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  چكيده:

گردشگري، صنعتي است كه مزاياي آن از منظر اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و زيست محيطي مورد تاييد مقامات، مسئولين 

كنار مزاياي زيادي كه بهمراه دارد معايب و خساراتي را نيز و پژوهشگران در تمامي دنيا قرار گرفته است، با اينحال در 

وا و... كه متوجه مناطق گردشگرپذير يا ميزبان مي كند، زباله پراكني، تخريب جنگلها، آلودگي سواحل، الودگي صوتي و ه

بي مسئوليتي  بر عهده ي گردشگراني است كه بداليل متعددي كه بخشي از آن به عدم آگاهي و يا بخش عمده اي از آن 

آنان نسبت به محيط زيست باز مي گردد، تجلي مي يابد. لذا هدف از اين پژوهش ارزيابي ميزان مسئوليت پذيري 

مي باشد. اين  شهرستان رامسر گردشگران در قبال محيط زيست و داليل بروز چنين رفتارهايي در نواحي گردشگري

. ابزارهاي مورد استفاده مبتني بر پرسشنامه استپيمايشي  طعي وو از نوع تحقيقات مق پژوهش از نظر هدف، كاربردي

جهت گردآوري اطالعات، مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه مي باشد. جامعه آماري گردشگراني بوده اند كه در تابستان سال 

در  انتخاب شدند. نمونهنفر بعنوان حجم  384از شهرستان رامسر ديدن نموده اند و بر مبناي فرمول كوكران تعداد  1397

ل شدند. نتايج نشان تجزيه و تحليتاي بي كندال و  دي سامرز پايان فرضياتي كه مطرح شده بود توسط آزمونهاي آماري

دادند كه متغيرهاي ميزان تحصيالت و سن گردشگران بر ميزان مسئوليت پذيري زيست محيطي آنان تاثير مثبت و معناداري 

  اه اقتصادي گردشگران با مسئوليت پذيري نيز همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد.دارد و همچنين بين پايگ

 

  واژگان كليدي : مسئوليت پذيري ، گردشگران ، محيط زيست ، شهرستان رامسر
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  مقدمه:

بوجود نگراني در مورد محيط طبيعي و اجتماعي، بحث هاي تحقيقاتي در مورد رابطه بين محيط زيست و گردشگري را 

استدالل كرد كه اثرات گردشگري هم  1شروع شد، زمانيكه جورج يانگ 1970آورده است. اين مبحث در اوايل دهه ي 

) گردشگران در برخي موارد با تاثيرگذاري بر محيط هاي اكولوژيكي 461:  2016،  2نعمت است و هم آفت است.(ميهاليك

وسيستم موجود را برهم مي زنند. تخريب زيست بوم هاي مربوط مقاصد گردشگري سبب تخريب آن مي شوند و توازن اك

به واسطه ي استفاده بي رويه و نادرست گردشگران و توسعه نامناسب فعاليت هاي گردشگري رخ مي دهد و گاهي نيز 

ض با كاهش منابع طبيعي همراه است. محيط هاي ساحلي، دريايي، كوهستاني و بياباني انواع نواحي گردشگري در معر

اثرات منفي گردشگري بر عوامل محيطي، ) 225: 1388خطرات تخريب زيست بوم قرار دارند.(پاپلي يزدي و سقايي، 

خسارت هايي است كه از نظر فيزيكي به محيط زده مي شود و محيط را از روند طبيعي و تكاملي خود خارج مي سازد 

ونه هاي بسياري را مي توان در اين مورد بر شمرد. براي مثال: و در برخي موارد چشم انداز محيط با آن تغيير مي يابد. نم

ساخت انبوه مهمانخانه ها در كنار سواحل و رودخانه ها، آلودگي هاي صوتي و هوا، ضايعات گردشگران و سامانه دفع 

گرم به  590تان و گلس 900، گيالن 1000توليد سرانه پسماند در استان مازندران )129: 1386نامناسب آنها و ...(موحد ، 

تن پسماند روزانه در بين استانهاي حاشيه خزر در رتبه نخست  2541ازاي هر نفر در روز است. استان مازندران با توليد 

 2700استان مازندران كه يكي از قطب هاي گردشگري كشور است متاسفانه، روزانه حدود  )1394قرار دارد. (متصدي ،

تخليه مي گردد. بايد توجه داشت كه بخشي از زباله ها در كشور ما توسط مردم در تن زباله در جنگلها و سواحل آن 

محيط رها شده است و در بسياري از موارد كسي مسئوليت گردآوري آنها را بر عهده نمي گيرد، عدم جذب انواع زباله 

نتيجه عدم پايبندي افراد به  در محيط آسيب هاي زيادي بر جامعه وارد مي كند، چرا كه بسياري از مسائل زيست محيطي

تعهدات شهروندي در زمينه محيط زيست است، در اين بين گردشگران و مسافران داخلي با آسودگي بيشتري به اين رفتار 

شهرهاي شمالي كشور بداليل متنوع طبيعي و علي الخصوص  )170: 1394دست مي زنند. (فيروزجائيان و همكاران، 

بويژه شهرهاي ساحلي غرب مازندران بعلت نزديكي به كوه، جنگل و دريا از طبيعتي بي نشستگاه منحصر به فردشان، 

نظير و اقليمي متفاوت نسبت به ساير مناطق جغرافيايي كشور برخوردارند، بطوريكه اين مواهب طبيعي در كنار تسهيالت 

انند تعريض و توسعه جاده ها، ساخت جاده زيربنايي كه از دوران پهلوي اول و دوم تا به امروز رشد و توسعه يافته اند م

چالوس، آسفالته شدن خيابانهاي اصلي و فرعي، افتتاح فرودگاه ها و هتل ها و همچنين نزديكي اين مناطق به پرجمعيت 

ترين كالنشهر كشور يعني تهران و... از گذشته تاكنون اين نواحي را ميزبان گردشگران بسياري كرده است، بطوريكه از 

ان رامسر بعنوان عروس شهرهاي شمالي كشور نام برده مي شود. توسعه گردشگري در اين مناطق در كنار مزاياي شهرست

زيادي كه براي سكنه ي اين مرز و بوم بهمراه دارد و موجبات رونق اقتصادي و كسب و كار اهالي را فراهم مي آورد، از 

ي فرهنگي، آلودگي سواحل و جنگلها و... نيز مي شود. سويي ديگر نيز باعث تخريب محيط زيست، تنش هاي اجتماع

بطوريكه حجم وسيعي از زباله ها اعم از ظروف پالستيكي، شكستن شاخ و برگ درختان، آتش سوزي جنگلها بدليل 

                                                           
1 - George Young 
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لذا خاموش نكردن آتش و... توسط گردشگران سهل انگار و اغلب غيرمسئول نسبت به محيط زيست حادث مي شود. 

