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چ یک ده

یباشد .این مطالعه با هدف شناسایی نقش
امروزه بحث گردشگری به عنوان یک منبع اقتصادی با ارزش برای کشورها مطرح م 

ترویج دردستیابی به توسعه منابع انسانی ،احترام به حقوق گردشگران و در نهایت توسعه پایدار اکوتوریسم انجام شد .تحقیق حاضر

یباشد .متغیرهای مستقل شامل کارکردهای ترویج روستایی از
از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – استنباطی م 
دیدگاه کارشناسان ترویج و گردشگری در زمینه توسعه اکوتوریسم (کمک به مردم برای تفکر و پرورش یک روحیه
تهای اجتماعی -فرهنگی در توسعه اکوتوریسم ،ارائه اطالعات مورد
جستجوگرانه ،کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ قابلی 

یهای مربوط به توسعه اکوتوریسم انتقال دانش و مهارتهای تکامل
نیاز در زمینه اکوتوریسم به بخشهای تحقیقاتی ارائه فناور 

یافته در زمینه اکوتوریسم ،تشویق ارباب رجوع برای مشکل یابی در زمینه اکوتوریسم تبادل اطالعات به منظور آگاهی دادن و
آگاهی یافتن در زمینه اکوتوریسم روستا و )...و متغیروابسته نیزتوسعه اکوتوریسم (قابیلیتهای اجتماعی – فرهنگی و عوامل فردی)

بود .حجم نمونه کارشناسان با استفاده از روش تمام شماری  127نفر بود .ابزار تحقیق نیز مصاحبه و پرسشنامه بود که پایائی آن

دارای میزان آلفای کرونباخ  α =3 .8 0بدست آمد .نتایح تحلیل رگرسیون چند گانه مبین آن بود که در بخش کارکردهای ترویج

تهای تکامل یافته در زمینه اکوتوریسم ،میزان
از دیدگاه کارشناسان؛ تشویق ارباب رجوع برای مشکل یابی ،انتقال دانش و مهار 

تهای جذب گردشگر در روستا ،ایجاد ارتباط بین دست اندرکاران توسعه اکوتوریسم که در مجموع
اطالع رسانی در مورد قابلی 

 ٪03از واریانس متغیر توسعه اکوتوریسم را در استان مازندران تبیین نموده و در آن نقش داشته اند.

واژگان کلیدی :کارکردها ،ترویج روستا یی  ،توسعه اکوتوریسم ،کارشناسان کشاورزی ،استان مازندران.

 -1مریم فالحی کشکاهی(نویسنده مسئول)
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مقدمه
گردشگري يكي از بزرگترين صنايع دنيا و وابسته به بخش عمده اي از اقتصاد جهاني است ،تعريف چنين پديده اي با
تها
واژه ساده دشواراست .زيرا اين پديده از منظر اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و محيطي با زندگي انسانها و دول 
آميخته و اين صنعت به لحاظ تأثيرگذاري در توسعه ملي بويژه روستا يي هميشه مورد توجه بوده است (رنجبر،
.) 1388
امروزه صنعت گردشگري اهميت فراوان براي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دارد منافع اين صنعت كه
اهميت و ارزش آنان انکار ناپذير است از زواياي مختلفي قابل بررسي است ايجاد اشتغال با ضريب باال ،ايجاد درآمد
و انتقال ثروتهاي متمركز از نواحي پيشرفته به نواحي پيراموني ،ارتقاء سطح رفاه جامعه ،تأمين استاندارد زندگي،
گهاي مختلف ،تضمين حفظ و پاسداشت جاذبههاي فرهنگي ،ايجاد امنيت در داخل مرزهاي كي
تعامل فرهن 

