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چکیده
تحقیق حاضر ،با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک صورت پذیرفت .جامعه آماری آن را
کارشناسان سازمان گردشگری ،شهرداری و بخشداری لواسانات تشکیل میدادند که به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری ،از
روش سرشماری  60نفر مورد پرسش قرار گرفتند .ابزار جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه ای بود که شامل بخشهای ویژگی های
فردی و حرفه ای پاسخگویان ،توسعه اکوتوریسم و عوامل هفتگانه اقتصادی ،زیرساختی ،سیاستگذاری ،فرهنگی ،جغرافیایی و
عامل آموزشی ـ ترویجی مؤثر بر توسعه اکوتوریسم بود .روایی محتوايي پرسشنامه با نظرخواهي از پانل متخصصان تأیید گردید
و قابليت پایایی پرسشنامه نیز از طريق آلفاي كرونباخ تعيين گرديد که میزان آن برای مقیاس های اصلی پرسشنامه باالی 0.7
کسب گردید که قابلقبول میباشد .نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل اقتصادی ،زیرساختی،
سیاستگذاری ،اجتماعی و آموزشی  -ترویجی و توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .نتایج
حاصل رگرسيون گامبهگام نیز نشان داد كه عوامل آموزشی ـ ترویجی و زیرساختی درمجموع  63.9درصد از واریانس متغیر
توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک را تبیین نمودند .ﻳﻜﻲ از مهمترین مسائل توسعه اکوتوریسم آن اﺳﺖ ﻛﻪ با آموزشهای مؤثر
میتوان ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر گردشگران را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ داد .لذا بهعنوان یک راهکار عملی ،مهمترین
مسأله برگزاری دورههای آموزشی ترویجی برای گردشگران در رابطه با تغییر نگرش و آگاهی آنان در رابطه با مسائل اکوتوریسم
است .اگرچه دهستان لواسان کوچک ازلحاظ ساختاری ،اکولوژیکی و فضایی از دیرباز برای گذران اوقات فراغت کالنشهر تهران
انتخاب شده است ،بااینوجود بررسیها نشان میدهد ،تاکنون مطالعه ای با موضوع عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان
کوچک از دیدگاه کارشناسان گردشگری و جهاد کشاورزی صورت نگرفته است.
واژههای کلیدی :اکوتوریسم ،توسعه ،لواسان کوچک.
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مقدمه
از هنگامی که  Tomas Cookنخستین شرکت
توریستی در جهان را در سال  1841میالدی تاسیس کرد،
تاکنون بسیاری از مردم از فرصتهای گردشگری به صورت
روزافزون استقبال کردهاند ( ) ,1991brendonامروزه حدود
 6/ 1میلیارد نفر از همه فرهنگها ،نژادها و همه نوع سلیقهها
جهت استفاده از انواع گونههای توریسم یا گردشگری ،سالیانه
میلیونها دالر خرج میکنند ( .) ,2010hjalagerگردشگري
به ويژه گردشگري طبيعي در جهان كنوني ،صنعتي پاك و
سومين پديده اقتصادي پويا ،پر رونق و روبه توسعهاي است
كه پس از صنايع نفت و خودروسازي گوي سرقت را از ديگر
صنايع جهاني ربودهاند؛ بهگونهاي كه بر اساس برآورد سازمان
جهاني جهانگردي ،ارزش حاصل از جهانگردي و مسافرت در
دهه آتي با سرعتي افزون از تجارت جهاني به سطحي باالتر
از ارقام صادراتي در ديگر بخشهاي اقتصادي خواهد رسيد
( .) ,2011tremblayاما با این وجود ،این صنعت پر درآمد،
مشکالتی نیز در پی دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان
به آسیبهای فرهنگی ،آلودگی هوا ،تخریب مناظر طبیعی و
تاریخی ،در معرض خطر قرار دادن گونههای کمیاب گیاهی و
جانوری و افزایش جرم و جنایت اشاره نمود (,1995steele
) .سازمان جهانی گردشگری ،اکوتوریسم را به صورت نوعی از
گردشگری که در آن مسافرت به مناطق طبیعی (که به نسبت
بدون آسیب مانده) با اهداف مطالعاتی و بهره بصری از مناظر
و رستنیهای طبیعی و حیات وحش و با توجه به جنبههای
فرهنگی هم در گذشته و هم در حال صورت میپذیرد ،تعریف
می کند .بالمی معتقد است فعالیت هایی که دارای مالک های
زیر باشد در زمره فعالیتهای اکوتوریستی قرار می گیرد:
ـ جاذبهها بهطور برجسته باید طبیعت محور باشند
ـ جاذبهها برای بازدیدکنندگان جنبه آموزشی-یادگیری
داشته باشند
ـ مدیریت گردشگری باید در جهت رعایت اصول اکولوژیکی،
اجتماعی ،فرهنگی و پایداری اقتصادی حرکت نماید (Bacsh
.)2013 ,.et al
واژة اكوتوريسم در ادبيات انگليسي را نخستين بار رومريل
(به نقل از رضایی و همکاران )1390 ،به كار برد .هدف وي از
به كارگيري اصطالح اكوتوريسم ،توجه به سرمايه گذاري بخش
صنعت در مطالعات جذب گردشگر در مناطق با پتانسيل هاي
طبيعي ،يا به سخن ديگر طبيعتگردي بوده است .اكوتوريسم
در وهلة نخست ،ناظر بر مالحظات محيط زيستي و مفهوم
توسعة پايدار است و در آن طبيعت گردي در درجة دوم اهميت
قرار مي گيرد .شماري از پژوهشگران ،طبيعت گردي را روايت
پرداخت شده اي از گردشگري طبيعي ميدانند و برخي نيز در
مطالعات موردي ،تعاريف ويژة خود را مطرح مي كنند (رضایی
و همکاران .)1390 ،اكوتوريسم از سوي انجمن بينالمللي
اكوتوريسم در سال  ،2003سفري مسئوالنه به مناطق طبيعي
تعريف شده است كه حفظ محيط زيست و پايداري رفاه مردم
محلي و بومي منطقه را به همراه دارد .آنچه دو مفهوم طبيعت
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گردي و گردشگري اكولوژيك را از هم متمايز مي كند ،لزوم
توجه به پايداري و حفاظت منابع در گردشگري اكولوژيك يا
اكوتوريسم است .همچنين اكوتوريسم يا گردشگري اكولوژيك
داراي يك بعد اخالقي است كه آن را از ساير انواع گردشگري و