ستي، رفتار مثبت يا منفي افراد در برابر محيط زيست است كه مي تواند باعث حفظ يا تخريب محيط زيست رفتار محيط زي

گردد. مطالعه علمي و شناخت رفتار گردشگران و تاثير عوامل موثر بر انواع رفتارهايي كه گردشگران در ارتباط با محيط 

ي و برنامه ريزي فراهم مي نمايد. (صالحي و همكاران، زيست در پيش مي گيرند، اطالعات مناسبي را براي شناخت علم

1394 :109( 

  بيان مساله و ضرورت تحقيق:

لزوم توجه به محيط زيست و داشتن رفتاري مسئوالنه نسبت به آن، از مقوالت بسيار مهمي است كه مورد توجه جدي 

مقامات كشورهاي مختلف جهان، گردشگرپذير، و چه صنعتي و سنتي قرار گرفته است، چرا كه ديگر سالهاست از انديشه 

فاه بيشتر مي گذرد و جهانيان به ضرورت حفظ و پايداري هاي سودجويانه ي مبني بر حداكثر استفاده از زمين جهت ر

محيط زيست خود واقف اند، زيرا به صراحت مي توان عنوان نمود كه هيچ توسعه اي اعم از اقتصادي، اجتماعي فرهنگي 

 و حتي سياسي در غياب محيط زيستي پاك و رفتارهايي مسئوالنه نسبت به آن به سرانجام نخواهد رسيد. مسائل زيست

محيطي از جمله مباحث بسيار مهمي است كه تيتر روزنامه ها، اخبارها و نشريات كشور را بخصوص در دهه ي اخير 

بخود اختصاص داده است: مشكل دفع پسماند ها و انباشت زباله در سواحل و جنگلهاي شمال كشور، كمبود آب و 

شكالت مردم خوزستان، وقوع سيل هاي مكرر در احتمال جيره بندي آن، خشك شدن درياچه ي اروميه، ريزگردها و م

اقصي نقاط كشور، از بين رفتن جنگلها و ساخت و سازهاي بي رويه، سهل انگاري گردشگران و از بين رفتن جنگلها بر 

عدم توجه به اثر آتش سوزي و... تنها گوشه اي از صدماتي است كه بر محيط زيست وارد شده و همچنان نيز ادامه دارد. 

زيست، عواقب جبران ناپذيري را براي ساكنان اين مناطق برجاي مي گذارد كه بطور مستقيم بر سالمتي و بهداشت  محيط

ساكنان و بطور غيرمستقيم نيز بر اقتصاد اين مناطق با روند نزولي جذب گردشگر، اجتماعي و فرهنگي با كاهش آستانه ي 

متاسقانه تخريب محيط زيست و جبران ناپذيري ببار مي آورد. تحمل پذيري و روحيه ي مهمانوازي آنان و... لطمات 

آلودگي سواحل و جنگلها با حجم وسيعي از زباله هاي بجامانده، زنگ هشدار را براي مسئوالن، مديران و دوستداران 

احلي محيط زيست به صدا در آورده است، فاجعه اي كه در سالهاي اخير شتاب بيشتري بخود گرفته است. در شهرهاي س

شمال كشور و بخصوص منطقه مورد نظر اين پژوهش يعني شهرستان رامسر بداليل حساس اقليمي، طبيعي و زيست 

با  محيطي كه دارد، لزوم توجه به اين مقوله از مباحث بسيار مهم پيش روي محققان و دوستداران محيط زيست مي باشد.

            ار زير مي باشد:    توجه به موارد مطرح شده فرضيات و سواالت پژوهش به قر

  فرضيات:     

 –     ميزان تحصيالت گردشگران بر مسئوليت پذيري آنان نسبت به محيط زيست تاثير دارد.                                 -

 –                    افزايش سن گردشگران بر ميزان مسئوليت پذيري آنان نسبت به محيط زيست تاثير دارد.               

  سواالت:                          با مسئوليت پذيري زيست محيطي ارتباط معناداري وجود دارد.     بين پايگاه اقتصادي گردشگران 
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 -                     ارند؟           يري زيست محيطي گردشگران تاثير گذچه عوامل يا زمينه هايي در ميزان مسئوليت پذ -

  يط زيست كدامند؟عوامل بازدارنده يا بي تفاوتي گردشگران در قبال مح

  پيشينه ي تحقيق :

  گزيده اي از تحقيقات داخلي :

) در مقاله اي بنام اثرات زيست محيطي گردشگري بر سواحل شهر رامسر، سواحل درياي خزر 1388قرخلو و همكاران (

و محدوده شهر رامسر را از طريق مشاهدات ميداني و تكميل پرسشنامه توسط ساكنين مورد مطالعه قرار دادند و بدين 

ت محيطي فراواني را بر جاي گذاشته كه مهمترين آنها نتايج دست يافتند كه توسعه ي گردشگري ساحلي اثرات زيس

) 1392تخريب پوشش گياهي، آلودگي آبهاي ساحلي و از بين رفتن چشم اندازهاي ساحلي بوده است. شبيري و همكاران (

در مقاله اي تحت عنوان اثرات اجراي برنامه هاي آموزش زيست محيطي بر طبيعت گردي: مورد مطالعه دانش آموزان 

نفري از دانش آموزان دختر و پسر تحت عنوان گروه هاي آزمايش و كنترل  100رس لنگرود به بررسي حجم نمونه اي مدا

پرداختند، كه پس از تجزيه و تحليل اطالعات توسط آزمون تي ، بدين نتايج دست يافتند: آموزش در فضاي آزاد تاثير 