كشور

و درون نواحي آن و نيز در سطح بين الملل از جمله اثرات اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي وسياسي گردشگري به
یروند (شفيعي.) 1383 ،
شمارم 
با توجه به این که ایران یکی از کشورهای برجسته دنیا از نظر جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی است اما با داشتن
این منابع ارزشمند زمینۀ مناسبی برای توسعه گردشگری و اکوتوریسم در مناطق مختلف کشور علی الخصوص
تهای اقتصادی ،درآمدزایی،
یهای اصلی این صنعت ،بهبود زیر ساخ 
روستاها فراهم نشده است ،و از جمله ویژگ 
یباشد .عالوه بر آن کارشناسان صنعت
ایجاد اشتغال ،افزایش درآمدهای ارزی ،توسعه صنایع دستی و غیره م 
گردشگری در ایران معتقدند که سرمایه گذاری در این صنعت سودی معادل دو برابر ذخایر نفتی نصیب دولت
یکند (افشارزاده و
ینماید که بخش اعظم آن ریشه در طبیعت داشته و به نوعی با صنعت اکوتوریسم ارتباط پیدا م 
م
پاپ زن.) 386 1 ،در ميان رويکردهاي نوين در صنعت گردشگری ،اکوتوريسم به خاطر جنبههاي حفاظت از محيط
زيست ،حفظ ميراث فرهنگي و نيز بهبود رفاه مردم محلي اهميت و برجستگي خاصي دارد .اکوتوريسم که نوعي سفر
مسئوالنه به مناطق طبيعي است و با اهداف خاصي نظير شناخت ،تحسين و لذت جو يي ازپديدههاي طبيعي و ميراث
یباشد ،به خاطر جنبههاي پايداري محيطي ،اقتصادي و اجتماعي يکي از پر طرفدار ترين
فرهنگي همراه م 
یرود (طهماسبي پور و همكاران.)09 13 ،کشور ايران بواسطه تنوع اقليمي و جغرافيا يي
يهاي توسعه به شمارم 
استراتژ 
لهاي فراواني در زمينه توسعه اکوتوريسم دارد.
و متعاقبًاًا تنوع گياهي و جانوري ،پتانسي 

