصادي و اجتمـاعي غيرقابـل ر  
بـه  . شـوند  اي محدود منجر مي حاشيه رانده شدن ساكنان منطقه و رونق اقتصادي به نفع عده

تـأثير در  اي از  مجموعـه داراي  ،اي ديگـر  هر فراينـد توسـعه   همچونبيان ديگر، گردشگري 
هاي فضايي، اجتماعي و اقتصادي است كه پيامـدهايي را در گسـتره زنـدگي اجتمـاعي      فرم

توليد درآمد و افزايش درآمد ناخالص ملـي، پيامـدهاي   براي مثال . شود ب ميها موج انسان
هر اندازه تغييـرات   ،بنابراين). Smith, 1989(هاي محلي به دنبال دارد  نامطلوبي را در جمعيت

  . تر هستند پيامدها در حاشيه يا مقاصد گردشگري پررنگ ،تر باشند در مركز ملموس
شناسان تأكيد بر اين امـر مهـم اسـت كـه      استدالل كلي اين گروه از انسان ،در حقيقت

طـور كـه گفتـه شـد، گردشـگري از       همـان . هاي جهاني، مطالعه جهاني است پديده ياقتضا
هـايي از   رود و به ايجاد شـريان  صنعتي در اقتصاد جهاني به شمار مي  ترين بخش جهاتي مهم

بنـابراين الزم اسـت در امتـداد    . شـود  ورات منتهـي مـي  ها و تص مقادير عظيم پول، كار، ايده
تغييـر فرهنگـي و اجتمـاعي مـورد مطالعـه قـرار        همچنـين خطوط توسعه، تحرك طبقاتي و 

شناسي تناقضات ذاتي  در صحنه اقتصاد سياسي و بازنمايي از طبيعت و فرهنگ، انسان. گيرد
بـه روابـط ميزبـان و مهمـان      هـا  ريشه ايـن بحـث  . كشد رابطه ميزبان و مهمان را به چالش مي

دهـد و توضـيح    گردد كه در واقع تعـامالت متعـدد و تصـورات متقابـل را شـكل مـي       بازمي
را تجربـه  گردشـگري  واسـطه   دهد كه چگونه برخي افراد، افـزايش تحـرك طبقـاتي بـه     مي
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يا نگاه از باال به پـايين  ) 1اوريمطرح شده توسط (نگاه خيره گردشگر  ،در حقيقت. كنند مي
در اين جايگاه، گردشگري . ر فرايند گردشگري مسلط بر روابط بين ميزبان و مهمان استد
ايـن تقابـل هـم در    . شـود  عنوان يك زمينه تقابل اجتماعي و اقتصادي در نظـر گرفتـه مـي    به

اي و ملـي و هـم در سـطح     سلسله مراتبي مثل كوچـك و بـزرگ، محلـي و شـهري، منطقـه     
هــا از نقــد  اشــيه رانــدن، وابســتگي و ديگــر نگرانــيتــري دربــاره بــه ح هــاي وســيع پرســش

 ,Neveling & Wergin(شناسي گردشگري به تصوير كشيده شده است  پسااستعماري در انسان

  . تضادهاي نمادين و اقتصادي گردشگري آورده شده استجدول زير در . )318 :2009

  اي ـ جهاني گردشگري دوگانگي در روابط منطقه. 1جدول 

 ديدگاه جهاني ايمنطقهديدگاه

 انساني پايدارهتوسع
  مثابه سيستم گردشگري به
  فرهنگ در گردشگري/ گردشگري در فرهنگ
  گرايي منطقه

  حاشيه
  ماندگي عقب

مقصد مستقل و متمايز و داراي كمترين  :هدف
تمركز بر اهداف توسعه بر  ؛وابستگي به مركز

نقش نهادهاي  و كند اساس آنچه جامعه تعيين مي
  اجتماعي محلي

 گرايي كل

 توسعه اقتصادي
  مثابه صنعت گردشگري به

  گرايي گردشگري مساوي مصرف
  گرايي جهاني

  مركز
  مدرنيسم

به حداكثر رساندن وسعت بازار از راه آشنايي  :هدف
محصول يكدست و نامتمايز متكي به  :محصول

مركز؛ تمركز بر اهداف گردشگري تعيين شده از 
  ريزان خارجي و صنعت گردشگري سوي برنامه

 فردگرايي

شود، تأكيد اين نظريه بر تضادهايي است كـه بـين    طور كه در جدول فوق مشاهده مي همان
ي اجتمـاعي و اقتصـادي   هـاي سـفر بـا منـافع نهادهـا      كنندگان محصول و واسطه منافع عرضه

دغدغه اصلي حاميان اين رهيافت پـرداختن بـه    ،تر به عبارت ساده. جوامع ميزبان وجود دارد
  ). 170: 1385برنز، (در توسعه گردشگري است » مالكيت«سطوح نابرابر 

                                                                                                                                                       
1. Urry  
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  تحقيق روش. 3
با توجه به . شناختي است نگر و انسان اي كيفي با رويكردي درون مقاله حاضر حاصل مطالعه

 همچـون هاي كيفي  ها از طريق روش آوري داده رويكرد اتخاذ شده، در مطالعه حاضر جمع
  . مشاهده، مشاهده مشاركتي، مصاحبه و بررسي برخي اسناد صورت گرفته است

  شيوه اسنادي. 1-3

هـا و   شناسـي اقتصـاد گردشـگري، از كتـاب     نظري و اسنادي مربـوط بـه انسـان   كليه مباحث 
. وجوهاي اينترنتـي اقتبـاس شـده اسـت     هاي موجود به زبان فارسي و انگليسي و جست مقاله
منظور بررسي اسناد و اطالعات مربوط به توسعه گردشگري مازنـدران نيـز ضـمن مطالعـه      به