شبيري د نمود كه اين تغيير در بين دختران بيشتر محسوس است. بسزايي در تغيير رفتار محيطي دانش آموزان ايجاد خواه

) در تحقيق ديگري با عنوان پيامدهاي محيط زيستي گردشگران بر نواحي ساحلي درياي مازندران از 1392و همكاران (

رتبط ديدگاه مردم و مسئولين به گردآوري اطالعات از طريق پرسشنامه از خانوارهاي ساكن در سواحل و مسئوالن م

پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد كه پيامدهاي مثبت محيط زيستي گردشگران ساحلي نسبت به پيامدهاي منفي آن كثرت 

بيشتري دارد و اكثر افراد از ويژگي هاي طبيعي سواحل رضايت دارند ولي از امكانات و تسهيالت رفاهي و بهداشتي 

عتقدند هتل ها، رستوران ها و مراكز تفريحي در ايجاد پيامدهاي محيط رضايت چنداني ندارند و همچنين اكثر گردشگران م

) در مقاله اي با عنوان دين، اخالق و 1393نبوي و شهرياري ( زيستي منفي در سواحل نقش مهم و تاثيرگذاري دارند.

از شهروندان شهر نفر  400محيط زيست با استفاده از روش تحقيق پيمايشي و تكنيك پرسشنامه ، از نمونه اي با حجم 

اهواز، اطالعات مورد نظر را گردآوري نمودند و سپس از طريق آمارهاي توصيفي و تحليل هاي آماري نظير ضريب 

همبستگي پيرسون به تجزيه و تحليل داده ها پرداختند، نتايج حاكي از آن بود كه رابطه مستقيم و معناداري بين متغيرهاي 

صالحي و ي و احياي ارزش هاي ديني و متغير حفظ محيط زيست وجود دارد. احساس مسئوليت، اخالق محيط زيست

) در تحقيقي با عنوان تبيين جامعه شناختي رفتار محيط زيستي گردشگران: مطالعه موردي پارك جنگلي 1394همكاران (

ه ناحيه ي مورد مطالعه نور، با روشي پيمايشي و از طريق ابزار پرسشنامه، اطالعات مورد نياز را از گردشگران ورودي ب

جمع آوري نمودند و بدين نتايج رسيدند كه بين سن گردشگران، محل سكونت و رفتارهاي محيط  1393در مرداد ماه 

زيستي رابطه معناداري وجود ندارد، در مقابل يافته ها نشان دادند كه بين جنسيت و سطح تحصيالت و رفتارهاي محيط 

) در پژوهشي بنام تحليل جامعه شناختي زباله ريزي در 1394يروزجائيان و همكاران (زيستي رابطه مثبت وجود دارد. ف

بين گردشگران: مطالعه موردي گردشگران استان مازندران با روشي پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوري 

بوده با حجم نمونه  1393ران در تابستان اطالعات از جامعه آماري، كه كليه گردشگران داخلي وارد شده به استان مازند
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نفري پرداختند. نتايج نشان دادند كه رفتار زباله پراكني با متغيرهايي چون نگرش زيست محيطي، ضعف هنجاري،  385ي 

عدم احساس مسئوليت، احساس منفي نسبت به زباله، زباله پراكني از ديگران، عادت، گمنامي، فقدان خدمات رابطه ي 

   دارد.معناداري 

  گزيده اي از تحقيقات خارجي:

) در كتاب شهر و محيط زيست كه توسط دكتر منوچهر طبيبيان به فارسي ترجمه شده است در 2006( 1بون و مدرس

شش فصل، مسائل و مشكالت شهرها از بدو تاريخ تا به امروز را مورد مطالعه قرار داده و جهت دستيابي به آينده اي 

نوين شهرسازي دوستدار طبيعت را برشمرده پايدارتر براي شهرهاي امروزي راهكارهايي همچون رشد هوشمند و روشهاي 

اند. بطوريكه فصل نخست كتاب به ريخت شناسي شهري از ظهور شهرنشيني تا پست مدرنيسم را بخود اختصاص داده 

است و در فصل دوم به اثرات افزايش جمعيت شهرنشين و اثرات آن بر محيط زيست پرداخته اند و... در فصل پاياني 

 2ز، مديريت سبز و برنامه ريزي براي آينده پايدار شهري را ذكر نموده اند. كاي ژين و كيم ليان چانكتاب فوايد فضاي سب

، با 3) در پژوهشي با عنوان ديدگاه هاي گردانندگان تور از شاخص هاي گردشگري مسئول: پارك  ملي كينابالو2014(

انندگان تورهاي گردشگري پرداختند كه در اين ابزار مصاحبه به گردآوري شاخص هاي گردشگري مسئول از ديدگاه گرد

چهار مفهوم اصلي گردشگري پايدار بعنوان موضوع راهنما در طي از و  نده ي تور مورد تحقيق قرار گرفتگردان 25زمينه 

ه ها  استفاده شد كه شامل موضوعات اكولوژيكي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بوده است. هدف نويسندگان از مصاحب

فوق طراحي يك سيستم نظارت موثر براي پارك مي باشد تا بتوانند در برابر توسعه سريع و كوتاه مدت، پارك را به  مقاله

مدت طوالني تري حفظ و نگهداري كنند. در نهايت مي نويسند: صنعت گردشگري شامل طيف وسيعي از ذينفعان مانند 

و نقش هر گروه در توسعه شاخص هاي گردشگري  دولت، گردشگران و ديگر سرمايه گذاران كوچك و متوسط است

) در مقاله اي با عنوان اصول فلسفي اخالق زيست 2015( 4مانتاتوو و مانتاتووا مسئول براي پارك فوق بسيار مهم است.

به تحليل تئوري مسئوليت پذيري جوناس مي پردازند و مي نويسند  5محيطي: نظريه مسئوليت پذيري از هانس جوناس

اَ همان چيزي است كه مي تواند به جلوگيري از تخريب يا نابودي بشريت كمك كند. نويسندگان استدالل مي ترس دقيق

كنند، ضروري است كه تمدن صنعتي مدرن با يك بردار توسعه جديد (تفكر انساني و اخالق زيست محيطي) همگام شود. 