شها و باورها ،با ایجاد
شهاي گردشگري ،عالوه بر حفظ ارز 
گردشگري روستایی به عنوان یکی از زیر بخ 
تهاي شغلی و کسب درآمد محلی و توسعه ساختارهاي زیر بنایی امکان توسعه پایدار روستایی را فراهم
فرص 
یرویه
تهاي ب 
یسازد که میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهاي روحی و روانی شهرها و جلوگیري از مهاجر 
م
یتواند بر پایه ترويج روستا يي در
روستائیان به شهرها ایفا کند .از اینرو برنامه ریزي در تعالی جامعه روستایی م 
جهت توسعه اكوتوريسم موثر باشد (اميري و ظفري.)09 13 ،
کارشناسان صنعت گردشگری در ایران معتقدند که سرمایه گذاری در صنعت گردشگری سودی معادل دو برابر
ینماید که بخش اعظم آن ریشه در طبیعت داشته و به نوعی با صنعت اکوتوریسم ارتباط
ذخایر نفتی نصیب دولت م 
یکنند (افشارزاده و پاپ زن.) 386 1 ،
پیدا م 
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یهای فراوانی را در
لهایی را برای جذب گردشگر دارند ،اقدامات و سرمایه گذار 
اغلب کشورهای جهان که حداق 
مورد رونق و توسعه ی صنعت گردشگری و اکوتوریسم انجام داده اند و این در حالی است که به نظر میرسد این
یمهری و کم توجهی قرار گرفته است (موالیی و ملک پور.)2 138 ،
امر در ایران (و به تبع آن استان مازندران) مورد ب 
یتواند در بخش اکوتوریسم نیز موقعیتی ممتاز جهت جذب درآمدهای گردشگری داشته باشد
استان مازندران م 
(اسدیان و بیگدلی.)2 138 ،
در این راستا استان مازندران با داشتن ویژگیهای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی نتوانست جایگاه خود را در صنعت
گردشگری پیدا کند زیرا اکثر روستاییان و کارشناسان به حوزه تکالیف و اختیارات خود در بخش گردشگری واقف
نبوده و روستا و محیط زیست خود را با این ناآگاهی تخریب کرده و از ارزش چه مادی و چه معنوی این مناطق
یتوان فقر را از روستاها دور کرد و باعث درآمد زایی و اشتغالزایی شد .لذا لزوم
یها م 
یکاهندچه بسا با این ویژگ 
م
شناسایی ترویج روستایی در این راستا حائز اهمیت میباشد بنابراین با شناخت کارکردهای ترویج روستایی و نقشی
یگیرد .با توجه به
که این کارکردها در هر یک مؤلفههای توسعه اکوتوریسم استان مازندران دارد مورد بررسی قرار م 
اینکه در این استان ،مطالعه ای در زمینه کارکردهای ترویج روستایی بر توسعه اکوتوریسم صورت نگرفته و اینکه
امکان هر یک ازاین کارکردهای ترویج روستایی بر توسعه اکوتوریسم وجود دارد درهاله ازابهام است .بنابراین با
توجه به خالء موجود ،پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای ترویج روستایی بر توسعه اکوتوریسم از منظر
یپردازد.
کارشناسان ترویج و گردشگری م 
استان مازندران در تاریخچه توسعه گردشگری منطقه ای ایران ،به ویژه در سواحل دریای خزر ،جایگاه ویژه ای
یهای طبیعی منحصر به فرد و داشتن مناظر زيباي طبيعي و اماكن زيارتي و...به
داشته .این استان با دارا بودن ویژگ 
یآید و به دلیل داشتن قابلیتهای فراوان
عنوان یکی از نقاط توريستي مورد توجه در ایران و سطح دنیا به حساب م 
یتواند یکی پرطرفدارترین و پربازدید کننده ترین مناطق گردشگری کشوربه حساب
گردشگری و اکوتوریسمی م 
شهای جدی در اين زمينه روبرو است و نياز به ايجاد و اجراي
آيد .علي رغم داشتن اين جايگاه این استان با چال 
یگردد (معصومی.) 1385 ،
شرایط مطلوب و برنامه ريزي شده در اين منطقه احساس م 
موالیی هشتجین و خوشنود ( ) 386 1نبود برنامههای مدیریتی دقیق را به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تأثیر گذاردر
بحث گردشگری و اکوتوریسم دانستند و هر برنامه گردشگری که درراستاي پايداري باشد را شامل چهار بخش زير
یدانند:
م
شهاي جامعه ميزبان باشد
.1وابسته به طبیعت باشد .2از نظر اکولوژیک پایدار باشد  .3با توجه به فرهنگ و ارز 
یهای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی
.4جوامع محلی و میزبان درمشارکت داشته باشند.استان مازندران با داشتن ویژگ 
نتوانست جایگاه خود را در صنعت گردشگری پیدا کند زیرا اکثر روستاییان و کارشناسان به حوزه تکالیف و
اختیارات خود در بخش گردشگری واقف نبوده و روستا و محیط زیست خود را با این ناآگاهی تخریب کرده و از
یتوان فقر را از روستاها دور کرد و
یها م 
یکاهند چه بسا با این ویژگ 
ارزش چه مادی و چه معنوی این مناطق م 
یباشد بنابراین با
باعث درآمد زایی و اشتغالزایی شد .لذا لزوم شناسایی ترویج روستایی در این راستا حائز اهمیت م 
شناخت کارکردهای ترویج روستایی و نقشی که این کارکردها در هر یک مؤلفههای توسعه اکوتوریسم استان
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یگیرد .با توجه به اینکه در این استان ،مطالعه ای در زمینه کارکردهای ترویج
مازندران دارد مورد بررسی قرار م 
روستایی بر توسعه اکوتوریسم صورت نگرفته و اینکه امکان هر یک ازاین کارکردهای ترویج روستایی بر توسعه
اکوتوریسم وجود دارد درهاله از ابهام است .بنابراین با توجه به خالء موجود ،پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای
یپردازد.
ترویج روستایی بر توسعه اکوتوریسم از منظر کارشناسان ترویج و گردشگری م 
 )2009( Andersonمعتقد است که مقولۀ آموزش و برنامههای آموزشی محیط زیستی یکی از عواملی بوده که بر
توسعه اکوتوریسم مؤثر بوده است و عواملی نظیر؛ آموزش ،برنامههای آموزشی ،مدیریت مواد زائد ،ترافیک ،کنترل
طهای سبز ،خدمت رسانی در
یدهد ،ارتقاء محی 
لهایی که به پایداری محیط زیست اهمیت م 
سر و صدا ،احداث هت 
راستای توسعه پایدار ،مشارکت فعال افراد میزبان ،کنترل کیفیت گردشگری ،استفاده پایدار از منابع طبیعی ،وضع
قوانین ویژه برای مناطق طبیعی روستایی و توجه خاص بر منظرههای طبیعی مناطق روستایی رابطه معنی داری با
توسعه اکوتوریسم دارد.
تحقیقات منصوری (  ) 1388نشان داد که بین موانع موجود ،آسیب رسانی به طبیعت ،راهکارهای توسعه ،کانالهای
ترویجی ،اطالع رسانی و فرهنگ سازی از دیدگاه کارشناسان در خصوص توسعه اکوتوریسم رابطه معنی داری
وجود دارد .بین جنسیت ،وضعیت تأهل کارشناسان و توسعه اکوتوریسم رابطه معنی داری وجود ندارد.بین شغل،
امکانات موجود ،وسیله بازدید و نحوه اقامت گردشگران با متغییر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد .فرهنگ
سازی ،عوامل ترویجی ،موانع موجود ،آسیب رسانی و راهکارهای توسعه اکوتوریسم از دیدگاه کارشناسان تأثیر
گذار است همچنین منابع اطالع رسانی و فرهنگ سازی از نظر گردشگران بر توسعه اکوتوریسم تأثیر دارد.