گردشـگري مازنـدران، بـه مسـؤلين برخـي شـهرها       اخبار، آمار و مقاالت مـرتبط بـا توسـعه    
  . آوري اسناد پرداخته شد مراجعه و تا حد امكان به جمع

  مشاهده و مشاهده مشاركتي. 2-3

نظــري برآمــده از  چــارچوبســعي شــده بــا ابــزار دقيــق پــژوهش يعنــي  ،در مــدت تحقيــق
پرداختـه   شناسي اقتصاد گردشگري به مشاهده همـراه بـا مشـاركت در ميـدان تحقيـق      انسان
يافتـه   ها، فضاها و شرايط عينـي گسـترش   ها شامل مشاهده كليه رفتارها، پديده مشاهده. شود
بابلسر، بهشهر، نكا، ساري، چـالوس، نوشـهر و   (گردشگري در چند شهر مازندران  واسطه به

منطقه ييالقي دودانگه، چهاردانگه ساري، كالردشت و سنگ وارث (و چند روستا ) تنكابن
هـا،   هـاي خريـد، هتـل    هاي مختلف مثل سواحل، مجتمع حضور در مكان. است) در چالوس

ماه و عمدتاً در اواخر هفته و روزهاي تعطيـل   3و روستاها به مدت گردشگري هاي  شهرك
در ايـن  . صورت گرفت تا امكان مشاهده تأثيرات حضور گردشگران نيز وجود داشته باشـد 

پرداختنـد   ريد، تفريح و صحبت با ديگران ميمحققان بدون جلب توجه ديگران به خ ،مدت
اما به لحاظ رعايت اخالق علمي در برخي مـوارد الزم بـود تـا ماهيـت تحقيقـي مشـاهدات       

ذكر اين مورد است كـه مشـاهده محققـان بـيش از      ،اينجا نكته حائز اهميت در. روشن شود
ي در ايـن مقالـه بـه    بنابراين تجربه فردي محققان بـوم . پيش مسبوق تجربه زيسته ايشان است

  . هاي تحقيق آمده است ها و تحليل كمك توصيف
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  هاي عميق مصاحبه. 3-3

منظور دستيابي به اطالعات دقيق دربـاره تـأثيرات اقتصـادي گردشـگري در مازنـدران بـا        به
، صـاحبان  )هفـت نفـر از گردشـگران   (كه مـؤثر  ) حدود بيست و هفت نفر(تعدادي از افراد 

پـانزده نفـر از   (ي سه نفر و مسؤلين برخي شهرها دو نفـر و متـأثر   سرمايه در بخش گردشگر
. صورت عميق و طـوالني انجـام شـده اسـت     هايي به مصاحبه ،از گردشگري هستند) ساكنان
هاي اقتصـادي گردشـگري در   پيامـد  صـورت بـاز و آزاد در راسـتاي    هاي مصـاحبه بـه   سؤال

رضايت ساكنان از سطح كمي و  مازندران، چگونگي وضعيت مازندران به لحاظ امكانات و
هـا در   اين بخش از داده. كيفي زندگي ايشان، طراحي شده و مورد پرسش قرار گرفته است

هـا، محققـان را در دسـتيابي بـه ارزيـابي       هاي به دست آمـده از بخـش مشـاهده    پيوند با يافته
  . استكرده تأثيرات منفي اقتصادي گردشگري در مازندران ياري 

  تحقيقهاي  يافته. 4
) مازندران(هاي اقتصادي آن در مقصد  يپيامد مسائل گوناگوني در خصوص گردشگري و

در سطح استان به بحث ) گردشگران، بوميان و مسؤلين و غيره همچون(نفعان مختلف  با ذي
هاي مختلـف تحقيـق حاضـر     بر مبناي سؤاالت تحقيق و به واسطة روش. گذاشته شده است

ارائـه   شـد كـه در ادامـه   مقـوالتي مسـتخرج   ) شـاركتي و مصـاحبه  مشاهده، مشاهدة ممانند (
  . شود مي

  سطح رضايتمندي ساكنان از وضعيت امكانات. 1-4

هاي  هاي تحقيق پاسخ به سؤال اول تحقيق است و عمدتًا مبتني بر يافته بخش نخست از يافته
منظـور پاسـخگويي بـه ايـن سـؤال كـه آيـا توسـعه          بـه . اسـت هـاي صـورت گرفتـه     مصاحبه

گردشــگري در مازنــدران بــه توســعه و بهبــود امكانــات ســاختاري زنــدگي ســاكنان بــومي  
آب، بـرق،  از جملـه  انجاميده است يا خير، سؤاالتي دربـاره وضـعيت امكانـات و خـدماتي     

ادامـه  ور خالصـه در  طـ  نتايج به. سوخت، درمان، امكانات رفاهي و غيره از افراد پرسيده شد
  : آمده است
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  آب آشاميدني. 1-1-4

امـا   ،وضعيت آب آشـاميدني را خـوب توصـيف كردنـد    ) نفر 6(تعدادي از ساكنان  هرچند
از جملـه آلـودگي    ،آب منطقه را به داليل بسياري) نفر از ساكنان 9گردشگران و (ديگران 

هـا و شـيرابه    وذ فاضـالب علت نفـ  هاي زيرزميني به آلودگي سفره همچنينهاي جاري و  آب
منـد   برخي نيز از كمبود آب در فصل تابستان گلـه . دانستند نامناسب مي ،تر و غيره هاي زباله
مؤيد اين واقعيت است  ،هاي برآمده از مشاهدة مشاركتي و مصاحبه طور كلي يافته به. بودند