هايي از اخالق زيست محيطي و مفهوم توسعه  در پايان اهميت عملي نظريه مسئوليت پذيري هانس جوناس با نمونه

مي  ،) در مقاله اي با نام گردشگري پايدار و مسئول، در راستاي گردشگري پاسخگو2016( 6ميهاليكپايدار نشان داده شد. 

علي رغم چند دهه بحث و مباحثه ي علمي و عملي در زمينه ي گردشگري پايدار، كاربرد آن در عمل دشوار است.  نويسد

وي سه دليل از جمله آگاهي، برنامه و اقدام با ديدگاه هاي نظري از اقتصاد سياسي و اقتصاد رفتاري براي ارائه يك مدل 

همچنين به بحث در مورد فهرست لغات پايداري و مسئوليت پذيري  مسئوليت پذير پايدار و يكپارچه را ارائه مي دهد و
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و استفاده از آنها مي پردازد، با هدف درك گفتمان گردشگري پايدار و مسئوليت پذير، تالش مي كند شكاف بين پايداري 

رفتاري حاصل و مسئوليت پذيري را با استفاده از تعاريف هر اصطالح كه از نظريه هاي آسيب زيست محيطي و اقتصاد 

) در مقاله اي با عنوان فعاليت گردشگري مسئول و كيفيت زندگي: چشم 2016و همكاران ( 1شده را توضيح دهد. هانافيا

، با هدف آشكار ساختن ديدگاه جوامع جزيره فوق الذكر در مورد عملكرد گردشگري 2اندازي از جوامع جزيره النگ كاوي

ان مي باشد كه با استفاده از روش نمونه گيري سهميه اي، پرسشنامه محقق ساخته مسئول و تاثير آن بر كيفيت زندگي آن

در ميان جوامع جزيره النگ كاوي توزيع گرديد. نتايج نشان دادند كه توسعه گردشگري مداخالت مثبتي را در جوامع 

و محصوالت و نيز ارائه مزاياي محلي بوجود آورده كه اين شامل مزاياي اقتصادي مانند اشتغال، استفاده از خدمات محلي 

آموزشي محلي، ابتكارات بهداشتي و سالمت است، عالوه بر اين ساكنين معتقدند كه فعاليت گردشگري مسئول راه حل 

كه اين سياست بايد شامل برنامه ريزي مسئوالنه و مسئوليت  مناسبي براي مبارزه با عواقب ناگوار توسعه گردشگري است

اشد. در مجموع نتايج نشان دادند كه رابطه بين توسعه گردشگري و كيفيت زندگي با فعاليت پذيري زيست محيطي ب

  گردشگري مسئول از استحكام و توانايي بيشتري برخوردار خواهد بود.

  ادبيات تحقيق:

  مسئوليت پذيري: 

كل مي گيرد و مسئوليت يك ويژگي شخصيتي است كه معموال بصورت يك نگرش در ساختار رواني و رفتاري فرد ش

يك متغير عمده و اساسي در رفتارهاي اجتماعي محسوب مي شود و لذا در آموزش رفتارهاي اجتماعي جايگاه جالب 

توجهي دارد. مسئوليت پذيري در ابعاد فردي و اجتماعي، مفهومي است كه مي تواند ابزار و وسيله خوبي براي حفظ 

مسئوليت   )46:  1393،و همكاران موجود و فهم آنها باشد. (خواجه نوريانسجام اجتماعي در عين احترام به تفاوت هاي 

به مفهوم تصميم گيري مناسب و موثر است و منظور از تصميم گيري مناسب اين است كه فرد در چارچوب هنجارهاي 

موفقيت و افزايش ايمني اجتماعي و انتظاراتي كه از او مي رود، دست به انتخاب بزند كه سبب ايجاد روابط انساني مثبت، 

  )53: 1980، 3و آسايش خاطر شود.(كلمز و بين

  مسئوليت پذيري زيست محيطي(اخالق زيست محيطي):

رفتار محيط زيستي، مجموعه ي كنش هاي افراد جامعه نسبت به محيط زيست است كه در يك طيف وسيع از احساسات، 

يست را شامل مي شود. افراد هر جامعه اي برحسب شرايط تمايالت و آمادگي هاي خاص براي رفتار نسبت به محيط ز

و مقتضيات خاص اجتماعي و فرهنگي برخورد متفاوتي نسبت به محيط زيست دارند. اين برخوردها و رفتارها ممكن 

:  1388است كامالَ منفي و بر عليه محيط زيست و يا بالعكس كامالَ مثبت و برله محيط زيست باشد. (عقيلي و همكاران،

تعيين اصول و معيارهايي كه بر روابط انسان با محيط زيست به منظور ممانعت از آسيب رساندن به طبيعت و حفاظت ) 4

بعبارت ديگر اخالق محيط زيست، اخالق  )10: 1391از آن حاكم باشد، بر عهده اخالق زيست محيطي است.(كاوندي،
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ه اول بر حفظ سالمت جهان طبيعي شامل جنگلها، آبزيان، استفاده، تخصيص، بهره برداري و حفظ منابع است و در درج

اخالق  )65: 1388زيست بوم و تنوع زيستي و در درجه دوم بر حفظ عناصر و انرژي متمركز است.(عابدي سروستاني،

محيط زيست يكي از با سابقه ترين شاخصه هاي اخالق كاربردي است كه درباره چگونگي رفتار انسان با محيط زيست 

و گفتگو مي كند و به مسايلي همچون نوع رابطه انسان با محيط زيست، شناخت طبيعت از سوي انسان، احساس بحث 

اخالق زيست محيطي، بخشي از  )195: 2005، 1مسئوليت نسبت به آن، حفاظت از منابع طبيعي و... مي پردازد.(پويمن

مفهوم گسترده ي اخالق زيستي است، ارزش طبيعت و محيط زيست و زندگي پايدار در توازن و هماهنگي با طبيعت 

است كه نه تنها الزمه ي احترام متقابل بين انسان هاست بلكه تمام مخلوقات است. مهمترين كاركرد اخالق زيست محيطي، 

  )2475: 2009و همكاران،  2طبيعت است. (ساكا تنظيم رابطه بين انسان و

   جنبش محيط زيست و زيست بوم گرايي:

مفهوم محيط زيست جهاني تازه ترين مفهوم درباره محيط زيست است و ريشه هاي آن به مناظرات مربوط به بحران 