 Dengو همکاران ( :)2011در مقاله ایی به عنوان" سیستم ارزشیابی توسعه برای مقاصد اکوتوریسم با توجه به مدل
یگردد در این مطالعه به
دلفی" اشاره دارد که اصل ارزشیابی در سازماندهی و برنامههای اکوتوریسم مهم تلقی م 

عواملی نظیر مشارکت محلی و بحث اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی و حفاظت از منابع فرهنگی در نظر گرفته
شد که در دو گروه دانشگاهیان و افرادمحلی قرار دارند مورد بررسی قرار گرفت که بحث فرهنگی و حفاظت از
منابع آن ،افراد محلی رتبه ی بیشتری نسبت به دانشگاهیان کسب نمودند و به این نتایج رسیدند که بین مشارکت
دانشگاهیان و توسعه اکوتوریسم رابطه معنی داری وجود دارد در حالی که این رابطه بین مشارکت افراد محلی و
توسعه اکوتوریسم معنی دار نبوده است و بین عوامل اجتماعی و فرهنگی با توسعه اکوتوریسم از دیدگاه دانشگاهیان
مؤثرتر از دیدگاه افراد محلی بوده است.

نجفی کانی و همکاران (  ) 1388در پژوهشی تحت عنوان "امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی نمونه

موردی :شهرستان آمل" صورت گرفت ،نتایج حاصل بیانگر آن بود که میزان عالقه کارشناسان به فرهنگ توسعه
روستایی از طریق توسعه اکوتوریسم ،وجود چشم اندازهای طبیعی ،وجود شبکههای ارتباطی مناسب در منطقه،

تهای مناسب ،باال بودن روحیه مشارکت مردم جهت ایجاد و گسترش توسعه اکوتوریسم ،ایجاد
وجود زیرساخ 
انگیزه قوی سرمایه گذاران بومی برای سرمایه گذاری در بخش اکوتوریسم ،وجود جاذبههای ورزشی و تفریحی،
داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا ،انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری ،استفاده از نیروهای متخصص و
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تهایی در جهت توسعه اکوتوریسم
مجرب در بخش اکوتوریسم ،گسترش شبکه ارتباطی مناسب از جمله فرص 
یآیند که در این راستا تأثیر گذار میباشد.
شهرستان آمل به شمار م 
هدف کلی این پژوهش شناخت نقش کارکرد ترویج روستایی بر توسعه اکوتوریسم استان مازندران میباشد .برای
رسیدن به هدف فوق اهداف اختصاصی زیر مورد بررسی قرار گرفت:
یهای اجتماعی و فرهنگی ،زیست محیطی و اقتصادی توسعه
.1بررسی کارکردهای ترویج روستایی بر ویژگ 
اکوتوریسم
 .2تعریف کارکرد ترویج روستایی بر حسب توسعه اکوتوریسم و خصوصیات آنها
 .3شناخت راهکارهایی برای رسیدن به توسعه اکوتوریسم توسط ترویج روستایی
محدوده مکانی:
یباشد .شهرستان بابل پرجمعیت ترین
مازندران استانی در شمال ایران و در کرانههای جنوبی دریای مازندران م 
یباشد .این استان هم مرز با استانهای گلستان ،سمنان،
شهرستان مازندران و شهرستان ساری ،مرکز مازندران م 
عترین قله ایران در مازندران و در شهرستان آمل قرار دارد .این
یباشد .قله دماوند مرتف 
تهران ،البرز ،قزوین و گیالن م 
استان از لحاظ جاذبههای گردشگری وجذب گردشگر رتبه یک را در ایران دارا است و از جنگل ،دشت ،کوه و دریا
سود بسزایی میبرد .مازندران بلندترین (دماوندکوه) و پست ترین(دریای مازندران) نقاط ایران را در خود جای داده
یترین آنها از لحاظ منابع
است .این استان یکی از پرجمعیتترین مناطق از لحاظ تراکم جمعیتی و یکی از غن 
یباشد .این استان دارای  22شهرستان است .مازندران قدیمیترین مردم را در جهان از نظر یک
گوناگون زیرزمینی م 
جا نشینی دارد .روز  ۱۴آبان هم روز مازندران نام گذازی شده است.