  . كه استان به لحاظ كيفيت آب آشاميدني در جايگاه مطلوبي قرار ندارد

  گاز و برق. 2-1-4

 10(در بررسي كيفي مشاهده شد كه وضعيت گاز بـراي مصـارف خـانگي از نظـر سـاكنان      
 ،)نفـر  3(مناسب است و تنهـا برخـي سـاكنان شـهرها و روسـتاها      ) نفر 7(و گردشگران ) نفر
هـاي ديگـر مثـل گازوييـل و نفـت اسـتفاده        هنـوز از سـوخت   كه در غرب مازندرانويژه  به
دو تن از مهندسين برق و مكانيك شهر چالوس در . وضعيت ناراضي هستند كنند، از اين مي

در عمليـات  « :كه بـا ايشـان دربـاره امكانـات منطقـه انجـام شـد، اذعـان داشـتند          اي همصاحب
شــود و در حقيقــت منــافع  محيطــي نمــي گونــه تــوجهي بــه مســائل زيســت گازرســاني هــيچ

دليـل   مازندران بـه  :آنها معتقد بودند. »مدت و رضايت ساكنان منطقه مدنظر بوده است كوتاه
شـرايط اسـتفاده از انـرژي خورشـيدي را داراسـت و       ،برخورداري از آب و هـواي مناسـب  

هاي جايگزين استفاده كرد تا عـالوه   از سيستم ،گذاري و مديريت صحيح توان با سرمايه مي
  . رو جلوگيري كرد مدت از مسائل پيش بر حل مشكالت كوتاه

نفـر گردشـگران، آن را    7نفـر از سـاكنان و    14ت برق استان نيز بـيش از  درباره وضعي
  . يك نفر وضعيت برق را در فصل تابستان نامناسب دانستو تنها  مناسب توصيف كردند

  امكانات رفاهي. 3-1-4

نفـر از   9نفـر از سـاكنان و    14(به زعم پاسـخگويان   ،يكي از نكات قابل توجه در مازندران
و نيز بر اساس مسـتندات موجـود و مشـاهدات صـورت گرفتـه، كمبـود       ) ديگر پاسخگويان

هــا و ســينماها حتــي  پــاركمثــل فضــاهاي عمــومي . امكانــات رفــاهي بــراي ســاكنان اســت
ر در اسـتاني كـه خـودش يـك مكـان تفريحـي بـراي سـاي        . جوابگوي ساكنان بومي نيسـت 
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هاي محدودي بـراي گـذران    انتخاب نشود، جالب است كه شهروندا هموطنان محسوب مي
 1سـالن سـينما   12كتابخانـه عمـومي و    58در كل استان مازندارن تنهـا  . اوقات فراغت دارند

هزار نفر بايد يك  100به ازاي هر  ،اين در حالي است كه طبق استاندارد كشور. وجود دارد
ميليون نفر تعـداد   3در مازندران با جمعيت بالغ بر به عبارت ديگر، . سينما وجود داشته باشد

شهرستان فاقد سينما هستند و بر اساس  11اين درحالي است كه . سينما نياز است 30حداقل 
ز نظـر تعـداد سـينما بـه     هاي رامسر، تنكابن و چـالوس ا  هاي محاسبه شده، شهرستان شاخص

هـزار   10هاي سوادكوه، بهشهر و محمودآبـاد بـه ازاي هـر     هزار نفر و شهرستان 10ازاي هر 
از ) نفـر  14(سـاكنان   همچنـين ). 95-94: 1388تبريـزي،   و ضـرابي (نفر يـك سـينما دارنـد    

  . ها نيز رضايت نداشتند هاي ورزش و پارك وضعيت سالن

  مراكز درماني. 4-1-4

از وضـعيت  ) هـم سـاكنان و هـم گردشـگران    (طور كلي رضايت نسـبي   كيفي بهدر بررسي 
امكـان  اينكه  حتي شهروندان چالوس و تنكابن، از و )نفر 15(ساكنان . درماني وجود داشت

استفاده از مراكز درماني بابـل و سـاري را دارنـد و مجبـور نيسـتند ماننـد گذشـته بـه تهـران          
  . مسافرت كنند، راضي هستند

  جاده و ترافيك. 5-1-4

تـراكم جمعيـت و    ،هـاي غيرشـمالي   هاي متمـايز مازنـدران بـا سـاير اسـتان      يكي از مشخصه
نزديكي شهرها و روستاها است كـه وضـعيت خاصـي را بـه لحـاظ بـار ترافيكـي، خـدمات         

 20(شـوندگان   اي كه بـه زعـم مصـاحبه    ترين مسئله مهم. كند اي ايجاد مي ونقل و جاده حمل
اي در مازنـدران مطـرح اسـت، كمبـود و وضـعيت       يك و تصـادف جـاده  در بحث تراف) نفر

شوندگان از اين مسـئله در زمـان تعطـيالت و     نارضايتي كلي مصاحبه. ها است نامناسب جاده
اقـداماتي كـه    آنها اصـوالً . شود ها و با چندين برابر شدن حضور مسافران بيشتر مي آخر هفته

در  :داننـد و معتقدنـد   شهري مي هاي برون ه جادهگيرد را متوج ها صورت مي در مديريت راه
هاي درون شهري وجود  اكثر شهرهاي مازندران سازوكار مناسبي براي بهبود وضعيت جاده

                                                                                                                                                       
سينما در شهرهاي مختلف مازندران تخريب و يـا تعطيـل شـده و جـاي      16هاي اخير  در حالي كه در سال. 1