نيز ،طبيعت گردي متمايز مي كند (.)2010 ,.Kumari et al
به طور کلی ،تعریفی جامع برای اکوتوریسم باید از جنبه های
سه گانه علمی ،اجتماعی و اقتصادی بر محورهای اساسی زیر
تاکید داشته باشد (جهانیان و زندی)1390،؛
 علمی :شناخت درست و مورد توجه قرار دادن ظرفیتطبیعی اکوسیستم های به منظور تضمین هرچه بهتر حفاظت،
بازسازی و تولید بهینه پایدار آنها؛ حفاظت از میراث طبیعی،
فرهنگی و مذهبی در عرصه های گردشگری و با ارزش نمودن
میراث از طریق اطالع-رسانی ،فرهنگ سازی و آموزش دایمی
به مردم ،جوامع محلی و نیز به گردشگران .
 اجتماعی :شناخت و احترام به نقش بسیار پر اهمیتمردم و جوامع محلی و مشارکت دادن آنان در تصمیمگیری
ها ،برنامه ریزی ها و اجرای پروژه ها ،احترام به ساختارهای
اجتماعی ،فرهنگی ،سنتی ،آداب و رسوم و روش زندگی مردم
و جوامع محلی .احترام به نیازهای معیشتی و وابستگی های
مردم و جوامع محلی به جنگل ،عرصه ها و منابع جنگلی .تبادل
مثبت فرهنگی بین گردشگران و مردم جوامع محلی میزبان
و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی بین
گردشگران و جوامع میزبان .اعتالی کیفیت زندگی و آگاهی
های علمی مردم و جوامع محلی.
 اقتصادی :درآمدزایی برای مردم و جوامع محلی و تقسیمعادالنه درآمدها .اختصاص دادن سهمی از درآمدها برای
مدیریت و حفاظت از میراث.
واالرس و پيرس معتقدند كه فعاليت هاي گردشگري در
صورت رعايت شش اصل زير ،مصاديق اكوتوريسم به حساب
مي آيند(گلن)1390 ،؛
التزام به انجام فعاليت هايي كه كمترين پيامد منفي زيست
محيطي را داشته باشند؛
زمينه سازي به منظور افزايش آگاهي و درك طبيعت و
ويژگي هاي فرهنگي ،كه موجب مي شود بازديد كنندگان،
در برابر حفظ عناصر طبيعي و خصوصيات فرهنگي ،بيشتر
احساس مسئوليت كنند؛
مشاركت در حفظ و مديريت مناطقي كه به طور قانوني
مورد حفاظت قرار مي گيرند و همچنين ديگر نواحي طبيعي؛
تقويت مشاركت جوامع محلي در فرايند تصميم گيري
مربوط به تعيين نوع و ميزان فعاليت هاي گردشگري؛
ايجاد منافع مستقيم اقتصادي و نيز درآمدهاي مكمل براي
جوامع محلي؛ و
آگاه سازي جوامع محلي از طريق آموزش از ارزش هاي
طبيعي زندگي آنها.
اما در یک تقسیم بندی اکوتوریسم زیرمجموعه های فراوان
دارد که با توجه به شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی هر
کشوری تعداد و نوع آن متغیر است؛ دامنه نوردی ،دیدار از
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مناطق حفاظت شده ،دیدار از پناهگاهای حیات وحش و چشم
اندازهای طبیعی؛ مردم شناسی :توریسم کوچ ،دیدار از زندگی
عشایر ،توریسم آداب و رسوم ،روستا گردی؛ طبیعت درمانی:
چشمه های آب گرم ،لجن درمانی ،استفاده از نقاهت گاههای
ییالقی ،ورزش های ساحلی و آبی :شنا ،قایقرانی ،موج سواری،
غواصی ،اسکی روی آب و ...؛ و ورزش های زمستانی :اسکی،
موج سواری ،برف نوردی ،شکار و صید (مدیری و همکاران،
.)1390
از نظر جامعه اکوتوریسم طبیعت گردان بسته به انگیزه
سفر خود دو گروه سنی را شامل می شوند :گروهی که از
طبیعت گردی به دنبال ماجراجویی ،دیدار از سرزمین های بکر
و نیز گردشگری ورزشی هستند؛ اغلب در مقاطع سنی کمتر از
 40سال بوده و پیشینه شمار آنها در محدوده  19تا  35سال
قرار دارد .اما گروهی که با هدف لذت بردن از طبیعت و دیدار
از حیات وحش و  ...به اکوتوریسم می پردازند در محدوده
سنی  54-35قرار دارند .در یک جمع بندی اهداف اساسی
اکوتوریسم را می توان حفاظت از ویژگی های طبیعی و توسعه
جوامع محلی معرفی کرد .اهدافی که از اکوتوریسم انتظار می
رود شامل؛ مسئولیت در حفظ تنوع زیستی ،مشارکت در تامین
رفاه جوامع محلی ،تقویت ویژگی خرده فرهنگ ها ،فراهم آوری
فرصت های آموزشی و یادگیری ،تقویت اشتغال زائی از طریق
فعال کردن تشکل های خرد در جذب اکوتوریست ها و ارائه
خدمات مرتبط ،التزام به مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر،
تقویت مشارکت های عمومی (اشتری.)1382 ،
به طورکلی کارشناسان ،اکوتوریسم را بهترین گزینه
و راهحل برای حفظ طبیعت میدانند ،چرا که اکوتوریسم
با رعایت ضوابط و استانداردهای بینالمللی از یکسو بستر
بهرهبرداری مناسب از طبیعت را برای نسل حاضر فراهم می
سازد و از سوی دیگر باعث افزایش آگاهی عمومی می گردد
که نتیجه آن حفظ و نگهداری مناطق حفاظتی برای نسل آتی
است( .تقوايي و رخشاني نسب .)1389 ،اکوتوریست-ها غالباً
توریستهایی میباشند که هنجارهای فرهنگی و مذهبی کشور
میزبان را رعایت می کنند .آنها معموالً دارای گرایش زیست
محیطی بوده و می توانند نقش موثری در پاالیش آلودگی
ها ،حفاظت محیط زیست و تبلیغ و گسترش فرهنگ زیست
محیطی در بین مردم داشته باشند ( .)2011 ,Ashtonدر
سالهای اخیر اکوتوریسم در دنیا رشد فزایندهای داشته است.
به طوریکه تعداد اکوتوریستها در سال  2013نسبت به سال
قبل در حدود  5درصد رشد داشته است و علیرغم مشکالت
اقتصادی جهانی ،سازمان جهانی گردشگری این میزان رشد
را در سال  2014چهار تا چهارونیم درصد اعالم کرده است
( .)2014 ,UNWTOهمچنین ،این صنعت در حدود 9
 0/درصد از رشد ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص
داده است و توانسته است در حدود  260میلیون فرصت
شغلی ایجاد نماید ( .)2014 , ITAاما ایران نتوانسته است
علیرغم برخورداری از پتانسیلهای مناسب ،از وضعیت مطلوبی
در بخش اکوتوریسم به ویژه در بعد بینالمللی و گردشگران