شکل .1نقشه جغرافیائی استان مازندران
منبع :ویکی پدیا29 13 ،

مازندران با جمعیتی بیش از ( )۳میلیون نفر و حدود  ۳/۴درصد جمعیت کشور از وسعتی معادل  ۴۶ /۱درصد ایران
برخوردار است .اما قرار گرفتن آن در ساحل جنوبی بزرگترین دریاچه جهان موسوم به دریای مازندران یا کاسپین یا
خزر و همجواری با چهار کشور ساحلی این دریا یعنی ترکمنستان ،قزاقستان ،روسیه و آذربایجان از یک سو و قرار
گرفتن در شمال کالن شهر تهران (پایتخت ایران) از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار است .امتیاز حمل و
نقل دریایی با کشورهای همسایه از طریق منطقه ویژه و بندر قدیمی نوشهر ،و منطقه ویژه و جدید امیرآباد بهشهر و
اسکله نفتی نکا در شرق مازندران ،اتصال آن به شبکه سراسری راه آهن کشور ،وجود سه فرودگاه ،برخورداری از
سه جاده شوسه ارتباطی با استان تهران ،و اقدام به سرمایه گذاری در طرح در دست ساخت بزرگراه تهران ـ شمال
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(نوشهر) با امکان دسترسی سریع با فاصله کوتاه  ۱۲۰کیلومتر ارتباط تهران ـ مازندران ،عبور خطوط بین المللی فیبر
نوری ،شبکه ارتباطی بسیار قوی و گستردهای را در مسیر کریدور بین المللی شمال ـ جنوب از هلسینکی (فنالند)،
به بندر الوان (روسیه) تا ساحل دریای خزر فراهم آوردهاست و همچنین جاده بین المللی هراز در این استان باعث
تهای مناسب ارتباطی ،بهمراه تسهیالت ویژه زیر بنایی آب ،برق،
ترددهای باالیی شدهاست .دسترسی به زیر ساخ 
فاضالب و گاز همراه با شرایط آب و هوایی معتدل ،اراضی بسیار حاصلخیز ،طبیعت گوناگون و مفرح ساحلی،
دشتی ،جنگلی و کوهستانی مساعد برای توسعه صنعت گردشگری و دسترسی به بازارهای هدف داخلی و خارجی،
امکان توسعه سریع را در قالب بخشهای محوری گردشگری ،کشاورزی ،صنعتی و تجاری ،فناوری اطالعات و
ارتباطات را یکجا در خود گرد آورده است .همچنین برخورداری از میراث فرهنگی غنی و بیشترین نرخ دانش
آموختگان با تحصیالت دانشگاهی مازندران در بین استانهای کشور ،شرایط مناسبی برای گسترش سرمایه گذاری
داخلی و خارجی در سطح منطقه شمال و ایران وبویژه در صنعت گردشگری وگردشگری فراهم آوردهاست(ویکی
پدیا.)29 13 ،
یباشد و این استان با مساحت خشکی برابر  23842کیلومتر
استان مازندران دارای قابلیتهای اکوتوریسمی فراوانی م 
مربع به مرکزیت ساری در موقعیت جغرافیایی بین  35درجه و  46دقیقه تا  35درجه و  58دقیقه عرض شمالی و 50
درجه و  12دقیقه و  54درجه و  8دقیقه طول شرقی در شمال با دریای خزر ،در شرق با استان گلستان ،در جنوب با
یباشد .بر اساس سرشماری مسکن و نفوس 1385
سمنان ،تهران و قزوین و در غرب با استان گیالن همجوار م 
جمعیت این استان معادل 22432 92نفر بوده است .این استان دارای  61شهرستان 44 ،بخش 51 ،شهر 113 ،دهستان
یباشد (مرکز آمار ایران 386 1 ،و گیتاشناسی.) 1383 ،
و  3697آبادی م 