اشته است ولي بروز باز مي گردد. گرچه همواره محيط زيست جهاني وجود د 1970و  1960زيست محيطي در دهه هاي 

مخاطرات براي آن آماج توجه همگاني و سياسي قرار گرفت. يكي از مسائل كه در ايجاد مفهوم محيط جهاني اهميت 

از فضا از زمين گرفته شد. اين تصاوير بيش از هر چيز ديگري مردم را  1960داشت عكس هايي بود كه در پايان دهه 

: 1389يك كره خاكي زندگي مي كنند در آن شريك هستند.(محرم نژاد و تهراني،متوجه كرد كه همه انسانها كه بر روي 

به دنبال ظهور اين آگاهي و تكامل آن در دو سه دهه ي اخير است كه مباحث و مسائل مربوط به محيط زيست ابعادي  )3

درآمده است.با تعميق فراتر از موضوعات علمي و فني پيدا كرده و به صورت نوعي فلسفه ي اجتماعي و جنبش جهاني 

مباحث مربوط به محيط زيست، فرهنگ مربوط به آن نيز، غني تر و وسيع تر شده است.اينك مفاهيمي مثل اقتصاد زيست 

محيطي، اخالق زيست محيطي، فرهنگ زيست محيطي و غيره در جهان غرب، كاربردي وسيع پيدا كرده است. از جمله 

پديد آمده كه بيانگر آغاز نگرشي نوين نسبت به  4و زيست بوم گرايي 3ت گراييتمايزي آشكار ميان دو مفهوم محيط زيس

به كمك متفكران و دانشمندان علوم طبيعي و  1970در دهه ي  مسائل و مباحث محيط زيست انسان محسوب مي شود.

علوم اجتماعي رشته ي جديدي از اخالق به عنوان اخالق زيست محيطي پايه گذاري شد كه فراتر از موضوع اخالق 

فقط  سنتي به تنظيم روابط ميان انسان هاو محيط زندگي نظر دارد. اين اخالق جديد بر اين آموزه استوار است كه زمين

   )52-50: 1395يك منبع اقتصادي براي بهره كشي نيست.(مهديزاده، 

   گردشگري مسئوالنه و در راستاي توسعه پايدار:

گردشگري مسئول به محبوب ترين مفهوم و نيز قاعده اي كلي براي توسعه گردشگري مدرن تبديل شده است. ترويج 

ي و نيز همكاري، كيفيت زندگي بهتري را بهمراه دارد.(هانافيا حفاظت و نگهداري از محيط زيست طبيعي، فرهنگ هاي محل

، خواهان مسئوليت پذيري بيشتري در مورد اثرات گردشگري  1980منتقدان گردشگري در دهه ي  )406: 2016و همكاران،
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ال ديگري از و رفتارها در محيط هاي ميزبان، طبيعي و انساني شدند. اين عالقه به مسئوليت پذيري بيشتر منجر به اشك

گردشگري گرديد كه با نام هاي بسياري مانند ماليم، با كيفيت، زيست محيطي، مسئوليت پذير، حداقل اثرات گردشگري، 

سبز و اخالق گردشگري و ... كه همه ي آنها بيان كننده ي جايگزيني براي گردشگري انبوه مي باشند، شناخته مي 

ميهاليك در شكل زير سه ركن يا ستون اصلي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي فرهنگي  )461: 2016شوند.(ميهاليك، 

را با تكيه بر الزامات توسعه گردشگري پايدار، همانطور كه در شكل زير نمايان است، بعنوان معيارهاي گردشگري مسئول 

  مطرح مي كند.

  : درك پيشنهادي از گردشگري مسئول 1شكل

  
Mihalic,2016:463  

وم گردشگري مسئول، به توسعه پايدار بسيار نزديك است، كه خواستار سازش است و مانع تضاد يا مناقشه بين توسعه مفه

اقتصادي از يكسو و محيط اجتماعي و طبيعي از سوي ديگر مي گردد. مفهوم گردشگري مسئول در به حداقل رساندن 

رساندن مشاركت مردم محلي در ارائه خدمات گردشگري، دخالت در محيط طبيعي، احترام به تنوع فرهنگي، به حداكثر 

افزايش رضايت مشتري و رضايت گردشگران تمركز دارد. گردشگري مسئول بازتابي از گردشگري پايدار است، بنابراين 

گردشگري پايدار در موفقيت اقتصادي و نگراني نسبت به محيط زيست، حفاظت و توسعه آن و رفتار مسئوالنه و احترام 

جامعه و ارزشهاي فرهنگي انعكاس مي يابد، بطوريكه اين سه معيار وابسته به يكديگر مي باشند. بنابراين گردشگري  به

بهتري را جهت مسئول، گردشگري است كه مناطق بهتري را براي مردمي كه در آن زندگي مي كنند و همچنين مكان 
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امروزه رفتار مسئوالنه زيست محيطي گردشگران در دستيابي به  )193: 1،2014.(دبيكا و جاسترزابكبازديد فراهم مي آورد

توسعه پايدار گردشگري، ضرورت زيادي يافته است. در زمينه گردشگري، رفتار مسئوالنه زيست محيطي گردشگران 

ده اي روشن بستگي به ميزان تاثير رفتار گردشگران بر محيط و ميزان رعايت هنجارها در مقصد گردشگري دارد. داشتن آين

  )50: 1396بدون پرورش افرادي مسئوليت پذير امكان پذير نيست. (قيداري و دلير، 

  روش تحقيق:

پزوهش حاضر از نوع تحقيقات مقطعي و پيمايشي مبتني بر پرسشنامه و در حيطه ي تحقيقات كاربردي قرار مي گيرد. 