خارجی برخوردار باشد؛ به طوریکه آمارهای اعالم شده طی
سالهای گذشته نشان میدهد که از مجموع گردشگران وارد
شده به ایران تنها  2/ 2درصد آنها اکوتوریست بودهاند؛ این
امر مشخص میکند که سهم اکوتوریسم در اقتصاد ملی کشور
بسیار اندک است (ببران .)1389 ،سازمان جهاني توريسم
وابسته به سازمان ملل در گزارش خود اعالم كرده است :ميزان
مسافرتهاي انجام شده در جهان تا سال  2020به بيش از 6
 1/ميليارد سفر خواهد رسيد و صنعت توريسم جهان تا اين
سال با رشد و رونق چشمگيري روبرو خواهد شد .طبق برآورد
سازمان جهاني توريسم حدود  76/ 7ميليون شغل در دنيا در
اين صنعت به صورت مستقيم اشتغال دارند .چنانچه مشاغل
غير مستقيم اقتصادي نيز به آنها اضافه گردد اين مقدار به
حدود  234ميليون  8/ 7از كل مشاغل دنيا خواهد رسيد  ،در
سالهای اخیر ( 2013و  2014میالدی) نیز میزان رشد این
صنعت در حدود پنج درصد بوده است ( )2014 ,UNWTOو
آمارها نشان دهنده سهم  1/ 075میلیارد دالری این صنعت در
سال  2012میباشد که این میزان در حدود چهار درصد نسبت
به سال قبل رشد داشته است ( .)2013 ,UNWTOعالوه
بر بعد اقتصادی ،از لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز این پدیده
دارای اهمیت می باشد .این صنعت با شناسایی فرهنگهای
خاص و ترویج آنها میتواند موجب افزایش آگاهیهای مردم
نسبت به سنتهای بومی و محلی شود .در کنار اهمیت ذکر
شده میتوان به قابلیت باالي کشور اشاره کرد که از نظر تنوع
صنایع دستی ایران جزء  3کشور برتر دنیا به حساب میآید
(زنگیآبادي و همکاران)1385،؛ از لحاظ جاذبههاي فرهنگی و
طبیعی در بین  5کشور برتر دنیا و از لحاظ جاذبه هاي تاریخی
در رتبه  10قرار گرفته است و اکوتوریسم بعد از توریسم
فرهنگی و مذهبی سومین بخش گردشگری کشور بوده و
بیشترین ظرفیتهای بالقوه را دارا میباشد (نعمتی )1384 ،از
طرف دیگر براي دستیابی به تعداد دو میلیون گردشگر در پایان
برنامه پنج ساله چهارم و رقم  1/ 5درصد تعداد گردشگران
جهانی در سال  1404یعنی  20میلیون نفر و دو درصد درآمد
در همان سال ،تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه و کاهش
وابستگی به منابع درآمدي حاصل از فروش نفت به دلیل نوسان
قیمتی و پایانپذیري آن ،لزوم ایجاد تنوع در عرصۀ فعالیتهاي
اقتصادي و تغییر سیاستها نسبت به گردشگري بیش از پیش
احساس میشود .ورود به حوزههاي گردشگري به منزلۀ فرصتی
براي توسعۀ منابع درآمدي محسوب میشود .در این میان با
توجه به توانایی بالقوه کشور در زمینه گردشگري و به خصوص
اکوتوریسم و اثربخشی باالي مثبت این فعالیت در حوزههاي
مختلف اقتصادي ،فرهنگی -اجتماعی و زیست محیطی در
صورت برنامهریزي و مدیریت کارآمد ،میتوان برنامهریزي
جهت توسعه فعالیتهاي گردشگري و به خصوص اکوتوریسم
را در اولویت برنامهها قرار داد؛ زیرا محیط جاذبههاي گردشگري
را به عنوان یکی از مهمترین عناصر صنعت گردشگري چون
گوهري گرانبها در خود جاي داده است (کروبی.)1391 ،
مجموع عوامل طبیعی سبب شده است تا دهستان لواسانات
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كوچك از قابليتهاي توريستي  -اگرواكوتوريستي بي نظيري
در منطقه برخوردار باشد.
سجاسي قيداري و همکاران ( )1393در تحقیقی با عنوان
الگوي توسعه كارآفريني اكوتوريسم در مناطق روستايي (مطالعه
موردي :روددره هاي گردشگري استان تهران) که در آن هفده
روستا در هفت مسير رود ـ درهاي انتخاب شدند و با استفاده
از روش كمي ـ پيمايشي ،در سطح صاحبان كسب و كارهاي
گردشگري كه كارآفرينان اكوتوريستي در روستاهاي منتخب به
شمار ميروند ،به بررسي سهم و ارتباط عوامل سهگانه (شرايط
محيطي ،سياستها و رويههاي قانوني) ويژگيهاي كارآفرينانه
پرداخته شد .نتايج نشان داد كه بر حسب شاخصهاي انتخابي