شکل :1مدل نظری تحقیق .منبع :یافتههای تحقیق
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شها
مواد و رو 
این تحقیق از جنبه جمع آوری اطالعات از نوع تحقیقات پیمایشی بود ،زیرا به دنبال شناخت و توصیف شرایط
موجود در زمینه پتانسیل یابی توسعه اکوتوریسم توسط ترویج روستایی بود .همچنین با توجه به هدف مطالعه که
نهایت ّاّا در پی شناخت کارکردهای ترویج روستایی بر توسعه اکوتوریسم از نوع کاربردی بود .جامعه آماري این تحقیق
یباشد .بر اساس اطالعات
شامل کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی و کارشناسان گردشگری سازمان جهانگردی م 
ارائه شده از سوي مسئولين جهاد کشاورزی استان مازندران تعداد کارشناسان ترویج  95نفر بوده و همچنین
اطالعات ارائه شده از سوی مسئولین سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران تعداد
یباشد .براي جمع آوري دادهها و اطالعات مورد نياز در راستاي دستيابي به اهداف
کارشناسان گردشگری  31نفر م 
تحقيق ،از روشهاي مختلفي چون مشاهده ،مصاحبه با کارشناسان ،صاحب نظران و متخصصان آموزش ،مطالعه
اسنادي و كتابخانه اي و جستجوي اينترنتي استفاده گردید .سپس پرسشنامه تهیه و در اختیار کارشناسان (ترویجی و
گردشگری) قرار داده شد و در نهایت جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل
ق در
یگردد .با توجه به نوع تحقي 
دادههای بدست آمده در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده م 
ن  ،نم ا ،
شبه مركز (ميانگي 
صهاي گراي 
ي) ،شاخ 
ق و تراكم 
ي(مطل 
ي شامل فراوان 
مرحله توصيفي ابتدا از آمار توصيف 
ف معيار)در مورد هر كي
س و انحرا 
ي (واريان 
ميانه) وپراكندگ 

یشود .در قسمت آمار
از متغيرهاي تحقيق استفاده م 

تحلیلی براي تب يي ن ارتباط متغيرهاو علل تغ يي رات و نقش متغيرهاي مستقل بر متغيروابسته از ضرایب همبستگی
یگردند.
مناسب استفاده گردید .دادههای تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSS 18تجزیه و تحلیل م 
تجزیه وتحلیل
یباشد ،که جوان ترین آنها  23سال و مسن ترین آنها  56سال داشته اند.
میانگین سن کارشناسان  43 . 38سال م 

بیشترین فراوانی با  ٪ 38.6مربوط به گروه سنی  31 -04سال و کمترین فراوانی با  ٪ 11مربوط به گروه سنی بیشتر از

یباشند .انحراف معیار بدست آمده برای
یباشد .همچنین  ٪ 89ازکارشناسن دارای سن کمتر از  50سال م 
 50سال م 

سن کارشناسان برابر با  8.15گزارش شده است .پارامترهای مرکزی و پراکندگی سن روستاییان و کارشناسان به

یباشد .با توجه به جدول ( )1نتایج بیانگر آن است که  15نفر (  )٪ 11.8از کارشناسان دارای
تفکیک به شرح زیر م 