) بوده است. جامعه آماري كليه گردشگران ورودي روش جمع آوري اطالعات نيز ميداني (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه

انتخاب شدند و جهت تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد كه با  1397به شهرستان رامسر در تابستان سال 

بدست آمد. پرسشنامه از نوع پاسخ  384درصد حجم نمونه براي اين پژوهش عدد  5درصد و احتمال خطاي  95اطمينان 

در قالب طيف پنج گزينه اي ليكرت تهيه و توزيع شد و براي اطمينان از پايايي پرسشنامه، پس از توزيع مقدماتي بسته و 

را نشان داد كه گوياي پايايي مناسب سواالت مي باشد،  728/0عدد پرسشنامه، مقدار آلفاي كرونباخ براي آن عدد  30

اتيد مرتبط مورد تاييد قرار گرفت. ميزان تحصيالت، پايگاه روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه نيز بر اساس نظر اس

اقتصادي وسن گردشگران بعنوان متغيرهاي مستقل و تاثيرگذار و مسئوليت پذيري زيست محيطي بعنوان متغير وابسته يا 

ل، جنگلها تاثير پذير در نظر گرفته شد، توزيع پرسشنامه بصورت تصادفي (نمونه در دسترس) در بين گردشگران در سواح

و ساير نقاط گردشگر پذير شهرستان رامسر انجام شد. در نهايت از آنجاييكه اطالعات گردآوري شده داراي توزيع غير 

ميزان ارتباط  دي سامرز و تاي بي كندال نرمال بوده اند از طريق روشهاي ناپارامتريك و با استفاده از آماره هاي استنباطي

  ي و ارزيابي شدند.و تاثير متغيرهاي تحقيق بررس

  محدوده مطالعاتي:

شهرستان رامسر در استان مازندران واقع مي باشد . رامسر غربي ترين شهرستان اين استان است كه با استان گيالن مرز 

مشترك دارد. شهرستان رامسر از شرق به شهرستان تنكابن ، از غرب به چابكسر از توابع شهرستان رودسر ، از جنوب به 

كيلومتر مربع مي باشد. اين شهرستان در عرض  730قزوين و از شمال به درياي خزر متصل است و مساحت آن بالغ بر 

 50دقيقه تا  47درجه و  50دقيقه گسترده شده است، طول شرقي آن بين  32درجه و  36دقيقه تا  59درجه و  36شمالي 

شهرستان رامسر از سه شهر بنام هاي كتالم، ساداتشهر و شهر  )1393دقيقه مي باشد. (سالنامه آماري مازندران، 20درجه و 

رامسر تشكيل شده است، اين شهرستان همچنين داراي چهار دهستان بنام هاي چهل شهيد، سخت سر، جنت رودبار و 

جنگل  اشكور مي باشد. اين شهرستان ويژگي هاي بارزي چون سواحل زيبا و ماسه اي، اقليم معتدل، آبگرم هاي معدني،

هاي بكر و انبوه، ييالقاتي زيبا با فرهنگ هاي غني و... پذيراي تعداد زيادي گردشگر تفريحي و اكوتوريست، بويژه در 

فصل تابستان و تعطيالت نورورز مي باشد، حوزه ي شهري اين شهرستان نيز يادگاري هاي بسياري از دوران پهلوي اول 

                                                           
1 - Debicka & Jastrzabek 
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موزه، كاخ مادر شاه و چندين بناي تاريخي ديگر را در دل خود جاي داده كه مانند: هتل قديم و هتل بزرگ رامسر، كاخ 

                                 براي  گردشگران فرهنگي و تاريخي نيز جاذب باشد.توانسته 

  : موقعيت جغرافيايي شهرستان رامسر1نقشه 

  
  يافته ها: 

  خصوصيات كلي پاسخ دهندگان: 

درصد  36درصد زن مي باشند،  47درصد مرد و  53بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسشنامه ها، پاسخ دهندگان 

سال با  30 – 39درصد آنان نيز متاهل بوده اند. از نظر سني بيشترين حجم پاسخ دهنده مربوط به طيف سني  64مجرد و 

سال با  20درصد و همچنين كمترين تعداد نيز مربوط به افرادي با شرايط سني زير  24سال با  درصد و باالي پنجاه 5/34

 17درصد ديپلم،  27درصد افراد داراي مدرك تحصيلي ليسانس،  31درصد بوده است. از لحاظ وضعيت تحصيلي  7

لي زير ديپلم داشته اند. از نظر درصد مدرك تحصي 9درصد فوق ديپلم و در نهايت نيز  16درصد فوق ليسانس و باالتر، 

درصد مي  22درصد و آمار بعدي نيز مربوط به بيكاران با  32شغلي بيشترين فراواني مربوط به دارندگان مشاغل آزاد با 

درصد  30از نظر ميزان درآمد نيز بيشترين مقدار با درصد بوده است.  8باشد و كمترين فراواني نيز مربوط به دانشجويان با 

 9ميليون تومان با فراواني  4تا  3ميليون تومان و كمترين فراواني نيز مربوط به درآمدهاي  1ط به درآمدهاي زير مربو

  درصد بوده است. نتايج در نمودارهاي زير جهت گوياتر شدن ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان ترسيم شده است. 
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 : تفكيك پاسخ دهندگان بر اساس تحصيالت  2نمودار                     گان بر اساس سن  : تفكيك پاسخ دهند 1نمودار 

 

 

 : تفكيك پاسخ دهندگان بر اساس درآمد 4نمودار                    س شغل: تفكيك پاسخ دهندگان بر اسا 3نمودار 

 

 

  ميزان مسئوليت پذيري زيست محيطي گردشگران: 

پرسش مطرح شد و نظرات پاسخ دهندگان در اين  9جهت برآورد ميزان مسئوليت پذيري جامعه آماري مورد نظر تعداد 

زمينه جمع آوري گرديد، از ميان پاسخ هايي كه به سواالت مختلفي همچون جمع آوري زباله حتي زباله هاي باقيمانده ي 

، مطمئن شدن از خاموش شدن آتش، بازداشتن سايرين از زباله پراكني و تذكردهي، همراه داشتن كيسه زباله، وظيفه ديگران

شهرداري و... داده شده بود، نتايجي كه غير محتمل تر بوده بصورت نمودار در زير آورده شده است. بعنوان مثال در پاسخ 

 دو بوده كه يعني حدود و زياد فراواني مربوط به گزينه ي بسيار زيادبه پرسش مربوط به وظايف شهرداري ها، بيشترين 

را در قبال گردآوري زباله سوم از پاسخ دهندگان جمع آوري زباله را صرفاَ جزء وظايف شهرداري ها مي دانند و خود 