و بر اساس آزمون همبستگي پيرسن ،ارتباط معناداري بين
عوامل سهگانه تاثيرگذار بر توسعه كارآفريني برقرار بود.
هاديزاده زرگر و سخايي ( )1393در تحليل زمينههاي
توسعه گردشگري در سكونتگاههاي روستايي شهرستان
ساري با استفاده از تحليل ،SWOTنقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهديد محدوده مورد مطالعه در زمينه گردشگري
مورد شناسايي قرار گرفت .نتايج تحقيق نشان داد اكوتوريسم
مناسبترين زمينه گردشگري دهستان رودپي شمالي شناخته
شده ،و سپس گردشگري فرهنگي ،گردشگري ورزشي و در
نهايت گردشگري كشاورزي در رتبههاي بعدي جهت توسعه
گردشگري روستايي در دهستان رودپي شمالي قرار گرفت.
حاجی غالم سریزدی ( )1392در پایان نامه کارشناسی
ارشد خود با عنوان اولویتبندی عوامل موثر بر مشارکت
جامعه محلی در سرمایهگذاری در طرحهای توسعه گردشگری
روستایی که در آن جهت تجزیه تحلیل دادهها از تکنیک
معادالت ساختاری و نرمافزار آماری لیزرل استفاده شده است
دریافت که ظرفیت اجرایی بیشترین تاثیر را بر مشارکت جامعه
محلی در سرمایه گذاری دارد و پس از آن به ترتیب ظرفیت
اجتماعی و ظرفیت فرهنگی -انسانی قرار دارد ،ولی بر خالف
انتظار محققین ،ظرفیت اقتصادی و زیربنایی رابطه معناداری با
مشارکت جامعه محلی در سرمایه گذاری نداشته است.
نتایج تحقیق کرمی و شریفی ( )1392با عنوان ارزیابی
گردشگری روستایی مطالعه موردی :روستاهای بخش مرکزی
مراغه نشان داد که مهمترین نقطه قوت جاذبههای گردشگری
روستاهای بخش مرکزی مراغه ،وجود جاذبههای طبیعی
بوده است و عدم وجود امکانات اقامتی ،رفاهی ،بهداشتی و
ورزشی در مناطق گردشگری روستایی مهمترین نقطه ضعف
جاذبههای گردشگری روستاهای این منطقه بوده است که
نیازمند برنامهریزی مناسب و افزایش امکانات و خدمات
رفاهی و تفریحی میباشد .حمایت مسئوالن دولتی از توسعه
گردشگری روستایی با رویکرد اشتغالزایی از جمله فرصتها
و افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاری با ورود گردشگران به
نواحی گردشگری روستایی از مهمترین تهدیدهای جاذبههای
گردشگری روستایی در بخش مرکزی شهرستان مراغه بهشمار
رفته است.
ضیاء شیخ االسالمی ( )1392با عنوان تبیین نقش آموزش
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مردم محلی جهت توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی:
روستای ابیانه) که با روش مطالعات میدانی صورت پذیرفت
مشخص گردید که آموزش مردم محلی جهت توسعه پایدار
گردشگری موثر بوده است .همچنین ،با تحلیل پاسخهای ارائه
شده مشخص گردید که مردم محلی روستای ابیانه نیازمند
دریافت آموزشهای بیشتر در حوزه حفاظت از محیط زیست
بودهاند.
ميردامادي و برزويي ( )1392در تحقیقی با عنوان نقش
توريسم در بهبود وضعيت اقتصادي روستاهاي شهرستان
تالش (مطالعه موردي :روستاي شيرآباد) دریافتند که وضعيت
اشتغالزايي و اقتصادي در روستاي شيرآباد نامناسب مي باشد
ولي به واسطه پتانسيل هاي زياد اين روستا گردشگري مي
تواند نقش مهمي در بهبود اشتغالزايي و اقتصاد آن داشته
باشد .تحليل رگرسيون همزمان نشان داد بهبود اشتغالزايي،
توسعه پايدار روستايي ،افزايش درآمد روستاييان ،بهبود مسائل
فرهنگي ،اجتماعي ،طبيعي ،تامين  IXTمناسب ،افزايش
خدمات بهداشتي ،رفاهي ،حمل و نقل ،بازاريابي ،بهبود توليد
صنايع دستي و بهبود شرايط محيط زيست تاثير مثبتي بر
وضعيت اقتصادي روستا داشته است.
ملکی و همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان امکانسنجی
توسعه اکوتوریسم در سکونتگاههای روستایی شهرستان
درهشهر ،جهت اولویتبندی راهبرد اصلی به دست آمده ،از
روش مکمل برنامهریزی کاربردی کمی بهره گرفته شدند و
یافتههای پژوهش نشان داد که علیرغم وجود پتانسیلهای
بالقوه گردشگری در منطقه ،کمبود امکانات اقامتی و رفاهی