تحصیالت فوق دیپلم 69 ،نفر (  )٪ 54.3دارای تحصیالت کارشناسی و  43نفر (  )٪9 33.دارای تحصیالت کارشناسی
یباشند .بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیالت کارشناسی و کمترین فراوانی مربوط به سطح تحصیالت
ارشد م 
یباشد .همچنین  ٪1 66.از کارشناسان دارای تحصیالت کارشناسی و کمتر از آن هستند (جدول.)1
فوق دیپلم م 
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جدول -1آمارتوصیفی پاسخگویان تحقیق
جدول توزیع فراوانی کارشناسان

گروه سنی

فراوانی

20 - 30

25

41 – 50

19.7

49

38.6

58.3

میانه37 :

93

30.7

89

مد35 :

بیشتر از  50سال

14

11

جمع

127

001

جنسیت
جنسیت

فراوانی

001

درصد

درصدواقعی

زن

51

40.2

مرد

76

59.8

59.8

جمع

127

001

001

درصد

درصد واقعی

فراوانی

فوق دیپلم

15

11.8

11.8

کارشناسی

69

54.3

54.3

کارشناسی ارشد

43

9 33.

9 33.

0

دکتری

127

جمع

انحراف معیار8.15 :
واریانس48 . 66 :

40.2

میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

درصد تجمعی
19.7

31 -04

سن

درصد

توضیحات
میانگین43 . 38 :

0

0

001

001

نما (مد) :مرد

نما (مد) :کارشناسی
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بین متغیرهای آگاهی یافتن از مسایل و مشکالت موجود نوظهور در روستا ،کمک به روستاییان در مشکل گشایی در
زمینه اکوتوریسم و توسعه اکوتوریسم در سطح  95درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .بین متغیرهای انتقال
دانش و مهارت تکامل یافته در زمینه اکوتوریسم ،تبادل اطالعات به منظور آگاهی دادن و آگاهی یافتن در زمینه
تهای جذب گردشگر در روستا،
اکوتوریسم روستا ،آشنایی با مفهوم اکوتوریسم ،میزان اطالع رسانی در مورد قابلی 
افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه اکوتوریسم ،افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه اکوتوریسم ،میزان آگاهی
یهای مربوط به توسعه اکوتوریسم ،نیازسنجی از فن آوری مورد نیاز در
مسئوالن در زمینه اکوتوریسم ،ارائه فن آور 
تهای زیربط(متخصصان) ،ارائه اطاعات مورد
زمینه اکوتوریسم ،ارائه بازخورد از اثرات بکارگیری فن آوری به قس 
تهای زیست
شهای تحقیقاتی ،کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ قابلی 
نیاز در زمینه اکوتوریسم به بخ 
تهای اقتصادی ،کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ
محیطی ،کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ قابلی 
تهای اجتماعی -فرهنگی ،ایجاد ارتباط بین دست اندرکاران توسعه اکوتوریسم (گردشگران ،روستاییان و
قابلی 
مجریان) و و توسعه اکوتوریسم در سطح 99درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
صهای توسعه اکوتوریسم از دیدگاه کارشناسان
جدول  -2ضرایب همبستگی اسپیرمن برحسب کارکردهای ترویجی در شاخ 
توسعه اجتماعی-فرهنگی

گویه

آگاهی یافتن از مسائل و مشکالت موجود و نوظهور

56 9 0.

- 05 0 0.

14 0.0

*

تشویق ارباب رجوع برای مشکل یابی در زمینه اکوتوریسم

0.108

- 0.143

47 0 0.

کمک به روستاییان در مشکل گشایی

0 .49 0

- 62 0 0.

38 0 0.

*

تهای تکامل یافته در زمینه اکوتوریسم
انتقال دانش و مهار 

0 .34 0

85 0 0.

000.0

**

0.405

تبادل اطالعات به منظور آگاهی دادن وآگاهی یافتن در زمینه اکوتوریسم

0 .45 0

68 0 0.

000.0

**

0.385

آشنایی با مفهوم اکوتوریسم(طبیعت گردی)

0.417

73 0 0.

000.0

**

0.333

تهای جذب گردشگر در روستا
میزان اطالع رسانی در مورد قابلی 

0.116

0 .14 0

000.0

**

0.403

**0 .37 0

سطح معنی داری

()Sig

ضریب همبستگی

توسعه اکوتوریسم
سطح معنی داری

ضریب همبستگی

()Sig

0.218

*0 .13 0
0.185

افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه اکوتوریسم

0.158

0.126

000.0

تهای اجتماعی-فرهنگی در زمینه اکوتوریسم
کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ قابلی 

0.835

19 0 0.