شـهر   11طـوري كـه   اند، تنها يك سينما بـه ظرفيـت اسـتان افـزوده شـده، بـه       ها و پاساژها دادهخود را به برج
  ). 23: 27/6/90، 4892روزنامه ايران، شماره (ساحلي مازندران فاقد سينماست 
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از قـوانين   ،هـا  عـالوه بـر شـكايت از وضـعيت مـديريت راه     ) نفـر  13(تعدادي از آنها . ندارد
  . مند هستند حاكم بر ساخت و سازهاي شهري نيز گله

رخي از وضعيت امكانات ضروري زندگي در مازندران است  باال ذكر شد نيمدر آنچه 
» توسـعه نيافتـه  «كه در مقايسه با رشد روزافزون فعاليت گردشگري در ايـن اسـتان، سـطوح    

ها و نيز مشاهده برخي شرايط سـاختي و   هاي حاصل از مصاحبه يافته. دهد توسعه را نشان مي
است كه توسعه محلي همگام با رشـد گردشـگري در    زيرساختي در مازندران حاكي از آن

  . منطقه پيش نرفته است

  مثابه زمينه تقابل گردشگري به. 2-4

ترين تأثيرات اقتصادي گردشگري از ديد مصاحبه شـوندگان و   در پاسخ به سؤال دوم، مهم
در ايـن بخـش   . انـد  بنـدي و كدگـذاري شـده    طبقـه زيـر  نيز مشاهدات محققان در مقـوالت  

زمينـه اصـلي ايـن نظريـه     . شـود  هـا از رويكـرد دوگـانگي اسـتفاده مـي      ور تحليل يافتـه منظ به
در توسـعه  » تضـاد منـافع  «و » مالكيـت «طور كه گفته شد، پـرداختن بـه سـطوح نـابرابر      همان

  . گردشگري است

  ها عدم ثبات قيمت. 1-2-4

هـاي   فعاليـت هـا در بخـش    شناسي بحث قيمت تأثيرات اقتصاد گردشگري در انسانجمله از 
و نيـز بـر اسـاس تجربـه فـردي      ) نفـر  19(طبق نظر اكثر پاسخگويان . است عمومي در منطقه

ه با هترين واقعيتي است كه در مواج ها و سير صعودي آنها ملموس نگارندگان، نوسان قيمت
هـاي   ويژه در فصـل  به ،افزايش حضور گردشگران در ايام تعطيل سال و تعطيالت آخر هفته

قيمـت معمـول بسـياري از    . دهـد  بستان زندگي در مازندران را تحت تأثير قـرار مـي  بهار و تا
چنانكه بسياري از سـاكنان   ،يابد خدمات و كاالها در ايام تعطيل گاه تا چند برابر افزايش مي

تجربـه  . تـر اسـت محـول كننـد     دهند خريدهاي خود را به اوايل هفته كه خلـوت  ترجيح مي
مــثالً در منطقــه كالردشــت و  ،دهــد كــه در بعضــي نقــاط  نشــان مــي) نگارنــدگان(فــردي 
توانيـد بـر اسـاس     هاي بابلسر به هـيچ عنـوان نمـي    آبرود در چالوس و منطقه پاركينگ نمك
. و حتمـاً بايـد از فروشـنده سـؤال كنيـد     اري كنيـد  خريـد را هاي برچسب شده كاالها  قيمت

قيمـت  . يهـوده اسـت  انتظار همسان بودن قيمت يك جنس نيـز در يـك بازارچـه كوچـك ب    
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تفاوت فاحشي با ) مثالً خشكشويي(و خدماتي ) برنج و مانند ميوه و سبزي(اجناس ضروري 
مثالً اقالمي كه محصول منطقه است قيمتشان نسبت به بازار تهـران  . بيشتر مناطق كشور دارد

علـت را  وقتـي از فروشـندگان   . شـود  باالتر عرضـه مـي  ) عنوان خريدار محصوالت شمال به(
  . كنند بيان ميرا گردشگران  شويم، تقاضاي يا ميجو

هـا و خريـد    ويژه قيمت زمين، قيمـت بـاالي اجـاره    ها به روية قيمت افزايش بي همچنين
شوندگان، بيش از حد توان مالي قشر متوسط و پايين جامعـه   مسكن نيز به بيان اكثر مصاحبه

  . برند اين شرايط سود ميگذاران كالن از  مازندراني است و تنها دالالن و سرمايه

  هاي شغلي نابرابري فرصت. 2-2-4

از نـابرابري اقتصـادي و اجتمـاعي برآمـده از گردشـگري در       حـاكي  يكي ديگـر از مـوارد  
هـايي كـه در فراينـد     طـي مشـاهدات و مصـاحبه   . هاي نابرابر شـغلي اسـت   مازندران، فرصت

ي شناسايي شدند كـه  تحقيق صورت گرفت، دو گروه عمده از شاغلين در بخش گردشگر
  : عبارتند از

مانند نگهباني، فروشـندگي، راننـدگي و مشـاغل كـاذبي ماننـد      : مشاغل سطح پايين. 1
و نظير اينها كـه عمـدتاً   ) هاي مبلغ ويال تابلو به دست(گري اجاره ويال  فروشي، واسطه دست

  . اند توسط افراد محلي اشغال شده
و ) هـا  مـثالً مـديريت هتـل و رسـتوران    (تي ماننـد مشـاغل مـديري   : مشاغل سطح بـاال . 2

عمومـاً  (بوميـان   دارن شـهري و يـا غيـر    هاي بزرگ و غيره كـه بـه سـرمايه    صاحبان فروشگاه
  . تعلق دارد) افرادي از تهران