مورد نیاز گردشگران ،موجب نارضایتی آنان شده و برای حل
این موضوع راهکارهایی نیز ارائه گردیده است که مهمترین آن
ایجاد زیرساختهای جدید برای ورود گردشگران به منطقه
میباشد.
سپهر و صفرآبادی ( )1392در تحقیقی با عنوان تحليل
شاخص هاي اثرگذار بر توسعة اكوتوريسم در مناطق بياباني
ايران به منظور بررسي و تعيين ابعاد مختلف اكوتوريسم پايدار
بيابان هاي ايران با كمك الگوريتم دلفي ،به تعيين اهداف مورد
نظر پرداخته شده است .براي تجزيه وتحليل داده ها با استفاده
از نظرات متخصصان مختلف ،شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي
و زيست محيطي شناسايي و از تحليل عاملي براي تفسير
دادهها استفاده شد .يافتههاي تحليل عاملي نشان دهندة آن
است كه پنج عامل گسترش مشاركت ،تحول كالبدي ،افزايش
آگاهي محيطي ،افزايش جمعيت و افزايش قيمت زمين با
درصد واريانس  69/ 9بيشترين آثار مثبت ناشي از تغييرات
مربوط به پيامدهاي اكوتوريسم نواحي بياباني را تبيين مي
كنند و  30/ 1درصد مربوط به پيامدهاي منفي بوده است.
نتايج تحقیق محمودي و همکاران ( )1392با عنوان برآورد
ميزان تمايل به پرداخت گردشگران براي خدمات گردشگري
مزرعهاي در استانهاي حاشيه درياي خزر نشان داد كه حدود
 70درصد پاسخگويان حاضر به پرداخت مبلغي از درآمد خود
در ازاي استفاده از امكانات و خدمات اقامتي كه در مزارع
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گردشگري ارائه مي شود ،بودهاند؛ عالوه بر متغيرهاي وضعيت تاهل ،تعداد سالهاي تحصيل ،جذابيت خدمات گردشگري
مزرعهاي ،درآمد گردشگران و قيمت پيشنهادي به لحاظ آماري اثر معنيداري بر مقدار انتظاري تمايل به پرداخت گردشگران
نشان داد.
در تحقیق ( )2014 ,chenبا عنوان بررسی مزایای توسعه اکوتوریسم در جزایر گرمسیری ،دعوت از متخصصان به منظور
برنامهریزی در زمینه اکوتوریسم ،راهاندازی مرکزی به این منظور ،برگزاری نمایشگاهها و ایجاد وبسایت را به عنوان مهمترین
راهبردهای توسعه اکوتوریسم شناسایی شدند.
نتایج تحقیق( Mudzengi & Chiuisti )2014با عنوان عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی موثر در توسعه اکوتوریسم در
کشور زیمباوه نشان داد که عوامل حیاتی و کلیدی موثر بر توسعه پایدار اکوتوریسم در کشور زیمباوه ،ثبات سیاسی و اقتصادی
و کیفیت روابط با کشورهای عضو اتحادیه اکوتوریسم میباشد.
 )2014( Liu & Mwanzaدر تحقیقی در زمینه توسعه پایدار توریسم در کشور زیمباوه ،ساختار سازمانهای دولتی را
مهمترین عامل در موفقیت سیاستگذاری و برنامهریزیهای توسعه اکوتوریسم دانستهاند .آنها همچنین ،بیان داشتند که بدون
پشتیبانی دولتی و تامین منابع مالی و فنی مناسب و کافی ،نمیتوان نسبت به موفقیت این بخش امیدوار بود.
نتایج تحقیق( .Behzad et al )2014در زمینه توانمندسازی افراد محلی به منظور توسعه اکوتوریسم در منطقه شیراحمد
نشان داد که آموزش مردم محلی به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی میتواند در توسعه اکوتوریسم تاثیر مثبتی داشته باشد.
نتایج تحقیق ( Shemshad & Malekmohammadi )2012با عنوان بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم نشان
داد که بر اساس رگرسیون چندگانه عواملی چون سازماندهی ارائه دهندگان خدمات ،آموزش مردم محلی تاثیر مثبتی بر توسعه
اکوتوریسم داشته است که عوامل ذکر شده در مجموع در حدود  50درصد واریانس عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم توسط تعاونی
منابع طبیعی را تبیین نمودند .
بر اساس بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظری ،چارچوب نظری تحقیق بصورت جدول  1ارائه می گردد.
جدول  .1خالصه سازی مبانی نظری تحقیق بر اساس عوامل هفت گانه موثر بر توسعه اکوتوریسم
عوامل موثر بر توسعه
اکوتوریسم
عوامل زیرساختی