  مسئول نمي دانند.  هاي خويش
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 هاست وظيفه ي شهرداري ها: جمع آوري زباله  5نمودار 

 

  دانش زيست محيطي گردشگران:  

ها حاكي از آگاهي يا دانش زيست محيطي گردشگران نسبت به خسارات و عواقب ناگوار باقي  اسختجزيه و تحليل پ 

تا حدود زيادي  كه ماندن زباله و پساب هاي حاصل از آنها در شيوع بيماري هاي مهلك و همچنين تخريب محيط زيست

بطور كلي نتايج حاصل از پرسشنامه و مصاحبه با  مي باشد. است، ناشي از تجزيه پذيري طوالني مدت ظروف پالستيكي

گردشگران نشان مي دهند كه گردشگران بواسطه ي فعاليت هاي گسترده ي رسانه ها اعم از تلويزيون، اينترنت، موبايل و 

و رو به بااليي در مورد دانش زيست محيطي برخوردار مي باشند، كه شواهد نشان  ... از يكسري اطالعات كلي متوسط

داده اند كه اين ميزان دانش، از بازدارندگي الزم در برابر زباله پراكني يا عدم جمع آوري زباله توسط گردشگران برخوردار 

  نبوده است. 

  ميزان رضايت گردشگران از امكانات موجود در مكانهاي گردشگري:

نتايج بدست آمده از ميزان رضايت متوسط و رو به پايين گردشگران از امكانات و تجهيزات شهري در مكانهاي گردشگري 

حكايت دارد، كه مي تواند يكي از داليل قوي جهت كاهش انگيزه ي جمع آوري زباله توسط گردشگران شود، بطوريكه 

هاي پالستيكي در كنار درختان يا آويزان نمودن آنها به شاخ و  در كيسه زباله در مصاحبه با تعدادي از آنان جمع آوري

برگ درختان را خدمتي براي محيط زيست و شهرداري مي دانند و فقدان سطل هاي زباله و ديگر تجهيزات ضروري در 

جمع آوري اماكن گردشگري نظير آالچيق، باربيكو، سرويس هاي بهداشتي و ... را از داليل اصلي زباله پراكني يا عدم 

را  زباله ها مي دانند. مشاهدات نشان داده تنها تعداد كمي از گردشگران مسئول و دوستدار محيط زيست زباله هاي خود

از محل جمع مي كنند.همانطور كه مي دانيم از خصوصيات اصلي هر مكان گردشگري، داشتن حداقل امكانات رفاهي و 

دشگري ساحلي، جنگلي و ... اين شهرستان حاكي از عدم رضايت آنان بهداشتي است كه پاسخ گردشگران در اماكن گر

بديهي است تا تجهيزات اوليه ي ضروري همچون سطل هاي زباله، سرويس هاي بهداشتي و... در در اين زمينه است. 

مكانهاي گردشگري و در فواصلي استاندارد به نسبت حجم جمعيت گردشگر كه مي توان بر پايه ي آمار سالهاي گذشته، 
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گردند، نمي توان با توجه به نگرش ها، سطوح يني و احداث نگزميزان آن را براي آينده تا اندازه اي پيش بيني نمود، مكان 

فرهنگي، مسائل خانوادگي و آموزشي و.. انتظار شهروندان يا گردشگران مسئول را از تمامي آنان داشت و تنها نوك تيز 

  انتقادات را متوجه گردشگران كرد.

  آزمون فرضيات :

  به محيط زيست تاثير دارد. ميزان تحصيالت گردشگران بر مسئوليت پذيري آنان نسبتفرضيه اول : 

در آزمون فرضيه ي فوق از آنجاييكه متغيرهاي مستقل و وابسته هر دو در سطح سنجش رتبه اي انتخاب شده اند و هدف 

استفاده  1از آزمون دي سامرز مي باشدتحقيق نيز بر اساس تاثيرگذاري يك متغير بر متغير ديگر، يعني رابطه از نوع علي 

درصد اطمينان ادعا نمود ميزان تحصيالت گردشگران تاثير قوي  99شده است. نتايج نشان مي دهند كه مي توان با بيش از 

مثبت و معناداري بر ميزان مسئوليت پذيري زيست محيطي آنان دارد. بدين معنا كه با افزايش سطح تحصيل، ميزان مسئوليت 

كس هرچه سطح تحصيلي گردشگران پايين تر باشد، ميزان مسئوليت پذيري نيز كمتر پذيري نيز افزايش مي يابد و برع

  مي شود.

  

  بر مسئوليت پذيري زيست محيطي    گردشگران : تعيين سطح معناداري، شدت و جهت تاثير ميزان تحصيالت 1جدول 

 ميزان خطا  آمارهمقدار  T خطاي استاندارد جهت و شدت  آزمون دي سامرز (رتبه اي رتبه اي)

  

  مسئوليت پذيري زيست محيطي

  ميزان تحصيالت گردشگران  

319/0  

365/0  

283/0  

033/0  

038/0  

030/0  

490/9  

490/9  

490/9  

000/0  

000/0  

000/0  

  

  افزايش سن گردشگران بر ميزان مسئوليت پذيري آنان نسبت به محيط زيست تاثير دارد.: فرضيه دوم 

در آزمون فرضيه ي مورد نظر نيز به مانند فرضيه ي فوق و با توجه به رتبه اي بودن متغيرهاي تحقيق و با هدف ارزيابي 

تاثير متغير مستقل سن گردشگران بر متغير وابسته ي مسئوليت پذيري زيست محيطي، از آزمون آماري دي سامرز استفاده 

درصد اطمينان،  90يعني با بيش از  ي قبليطمينان كمتري نسبت به فرضيه شد. نتايج نشان دهنده ي آن است كه با سطح ا

دارد. بدين معنا كه افزايش  آنان افزايش سن گردشگران تاثير مثبت و معناداري بر ميزان مسئوليت پذيري زيست محيطي

دشگراني با سنين پايين سن و كسب تجربه بر ميزان مسئوليت پذيري تاثيرگذار است و باعث افزايش آن مي شود و نيز گر

  تر از مسئوليت پذيري كمتري نسبت به محيط زيست برخوردارند. 