هاي شغلي به لحـاظ درآمـد و منزلـت     واضح است شكاف عميقي كه ميان اين فرصت
  . شود وجود دارد، باعث اصطكاك و نابرابري مي

  قشربندي مالي. 3-2-4

هاي نابرابر شغلي، زمينة تعـارض درآمـدي را    گردشگري با ايجاد بستري براي خلق فرصت
دهـد كـه شـكاف عظيمـي بـين ميـزان درآمـد         ها نشان مي مشاهده و مصاحبه. آورد پديد مي

ها،  برخي مشاغل وابسته به گردشگري مثل داللي زمين و ويال، صاحبان مراكز خريد و هتل
ــا كشــاورزي، باغــداري و   هــاي اجــاره ن ويالهــا و شــهركصــاحبا ــا مشــاغل مــرتبط ب اي ب
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با مصاحبه با چند تن از كاركنان در مشـاغل مختلـف   . هاي كوچك وجود داردوكار كسب
 10مشخص شد كه درآمد روزانه يك فروشگاه بزرگ البسه در نوروز و يا تابستان از مـرز  

د ساليانه يك كشـاورز سـطح متوسـط بـه بـاالي      گاه با كل درآمكه گذرد  ميليون تومان مي
طور كلي تعداد معدودي به سـودهاي هنگفتـي در جريـان رشـد      به. كند كار برابري مي برنج

مشاغل بخش گردشـگري  (اكثر درآمدها اينكه  ضمن. يابند گردشگري در منطقه دست مي
فصلي اسـت و  در مازندران به شدت ) و بسياري مشاغل ديگر چون كشاورزي، بازار و غيره

  . اين مسئله حاكي از آن است كه گردشگري به ايجاد درآمدهاي مناسب منجر نشده است
ها نشان از گسترش و عمـق يـافتن    هاي برآمده از مصاحبه طور كلي مشاهدات و يافته به

. دارد هاي دروني اجتماع مقصد گردشگري توزيع ناعادالنه درآمدها، شكاف اقتصادي اليه
ايندي احتمال عدم پـذيرش گردشـگران از سـوي عمـده سـاكنان منطقـه كـه        ادامه چنين فر

  . بخشد را در طول زمان شدت مي يستندنفع ن غالباً از قبل گردشگري ذي

  زوال اقتصاد محلي. 4-2-4

يابد و آن تقابل بين اقتصاد بومي و  تقابل در منافع گردشگري در زمينه ديگري نيز ظهور مي
مصاحبه با ساكنان مشخص شد كـه بسـياري    همچنينبا مشاهده و . اقتصاد گردشگري است

ها مشاغل خانوادگي خود را كه عمدتاً كار در مزارع كشـاورزي بـوده اسـت،     از مازندراني
ايـن در   .استهاي زياد و سود اندك كشاورزي  له داليل اين امر، هزينهاز جم. اند رها كرده

اي است كه  گذاري مستلزم توجه به زمينه ساختاري جامعه هر سياست حالي است كه اصوالً
اكوسيستم مازندران حائز شرايط ويـژه در بخـش   . است درصدد اجراي سياست در آن بستر

كننـده بخشـي از بـرنج و مركبـات      مهم توليـد  هاي مازندران يكي از استان. كشاورزي است
هــاي  گيــري از پتانســيل اي ميــان ميــزان بهــره مســتلزم موازنــه ،توســعه پايــدار. اســت كشــور

تغييـر  . ها مغاير بـا ايـن امـر اسـت     واقعيتآنكه  حال ،و اكوسيستمي استان استگردشگري 
ــة جلگــه   ــا  شــديد كــاربري اراضــي از طريــق فــروش اراضــي كشــاورزي ناحي هــدف اي ب

اي پـس از   عنوان يك موج سـوداگري زمـين در ناحيـه جلگـه     سازي به سازي و ويال شهرك
: 1389حسـيني و همكـاران،   (هاي مهـم در اسـتان اسـت     اشباع ناحيه ساحلي يكي از چالش

هـاي مركبـات و    هزار هكتار اراضي مرغوب زيركشت برنج به باغ توجه به تبديل سي). 149
اسـت بـراي مسـؤلين امـر در پيشـگيري از ايـن خطـر كـه         ويالهاي تفريحي، زنگ خطـري  
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  . كند مي هاي زير كشت برنج را تهديد زمين
بر تعداد مجتمع تجاري، ويالهـا   ،شويد تر مي هرچه به حاشيه سواحل مازندران نزديك

هايي كه تـا چنـد سـال قبـل جـزء       زمين. شود ها در كنار مزارع زراعي افزوده مي و آپارتمان
ايـن  . ساز قـرار دارنـد   در معرض فروش و ساخت واكنون  ،جات بودند يفيمزارع شالي و ص

  . امر از چند جهت چند مورد اعتراض كشاورزان منطقه است
هاي اقتصادي پايه مثـل كشـاورزي و روي آوردن بـه گردشـگري و      رها كردن فعاليت

ي هـا  هاي اقتصادي مرتبط با گردشـگري و مهـاجرت از نـواحي روسـتايي بـه قطـب       فعاليت
مثل راننـدگي ماشـين،   ) جايي در اشتغال افراد بومي جابه(گردشگري و سواحل درياي خزر 

دهـد كـه نسـل جـوان      فروشگاه مواد غذايي و اجاره دادن منازل مسكوني و غيره نشـان مـي  
هـاي مـرتبط بـا     بومي انگيزه چنداني براي ادامه فعاليت كشاورزي در شمال نيست و به شغل