عوامل اقتصادی

عوامل سیاستگذاری

نتایج

محقق  /سال

امکانات اقامتی و رفاهی و زیربنایی

ملکی و همکاران ()1392

ارتقاي شبكه حمل و نقل منطقه

حیدری ساربان ()1391

سرمایهگذاريهاي مکفی

تقوایی و همکاران ()1391

فعالیت های بازاریابی

2010 ,Korstanje & Busby

ثبات اقتصادی

2014 ,Mudzengi & Chiutsi

جلب سرمايهگذاري بخش خصوصي

مديري و همکاران ()1390

ارتباط با موسسات مالي بينالمللي

2012 ,Shemshad & Malkmohammadi

پشتیبانی دولتی و تامین منابع مالی و فنی مناسب

2014 ,Liu & Mwanza

سياستها و رويههاي قانوني

سجاسي قيداري و همکاران ()1393

حمایت مسئوالن دولتی

کرمی و شریفی ()1392

ایجاد مرکز برنامهریزی و سیاستگذاری

2014 ,Chen

ثبات سیاسی

2014 ,Mudzengi & Chiutsi

مدیریت گردشگری

هادي زاده و سخايي1393 ،
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عوامل فرهنگی

عوامل اجتماعی
عوامل جغرافیایی و طبیعی

عوامل آموزشی -ترویجی

آشنا كردن مردم محلي با فرهنگ گردشگري

حاجی غالم سریزدی ()1392

برگزاري جشنواره و آيينهاي سنتي

2012 ,Shemshad & Malekmohammadi

درک مردم نسبت به منابع طبیعی و حفظ آن

.2010 ,.Stefanica et al

سرمایه اجتماعی (شبکهسازی ،هنجارها ،مشارکت)

2013 ,.Baksh et al

امنیت اجتماعی

2010 ,Hjalager

شرايط محيطي

سجاسي قيداري و همکاران ()1393

حفاظت از جاذبههاي تيپيك گردشگري

مقصودي و همکاران ()1391

وسعت منطقه گردشگري با بهرهگيري از زمينهاي اطراف

مديري و همکاران ()1390

ایجاد دهکده توریستی

2010 ,.Kumari et al

تربيت متخصص با بهرهگيري از مراكز آموزش گردشگري

مقصودي و همکاران ()1391

برگزاري كنفرانسهاي ملي اكوتوريسمي

2012 ,Shemshad & Mohammadi

برگزاری نمایشگاهها

2014 ,Chen

ایجاد وبسایت

2014 ,Chen

آموزش مردم محلی در زمینه مسائل زیست محیطی

2014 ,.Behzad et al

تحصیالت مردم محلی و توریستها

غیور و همکاران1390 ،

اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک می باشد .اهداف اختصاصی این تحقیق عبارتند از؛
بررسی عوامل سیاستگذاری موثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک؛
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک؛
بررسی عوامل جغرافیایی و طبیعی موثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک؛
بررسی عوامل آموزشی ـ ترویجی موثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک؛
بررسی عوامل فرهنگی موثربرتوسعه اکوتوریسم درلواسان کوچک؛
بررسی عوامل زیرساختی موثربرتوسعه اکوتوریسم درلواسان کوچک.
روش پژوهش
دهستان لواسان کوچک دهستانی از توابع بخش لواسانات شهرستان شمیرانات در استان تهران است .پتانسیل باالی دهستان
لواسان کوچک سبب شده است که این ناحیه به یکی از قطبهای اکوتوریستی کشور تبدیل شود.
تحقيق حاضر که در آن از پارادایم کمی استفاده میشود ،از لحاظ هدف كاربردي است زیرا از نتایج این تحقیقات میتوان در
تصمیمگیریها ،سیاستگذاریها و برنامهریزیها استفاده نمود .همچنین ،از نظر نظارت و درجه كنترل متغيرها غير آزمايشي واز نوع
همبستگی است .این تحقیق از آن جهت غیر آزمایشی است که امکان کنترل و دستکاری متغیرهای موجود میسر نیست وصرفا
وضعیت فعلی را توصیف وتفسیر میکند و از آن جهت که به تحلیل روابط بین متغیرها می پردازد ،از نوع همبستگی است .از نظر
فرایند اجرا کمی و از نظر منطق اجرا قیاسی و زمان پژوهش طولی و روش پژوهش تحلیلی میباشد.
جامعه آماری تحقیق حاضر را کارشناسان سازمان گردشگری ( ،)N=40کارشناسان سازمان شهرداری لواسان ( )N=15و
کارشناسان بخشداری لواسان ( )N=5تشکیل میدهد که مجموعا تعداد آنها  60نفر می باشد .در تحقیق حاضر ،به علت محدودیت
در تعدادکارشناسان ،از روش سرشماری استفاده شده است.
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ابزار اين تحقيق پرسشنامه است كه در تدوين این پرسشنامه از مطالعات و تجارب پژوهشي مربوطه استفاده شده است .این
پرسشنامه دارای دو بخش اصلی است .بخش اول شامل 59گویه می باشدکه هدف از آن سنجش دیدگاه کارشناسان درخصوص
عوامل موثربرتوسعه اکوتوریسم است که این بخش شامل هشت بخش مجزا با عناوین الزامات اقتصادی ،الزامات زیرساختی ،الزامات
سیاستگذاری ،الزامات اجتماعی ،الزامات فرهنگی ،الزامات جغرافیایی ،الزامات اموزشی-ترویجی و الزامات توسعه اکوتوریسم میباشد.
این بخشهادر قالب طیف لیکرت پنج امتیازی(=1خیلی کم=2،کم=3،متوسط=4،زیاد =5،خیلی زیاد) مطرح شده است وبخش دوم
مشتمل بر ویژگیهای فردی وحرفه ای پاسخگویان می باشد .بهمنظور تهيه پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامه مقدماتي با توجه به اهداف كلي
و اختصاصي و سواالت تحقيق طراحي گرديد و پس از تعيين اعتبار روايي و پايايي قابليت اعتماد آنها ،پرسشنامه نهايي تدوين گرديد.
در اين تحقيق با توجه به ماهيت و اهداف تحقيق اعتبار محتوايي ،با نظرخواهي کارشناسان و متخصصان ،اصالحات الزم انجام شد.
همچنین ،قابليت اعتماد بخشهاي مختلف پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ تعيين گرديد .مقدار ضريب آلفاي كرونباخ بخشهاي
مختلف پرسشنامه از  84درصد تا  96درصد می باشد که مورد تائید است .در اين راستا در تحقيق حاضر از نرم افزار  SPSSنسخه
 18استفاده شد و به این منظور از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده میگردد
یافتهها