  

  : تعيين سطح معناداري، شدت و جهت تاثير افزايش سن گردشگران بر مسئوليت پذيري زيست محيطي    2جدول 

 ميزان خطا  مقدار آماره T خطاي استاندارد جهت و شدت  آزمون دي سامرز (رتبه اي رتبه اي)
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  مسئوليت پذيري زيست محيطي

  افزايش سن گردشگران

098/0  

113/0  

087/0  

037/0  

043/0  

033/0  

629/2  

629/2  

629/2  

009/0  

009/0  

009/0  

  

  بين پايگاه اقتصادي گردشگران با مسئوليت پذيري زيست محيطي ارتباط معناداري وجود دارد.فرضيه سوم: 

به هدف تحقيق كه سنجش ميزان همبستگي ميان متغيرهاي رتبه اي، يعني متغير مستقل در آزمون فرضيه ي سوم با توجه 

پايگاه اقتصادي گردشگران و متغير وابسته ي مسئوليت پذيري زيست محيطي بوده است، و از آنجاييكه جداول اطالعات 

استفاده شد. نتايج نشان مي  1ي كندالما از نوع مربعي مي باشد(تعداد سطر و ستون هاي آن برابرند) از آزمون آماري تاي ب

درصد اطمينان مي توان ادعا نمود كه بين پايگاه اقتصادي گردشگران و مسئوليت پذيري زيست  99دهند كه با بيش از 

محيطي آنان همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد. بعبارتي هرچه پايگاه اقتصادي و درآمد مالي گردشگران بيشتر باشد 

ي آنان نيز بيشتر است و برعكس هرچه ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي گردشگران كمتر و ضعيف ميزان مسئوليت پذير

تر باشد، دغدغه ي زيست محيطي كمتري دارند و مسئوليت پذيري زيست محيطي براي آنان به مراتب كم اهميت تر از 

 ديگر مسائل، خصوصاَ اقتصادي براي آنهاست. 

  دت و جهت بين متغيرهاي مورد سنجش  : تعيين سطح معناداري و ش 3جدول 

 ميزان خطا  مقدار آماره T خطاي استاندارد جهت و شدت  آزمون تاي بي كندال (رتبه اي رتبه اي)

  

  حجم نمونه

156/0  

384  

039/0  

  

983/3  

  

000/0  

  

  

  بحث و نتيجه گيري: 

انباشت زباله ها در مراكز گردشگري ساحلي و جنگلي شمال كشور به معضلي قابل تامل و نگران كننده تبديل شده است، 

عملي كه ريشه در مسائل مختلف اقتصادي، اجتماعي فرهنگي انسانها با نگرش هاي مختلف نسبت به محيط زيست دارد 

حيط زيست در جلگه ي باريك شمال كشور، توسط محققين كه مي بايست تحقيقات گسترده تري با توجه به حساسيت م

و پژوهشگران عرصه ي محيط زيست، منابع طبيعي، جامعه شناسي، مردم شناسي و .. بررسي و چاره انديشي شود. نتايج 

حاصل از فرضيات پژوهش نيز اين ادعاها را به اثبات رسانيد كه افزايش ميزان تحصيالت دانشگاهي و نيز افزايش سن 

رتباط مستقيمي با افزايش تجربه كه افق ديد وسيع تري را نسبت به مسائل زيست محيطي و عواقب ناگوار آن بر زندگي ا

انسانها برجاي مي گذارند، تاثير مثبت و معناداري بر ميزان مسئوليت پذيري زيست محيطي گردشگران دارد. لذا شايسته 

گي انسانها از مقاطع اوليه ي تحصيلي در برنامه هاي درسي دانش است كه واحد درسي محيط زيست و اهميت آن در زند

آموزان گنجانده شود و اهميت مسئله محيط زيست در اذهان فرزندانمان نهادينه شود. در زمينه ي پايگاه اقتصادي 

متغير فوق، گردشگران و ميزان مسئوليت پذيري آنان نيز فرضيه سوم با اثبات وجود همبستگي مثبت و معنادار ميان دو 
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حاكي از توجه بيشتر قشر مرفه جامعه و به نوعي افرادي كه دغدغه ي مالي كمتري دارند، به محيط زيست خبر مي دهد، 

در مصاحبه با تعدادي از گردشگران بي توجه به مسائل زيست محيطي، تمامي آنها عنوان نموده اند كه اوالَ با توجه به 

الي براي تفكر در باب مسائل زيست محيطي را بيهوده مي دانند و دوماَ جمع مشكالت و فشارهاي اقتصادي ديگر مج

 آوري زباله را جزء وظايف اصلي شهرداري ها مي دانند و به هيچ وجه خود را در قبال جمع آوري آن موظف نمي دانند.

كي با تجزيه پذيري طوالني بهر روي در سالهاي اخير بداليل مختلفي همچون استفاده ي بيش از حد از زباله هاي پالستي

مدت، عدم توجه خانواده ها به رفتارهاي مخرب زيست محيطي فرزندانشان و در بعضي موارد با مشاركت خود والدين 

با فرزندانشان در تخريب محيط زيست مانند شكستن شاخ و برگ درختان جهت برافروختن آتش، عدم فرهنگ سازي و 

نوني محكم با قابليت اجرايي در برابر متخلفين مخرب محيط زيست و ... مسئله ي آموزش در سنين پايين، عدم وجود قا

محيط زيست را به نقطه اي بحراني رسانيده است كه نيازمند مداخله ي تمامي سازمانها و اُرگانهاي ذيربط در امور زيست 

يراث فرهنگي، آموزش و پرورش محيطي از جمله سازمان حفاظت از محيط زيست، سازمان منابع طبيعي، شهرداري ها، م

و ... جهت آگاهي رساني، آموزش، تهيه امكانات ضروري و اوليه، نظارت، اعمال جريمه بر متخلفيني كه محيط را با زباله 

پراكني آلوده مي سازند و نه صرفاَ رانندگان زباله ريز، اخذ ورودي از گردشگران و هزينه كردن مبالغ جمع آوري شده 

منطقه از زباله و ديگر امور نظافتي، سياستهاي تشويقي از جمله دادن كيسه هايي براي جمع آوري زباله جهت پاك سازي 

  به گردشگران در بدو ورود به اماكن گردشگري و ... را در دستور كار خويش قرار دهند. 
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