  ). 150: همان(پيدا كرده است  گردشگري گرايش بيشتري
هاي منفي در جهت خرد شـدن تـدريجي   پيامد غلبه گردشگري بر كشاورزي عالوه بر

اقتصاد بومي، برهم خوردن بخشي از هويت و فرهنگ جامعـه مازنـدراني، نقـش مهمـي در     
در بحـث  . تعادل بازار برنج داخلي و وابستگي به صادرات اين محصـول ايفـا خواهـد كـرد    

  . توجهي به كشاورزي بايد غفلت از صنايع دستي را نيز اضافه كرد ومي در كنار بياقتصاد ب
 يزوال تدريجي اقتصـاد بـومي و تـرك فعاليـت مـردم منطقـه از كارهـاي قبلـي و رو        

هاي اقتصادي گردشـگري اسـت كـه    پيامد آوردن به مشاغلي كه عمدتاً ناپايدارند بخشي از
ناپايـداري  تنها  نه برآيند چنين شرايطي. ن شده استدر طول چند سال اخير دامنگير مازندرا

بلكه بخش مهمي از هويت و بنيان فرهنگي منطقه را در معرض اضـمحالل   ،اقتصادي محلي
  . قرار داده است

  محروميت مردم محلي از دسترسي به منابع طبيعي . 5-2-4

ــه اســت   بــي اجتمــاعي در عــدالت . ترديــد يكــي از نمادهــاي توســعه ايجــاد فضــاي عادالن
. اسـت اعـم كلمـه    يمعنـا  برخورداري از منابع طبيعي بخش مهمي از شرط وقوع توسـعه بـه  

هاي متعددي در مازندران وجـود دارد كـه در آن سـاكنان محلـي دسترسـي بـه منـابع         نمونه
منـاطق وسـيعي از نـوار    . انـد  دليل توسعه صنعت گردشگري از دست داده محلي طبيعي را به

بـرداري شخصـي يـا     و مـورد بهـره    حقيقي و حقوقي خريداري شده ساحلي توسط اشخاص
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به اين ترتيب ساكنان عـالوه بـر زمـين، فضـاي بـازي و تفـريح و       . است سازماني قرار گرفته
اند و منابع آب و انرژي را هـم بايـد بـا     خود را از دست داده) ماهيگيري(محل كار  همچنين

جامعـه سـاكنان   . ويت قرار دارند، شريك شـوند ديگراني كه به داليل مالي يا سياسي در اول
از اين وضعيت راضي نيستند و از اين وضعيت بـا عنـاويني مثـل    ) نفر 13(بومي مورد مطالعه 

  . برند نام مي» عدالتي بي«و » تجاوز به حريم طبيعت«، »ضايع شدن حق«

  نابرابري فضايي. 6-2-4

. اسـت   فضـايي در جامعـة حاشـيه   مركز روند تفكيـك  ـ   مدهاي گسترش روابط حاشيهااز پي
هـاي دوم رويـه جديـدي از نـابرابري      سازي و خانـه  و سازها در بخش ويال گسترش ساخت 

اي در سـاري، بابلسـر،    هاي مشـاهده  طبق يافته. در شهرهاي استان سبب شده است فضايي را 
 تعـداد ويالهـاي   ،شـويد  تـر مـي   سمت ساحل دريـا نزديـك   هرچه به ،چالوس، نور و تنكابن

در . شـود  هاي مدل باال زيادتر مي هاي گران قيمت و ماشين هايي با نماي سنگ مجلل و خانه
. اين شهرها تفكيك شهر به لحاظ باال شهري و پايين شهري به وضوح قابـل مشـاهده اسـت   

اي در مقابـل محروميـت سـاير     رونق نوار ساحلي و برخي نواحي جلگه ،تر در سطحي كالن
نيافتـه را   يافتـه و توسـعه   مازندران نيز بـه نـوعي شـكاف منـاطق توسـعه     ويژه روستايي  نقاط به

هـاي يـك ناحيـه     شكافي كه قبل از هر چيز ناشـي از ارزش ريـالي زمـين    ،سازد مشخص مي
  . خاص است

  مخاطرات زيست محيطي. 7-2-4

 1.شـود  هزار تن زبالة بدون مديريت توليـد مـي   2در حال حاضر در مازندران روزانه بيش از 
در نتيجه فشار و تراكم جمعيت ساكن و گردشگر در منطقـه، ايـن رونـد تشـديد     آنكه  حال

اين امر به شدت . هاست هاست كه مأمن انباشتي از زباله حواشي شهر ساري سال. خواهد شد
مشــاهدات نگارنــدگان مقالــه از . شــود و قلــت در ديگــر شــهرهاي اســتان نيــز مشــاهده مــي

ا، دودانگـه و چهاردانگـه سـاري، جنگـل چـالوس،      هاي استان چون هزارجريـب نكـ   جنگل
                                                                                                                                                       

جمهوري و رئيس سازمان حفاظـت محـيط زيسـت،     زاده، معاون رئيس محمدجواد محمدي: گزارش ايرنا. 1
تن زبالـه در اسـتان   300هزار و 2ه سالمت استان اين مسئله اشاره كرده است كه روزانه در نشستي با كارگرو

ــا مشــكل اســتفاده نادرســت از ســموم و كــود شــيميايي مواجــه هســتيم    . شــود توليــد مــي از ســوي ديگــر ب
)http://babolname. com/?Page=ViewPost&ID=2309/ 25/8/1390 .(  
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رود و سـردآبرود مؤيـد ايـن     هـا چـون تجـن، بابـل     آباد كالردشت و حواشي رودخانه عباس
انبوه وسايل يك بار مصرف و سـاير   ،گردشگران در منطقهحضور واقعيت است كه در ايام 