آمار توصیفی

بررسی ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان نشان داد که  58/ 3درصد از پاسخگويان مرد و بقيه افراد يعني 41/ 7
درصد زن بودند .میانگین سن پاسخگویان در حدود  39/ 15سال ،حداقل  24و حداکثر  59سال بود و بیشترین فراوانی مربوط
به گروه سنی  31تا  40و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی باالتر از  50سال بود .این یافته ها نشان داد که بيشتر پاسخگویان
(68/ 3درصد) داراي تحصیالت کارشناسی و کمترین آنها ( 5درصد) ،دیپلم بودند و میانگین سابقه کار پاسخگویان در حدود 28
 13/سال ،حداقل  2و حداکثر  29سال بود (جدول .)2
جدول .2ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان
متغير
جنسیت

سن (سال)

فراواني (نفر)

درصد

نما

مرد

35

58/3

مرد

زن

25

41/7

جمع

60

100

کمتر از 30

13

21/7

 31تا 40

24

40

 41تا50

14

23/3

باالتر از 50

9

15

60

100

جمع
میانگین39/15 :
سطح تحصیالت

حداقل24 :

حداکثر59 :

دیپلم

3

5

فوق دیپلم

6

10

کارشناسی

41

68/3

ارشد

10

16/7

60

100

جمع

 31تا40

کارشناسی

سابقه کار
(سال)

کمتر از 10

14

25

 11تا 20

30

53/6

باالتر از 21

12

21/4

56

100

جمع
میانگین13/28 :

حداقل2 :

 11تا20

حداکثر29 :
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آمار استنباطی
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل اقتصادی ،زیرساختی ،سیاستگذاری ،اجتماعی ،آموزشی-
ترویجی و توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک رابطه مثبت و معنی دار در سطح یک درصد وجود داشت و بین عوامل فرهنگی،
جغرافیایی ـ طبیعی و توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک رابطه معنی دار وجود نداشت (جدول .)3
جدول  .3رابطه بین عوامل و توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک (آزمون همبستگی پیرسون)
گویه های مربوط به توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

عوامل اقتصادی و توسعه اکوتوریسم

**0/652

0/00

عوامل زیرساختی و توسعه اکوتوریسم

**0/649

0/00

عوامل سیاستگذاری و توسعه اکوتوریسم

**0/420

0/001

عوامل اجتماعی و توسعه اکوتوریسم

**0/515

0/00

عوامل فرهنگی و توسعه اکوتوریسم

0/141.n.s

0/297

عوامل جغرافیایی و طبیعی و توسعه اکوتوریسم

0/239.n.s

0/073

عوامل آموزشی ـ ترویجی و توسعه اکوتوریسم

**0/678

0/00

* و ** به ترتیب معنی داری در سطح ( )p≤0/05و ()p≤0/01

عوامل موثر بر توسعه اکوتویسم در لواسان کوچک از طريق رگرسيون گام به گام مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج بهدست آمده
در جدول 3نشان ميدهد كه در اولين گام عوامل آموزشی ـ ترویجی وارد معادله گرديد .مقدار ضريب همبستگي چندگانه ()R
برابر  0/715و ضريب تعيين برابر  0/511بدست آمد ،به عبارتي ديگر  51/1درصد تغييرات متغير وابسته توسعه اکوتویسم در
لواسان کوچک توسط عوامل آموزشی ـ ترویجی و12/8درصدتغییرات توسط عوامل زیرساختی تبيين ميگردد .در گام های بعدی
نیز عوامل زیرساختی وارد معادله گرديد .مقدار ضريب همبستگي چندگانه ( )Rبرابر  0/799و ضريب تعيين برابر  0/639بدست
آمد .بنابراین ،عوامل ذکر شده در مجموع 63/9درصد از واریانس متغیر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک را عوامل آموزشی ـ
ترویجی و زیرساختی تبیین نمودند (جدول .)4
جدول  .4رگرسیون چندگانه برای بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک
گام

متغیر

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

1

عوامل آموزشی  -ترویجی

0/715

0/511

0/502

2

عوامل زیرساختی

0/799

0/639

متغير

ضريب استاندارد نشده B

ضريب استاندارد شده Beta

0/624
sig

ضريب ثابتb0 :