حـال  . دهـد  ث بهداشتي مـي چهره نازيبايي به فضا غير از بح يو غيربازيافت يهاي بازيافت زباله
ها در چند سال اخير عملياتي  آنكه تدابير مؤثري در خصوص بازيافت زباله يا مديريت زباله

  . نشده است
نفر از مصـاحبه شـوندگان بـه     4ها آن بود كه كمتر از  اما نكته جالب توجه در مصاحبه

آگـاهي عمـومي    شايد به ايـن دليـل كـه عمومـاً    . تأثيرات منفي زيست محيطي اشاره داشتند
نتـايج  . اسـت ها و مخـاطرات زيسـت محيطـي كـم      نسبت به تأثيرات سوء اقتصادي آلودگي

هرچنـد درك   :دهـد  صورت گرفتـه نشـان مـي    تحقيقي كه پيش از اين توسط جعفرصالحي
از  14/7و  7ميانگين (ها يا آلودگي هوا باال  محيطي مثل تخريب جنگل شدت مسائل زيست

امـا درك  ، انـد  ترين مسائل مبتالبه جامعـه ارزيـابي شـده    است و بعد از مواد مخدر مهم) 10
ها و غيره از اهميت كمتري نسبت به مـثالً   اقتصادي از منابعي چون خاك، آب، دريا، تاالب

وضعيت موجود حاكي از آن است كه ). 65: 1388جعفرصالحي، (و گاز برخوردارند  نفت
حضور گردشـگران مشـكل حـل     واسطه بهآلودگي زيست محيطي و تخريب محيط زيست 
تـر از   هاي غيرقابل تجديد اين استان و مهم نشده و خطر جدي براي امنيت و پايداري ثروت

  . استآن سرماية ملي كشور 
هـاي تقابـل، همپوشـاني و     مل در فرايند تبديل توسعه گردشگري به زمينـه نكته قابل تأ

كننـد و در جهـت تقويـت يكـديگر      ها با يكـديگر پيـدا مـي    تأثير متقابلي است كه اين زمينه
هاي توسعه پايـدار   بنابراين به ميزاني كه گردشگري بدون در نظر گرفتن شاخص. آيند برمي

هاي شغلي برابر، اقتصاد بـومي، محـيط    مناسب، فرصتها، درآمد  اقتصادي مثل ثبات قيمت
بـه همـان ميـزان و شـايد حتـي بـا شـدتي تصـاعدي سـطوح           ،يابـد  زيست و غيره توسعه مي

  . دهد ها را در هر شاخص و مقوله افزايش مي نابرابري

  گيري و نتيجهبندي  جمع. 5
 همچـون  ترديد شكوفايي و توسـعه از وراي گسـترش صـنعت گردشـگري در مازنـدران      بي
مؤيــد مخــاطرات متعــدد در جامعــه مقصــد  هــا چراكــه شــواهد و يافتــه ،اســت ي دولبــهتيغــ

در بررسـي كيفـي مشــخص شـد كـه بـا گذشــت نزديـك بـه نـيم قــرن         . گردشـگري اسـت  
ريزي، كماكان گردشگري مازندران نتوانسته است سهم چنـداني در   گذاري و برنامه سرمايه
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ــد   ــود كن ــه از آن خ ــعه منطق ــ . توس ــد وض ــعه   هرچن ــاظ توس ــه لح ــاكنان ب ــدگي س عيت زن
امـا ايـن در    ،بخـش توصـيف شـد    هاي عمومي و شرايط كلي تا حدودي رضايت زيرساخت

  . روند توسعه گردشگري نقش چنداني نداشته است
دهـد، توسـعه    هـا و مشـاهدات نشـان مـي     طور كلي نتايج به دسـت آمـده از مصـاحبه    به
رضـايت نسـبي از   . زندران صورت نگرفته استاي از لحاظ بعد اقتصادي پايدار در ما منطقه

هاي عمومي در ميان جامعه مورد مطالعه وجود نـدارد   وضعيت امكانات و توسعه زيرساخت
و در بهترين حالت تغييرات مثبت ناشي از توسعه ملي و نه توسعه گردشگري اسـتان دانسـته   

رخـي از  هـاي انجـام شـده مشـخص شـد كـه محقـق نشـدن ب         طي مصاحبه همچنين. شود مي
كـاال و خـدمات، برابـري      درآمـد مناسـب، ثبـات قيمـت     همچـون  ،هاي اقتصاد پايدار مؤلفه

هاي شغلي، توزيع عادالنه منافع و دسترسي عادالنه به منـابع و حفـظ محـيط زيسـت      فرصت
  . ترين تأثيرات منفي گردشگري مورد انتقاد قرار گرفته است عنوان مهم به

اساس مشاهدات انجام شده، گردشگري بـه افـزايش    بر همچنينبه زعم پاسخگويان و 
از بين رفـتن مشـاغل مربـوط بـه     . خصوص در بخش زمين منجر شده است ها به شديد قيمت

هـاي نقـد منـافع     كشاورزي و پرورش حيوانات خانگي و غيـره از جملـه آشـكارترين جنبـه    
ان و روي دور شـدن از مشـاغل پـدر   . مدت و بلندمدت گردشگري در مازندران است كوتاه

 ،آوردن به مشاغل كاذبي كه تنها وابستگي و مخاطره امنيت شغلي را برايشان به همـراه دارد 
  . استهاي مركز  هايي است كه متوجه ساكنان پذيرنده سياست ها و آسيب از دغدغه

سطوح نابرابر مالكيت و منافعي كه همگان در آن سـهمي يكسـان ندارنـد روي ديگـر     
اي  عدالت اجتماعي، آشتي منافع محلـي، منطقـه  . مازندران است سكه توسعه گردشگري در