0/028

-

0/988

عوامل آموزشی ـ ترویجی

0/627

0/522

0/00

عوامل زیرساختی

0/299

0/406

0/00

بحث و نتیجه گیری
عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم در لواسان کوچک از طريق رگرسيون گام به گام مورد مطالعه قرار گرفت که نتايج بهدست
آمده نشان ميدهد كه عوامل آموزشی ـ ترویجی و زیرساختی وارد معادله شدند و در مجموع  63/9درصد از واریانس متغیر توسعه
اکوتوریسم در لواسان کوچک را این دو عامل تبیین نمودند.
یافته ها اهمیت این دو عامل را دو چندان نشان میدهد؛ زیرا درصد قابل توجهی از تغییرات توسعه اکوتوریسم توسط این
دو متغیر تبیین شده است .امروزه از آموزش به عنوان یک سرمایهگذاری و نه هزینه یاد میشود و سازمانهای مختلف بخش
قابل توجهی از منابع خود را صرف امر آموزش مینمایند .نتایج مطالعات بهزاد و همکاران ( ،)2014شمشاد و ملک محمدی
( ،)2012حیدری ساربان ( ،)1391ضیاء شیخ االسالمی ( )1392نیز اهمیت آموزش در توسعه اکوتوریسم را تایید میکنند .در
حوزه توریسم نیز آموزش و اطالعرسانی از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار میباشد و کانال اصلی معرفی قابلیتها و توانمندیهای
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منطقه میباشد که این آموزش بایستی برای گروههای مختلف
ذیربط و ذینفع از جمله ساکنین بومی ،مدیران و برنامهریزان
و توریستها درنظر گرفته شود و با برگزاری کنفرانس-ها،
جشنواره ها و نمایشگاه ،ایجاد وبسایت اطالعرسانی و توزیع
تهيه كتابچه و بروشورها نسبت به این امر مهم اقدام شود.
عامل زیرساختی نیز به عنوان دومین عامل مهم شناسایی
شد .نتایج مطالعات ملکی و همکاران ( ،)1392مقصودي و
همکاران ( ،)1391حیدری ساربان ( )1391اهمیت عامل زیر
ساختی در توسعه اکوتوریسم را تایید میکنند .از آنجائیکه اوالً
رقابت شدیدی بین کشورها و در دورن کشورهای مختلف در
زمینه جذب و حفظ توریست وجود دارد و دوماً توریستها با
هدف اولیه تفریح و استراحت به محلهای مختلف مراجعت
مینمایند ،بایستی زیربناییترین امکانات فراهم گردد در غیر
این صورت سبب سرخوردگی آنها میشود .بنابراین ،به عنوان
یک راهکاری اولیه و زیربنایی در زمینه توسعه اکوتوریسم در
منطقه مورد مطالعه بایستی نسبت به فراهم نمودن امکانات
زیرساختی از جمله حمل و نقل ،مراکز فروش ،اقامتی و رفاهی،
تفریحی ،بهداشتی درمانی و رستورانها اقدامات الزم صورت
پذیرد.
پیشنهادها
در راستای عامل آموزشی ـ ترویجی پیشنهادات زیر ارائه
میگردد:
ـ تهیه فیلمها و تیزرهای تبلیغاتی و توزیع آنها در بین
مردم بومی و توریستها به منظور آشنایی بیشتر با قابلیتهای
اکوتوریستی منطقه؛
ـ ایجاد وب سایت اطالعرسانی به منظور ارائه اطالعات
جامع در خصوص قابلیتهای اکوتوریستی منطقه و به روز نگه
داشتن دائمی این وبسایت؛
ـ تربیت نیروهای متخصص ومجرب دررابطه با اکوتوریسم؛
ـ توسعه مراکز آموزشی درزمینه گردشگری؛ برگزاری
جلسات منظم با افراد محلی؛ و برگزاری جشنوارهها و
نمایشگاههایی در مناسبتهای مختلف و فصول مختلف
سال و انجام تبلیغات وسیع در خصوص این جشنوارهها .این
جشنوارهها عالوه بر جذب توریست میتواند سبب نزدیکتر
شدن مردم بومی و توریستها هم گردد.
ـ توانمندسازی افراد بومی و برگزاری دوره های آموزشی؛
این دوره ها سبب ارتقاء سطح اگاهی دست اندرکاران ومخاطبان
صنعت گردشگری بویژه درحوزه اکوتوریسم و محیط زیست می
شود.همچنین این دوره هامخاطبان را با شاخه های مختلف
اکوتوریسم وگردشگری فرهنگی اشنا می سازد و راه و روش
رشد این صنعت را به آنها اموزش می دهد.
ـ انجام بازدید از مراکزگردشگری موفق برای مردم محلی
به منظورترغیب انهاجهت فعالیت دراین بخش وبهبود سطح
دانش ونگرش انها.
ـ در راستای عامل زیرساختی پیشنهادهای زیر ارایه می
گردد:

ـ فراهم نمودن امکانات مناسب حمل و نقل به عنوان یکی
از اصلیترین عوامل زیرساختی موثر در زمینه جذب توریست.
البته نکته مهم در این زمینه فراهم نمودن شیوههای حمل و
نقل متنوع و بسنده نکردن به یک شیوه؛ توسعه رستورانها،
مراکز فروش ،مراکز تفریحی و ورزشی ،امکانات بهداشتی و
درمانی در منطقه .زیرا در کنار بهرهگیری از امکانات طبیعی،
وجود این امکانات ضروری بوده و در جذب توریست تاثیر
مستقیم دارد؛ ایجاد و توسعه مراکز اقامتی و رفاهی مناسب در
منطقه و رعایت نمودن استانداردهای مناسب ملی و بینالمللی
در زمینه هر یک از شاخصهای ذکر شده .در این زمینه جذب
سرمایه بخش خصوصی میتواند بسیار تاثیرگذار باشد که
بایستی با ایجاد جذابیت ،دادن تسهیالت مناسب و تبلیغات
زمینه حضور این بخش فراهم شود؛
ـ بازرسی و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد هر یک از
واحدهای ارائه دهنده خدمات و برخورد با واحدهای متخلف.
ـ برنامهریزی به منظور شناسایی فرصتهای کارآفرینی در
منطقه به منظور ایجاد اشتغال مولد در منطقه و برای مردم
بومی و جذب سرمایهگذار خارجی و توریست؛ توسعه
ـ دفاتر خدمات مسافرتی؛ و توسعه دفاتر خدمات مالی و
بیمه ای.
منابع و مآخذ
1ـ اشتری ،ا .)1383 ( .اکوتوریسم و پایداری .ماهنامه
علمی جهاد  ،262 ،صفحات .78-74
2ـ ببران ،ص .)1389( .خالصه گزارش سمینار توسعه
اکوتوریسم در ایران؛ چالشها و راهکارها ،معاونت پژوهشهای
روابط بینالملل  /گروه مطالعات سیاستگذاری و پایداری.
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