و ملي امر الينحلي است كه وراي ارقـام كـالن درآمـدي ناشـي از حضـور گردشـگران در       
توان مدعي توسعه از پي گردشگري  زماني مي. شود ها پنهان نگاه داشته مي مازندران از نگاه

طور كـه   همان. راي ساكنان مقصد محقق شودبود كه توزيع عادالنه منافع در ابعاد مختلف ب
ها نشان داده شد، گردشـگري در مازنـدران    هاي پايداري در بخش يافته ذيل عنوان شاخص

نامتقـارن بـودن   . نتوانسته امكان برابري منافع را در بحث پايداري اقتصـادي بـه وجـود آورد   
حساس و رفتار گردشـگران  توزيع قدرت در روابط مهمان و ميزبان به تغيير عمده در نگاه، ا
مصرفي شدن منطقه، بـروز  . و در كل صنعت گردشگري به منطقه مازندران منجر شده است

/ بـزرگ، ايجـاد منـاطق توسـعه يافتـه     / هـاي كوچـك   هاي نابرابري اقتصادي بين گروه زمينه
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هاي منفي اين تغييرات اسـت كـه بـه    پيامد نيافته و ناديده گرفتن اقتصاد بومي از جمله توسعه
  . استاي در حال گسترش  نحو فزاينده

گيري سطوح نابرابر شغلي، شكاف درآمدي، محـدوديت   واقع، فرايند ناشي از شكل به
هـاي   هـا و محـدوديت   دسترسي به منابع طبيعي و ديگر موارد ذكر شده زمينة ايجاد فرصـت 

كوچك اشاره به شكاف بزرگي است /نابرابري بزرگ. منافع را در منطقه پديد آورده است
كه بين درآمدهاي كالن تعداد محدودي از نافعان و صـاحبان سـرمايه و درآمـدهاي نـاچيز     

واضح است كه سـود گـروه كوچـك نافعـان كـه      . عده زيادي از ساكنان محلي وجود دارد
در  ،منطقـه هسـتند   يبـاال  ن ردهالئوگـذران و مسـ   گذاران غيربومي و يا سرمايه عموماً سرمايه
اي مثالً در بخش بهبود امكانـات عمـومي و خـدمات بهداشـتي و يـا آموزشـي        توسعه منطقه
ساخت مدرسه و بيمارستان براي مردم بـومي، هتـل، اسـتخر     جاي بهبنابراين . شود هزينه نمي

گـذاري بـراي    سرمايه جاي بهبه عبارت ديگر . شنا و رستوران به حد كافي ساخته شده است
درمـاني، فـراهم آوردن امكانـات آموزشـي يـا سـاير خـدمات          أمين بهداشت، تعمـيم بيمـه  ت

 ،هاي ملي توسعه گردشگري كاناليزه شده اسـت  اجتماعي مورد نياز مردم مازندران، سرمايه
  . در نتيجه سهم مردم محلي از گردشگري اندك است

زنـدران در بعـد   هاي ارائه شده بيـانگر آن اسـت كـه تجربـه گردشـگري در ما      واقعيت
ه سـاكنان محلـي در قبـال منـابع طبيعـي و      چنانكـ . قتصادي موفق عمل نكرده استپايداري ا

سـطوح نـابرابري در ميـان    . اند، چيز زيادي نصيبشان نشـده اسـت   اجتماعي كه از دست داده
شـود، اقتصـاد بـومي در حـال نـابودي اسـت و        تـر مـي   قشرهاي مختلف روز به روز پررنگ

  . ابه يك كاالي تفريحي در حال مصرف شدن استمث مازندران به

  راهبردها و راهكارها. 6
به مدد نتايج پژوهش حاضر كه نمايانگر عوامل متعدد منجر به ناكارآمـدي گردشـگري در   

تـوان برخـي    ده است، مـي شابعاد مختلف منتهي به تغييرات اقتصادي نامطلوب در مازندران 
  . دكرگذاري و اجرايي بيان  راهبردها و راهكارها را در بخش سياست

 و   قبل از تـدوين هـر سياسـت    ،اي بلكه در هر منطقه ،در مازندرانتنها  نه الزم است
شرايط زيرسـاختي منطقـه و چگـونگي حيـات      ،اي چون گردشگري توسعه  برنامه

هــا بــا  هاي برنامــهپيامــد زيســت بــوم ســاكنان منطقــه لحــاظ شــود تــا تــداخلي در 
رخ  ،ندهسـت  راتي كه در پي نيـل بـه وضـعيت مطلـوب    هاي موجود و تصو واقعيت
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  . ندهد
 ريـزان   هاي مختلف اشتغال مرتبط با صنعت گردشگري از سوي برنامه تدوين بسته

و مديريت در هدايت بوميان منطقه در نيل به مشاغل تعيين شده از مـواردي اسـت   
هاي مثبـت اقتصـادي گردشـگري را    پيامـد  تواند زمينة اثربخشي كه تا حدودي مي

  . محقق سازد
 هايي در جهت توزيع عادالنه منـافع گردشـگري در جامعـة     گذاري تدوين سياست

  . مقصد
 هـاي در   ها و سياست برنامه. عمده شهرهاي مازندران كوچك هستنداينكه  دليل به

 شهرهاي ساحلي چون بابلسر، نور و غيره اتخاذ شود تا تـردد وسـايل نقليـه توسـط    
شناختي ناشي ازدحام تـردد   ها و زيبايي د تا عواقب آلودگيشوگردشگران ممنوع 

  . وسايل نقليه كاهش يابد
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