02 0 0.

**

0.271

ایجاد ارتباط بین دست اندرکاران توسعه اکوتوریسم(گردشگران ،روستاییان و مجریان)

0.806

22 0 0.

000.0

**

0.317
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به منظور تعیین نقش متغیرهای مستقل در توسعه اکوتوریسم متغیرهای وارد شده به رگرسیون گام به گام مشخص
گردید که  18متغیر وارد معادله گردید(.جدول  3و .)4در اولین گام متغیر(x61میزان اطالع رسانی در مورد
تهای جذب گردشگر در روستا) وارد معادله گردید ضریب همبستگی این متغیر با متغیر وابسته ( )Rبرابر
قابلی 

 ،0/ 452ضريب تع يي ن( )R2برابر 0/402و ضريب تع يي ن تعديل شده( )R2Adنيز برابر  0/891محاسبه شده است.بنابر

یگردد .در گام دوم
یتوان اظهار نمود که  20درصد از تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر مورد اشاره تبیین م 
این م 
تهای تکامل یافته در زمینه اکوتوریسم)وارد مطالعه گردید نتایج حاکی از آن است که
متغیر(x58انتقال دانش و مهار 
ضریب همبستگی این متغیر با متغیر مزبور ( )Rبرابر  ،0/494ضريب تع يي ن( )R2برابر  0/ 244و ضريب تع يي ن تعديل

یتوان اظهار نموداین متغیر به همراه متغیر قبلی  24درصد
شده( )R2Adنيز برابر  0/ 232محاسبه شده است .بنابر این م 
از تغییرات متغیر وابسته را موجب میگردد.در گام سوم متغیر(x55تشویق ارباب رجوع برای مشکل یابی در زمینه

اکوتوریسم)وارد معادله گردید .ضریب همبستگی این متغیر با متغیر مزبور ( )Rبرابر  ،0/ 518ضريب تع يي ن()R2

یتوان اظهار نموداین
برابر 0/862و ضريب تع يي ن تعديل شده( )R2Adنيز برابر  0/ 250محاسبه شده است .بنابر این م 

متغیر به همراه متغیرهای قبلی  26در صد از تغییرات متغیر وابسته را موجب م 
یگردد .در گام چهارم (x71ایجاد
ارتباط بین دست اندر کاران توسعه اکوتوریسم ،گردشگران ،روستاییان و مجریان) وارد مطالعه گردید نتایج حاکی از

آن است که ضریب همبستگی این متغیر با متغیر مزبور ( )Rبرابر  ،0/ 549ضريب تع يي ن( )R2برابر 0/103و ضريب

یتوان اظهار نموداین متغیر به همراه سه
تع يي ن تعديل شده( )R2Adنيز برابر  0/872محاسبه شده است .بنابر این م 
یتوان اظهار نموداین  4متغیر  30در
یگردد .بنابر این م 
متغیر قبلی  30در صد از تغییرات متغیر وابسته را موجب م 
یگردند .پس از گام چهارم هیچكدام از متغيرهاي ديگر توانا يي ورود به
صد از تغییرات متغیر وابسته را موجب م 
معادله رگرسيون چند متغيره را نداشتند .اين مطلب با توجه به آزمون تك تك متغيرها كام ًالًال گويا است.
جدول(.)3خالصه محاسبات رگرسیون چند متغیره کارکرد ترویجی در توسعه اکوتوریسم از دیدگاه کارشناسان:
متغییر مستقل

B

عدد ثابت

11 0.2

0.172

میزان اطالع رسانی مورد قابلیت جذب گردشگر در روستا

0.246

43 0 0.

0.452

تهای تکامل یافته در زمینه اکوتوریسم
انتقال دانش و مهار 

0.133

52 0 0.

0.269

تشویق ارباب رجوع برای مشکل یابی در زمینه اکوتوریسم

- 0.108

54 0.0

-0 10 2.

ایجاد ارتباط بین دست اندر کاران توسعه اکوتوریسم

0.105

44 0.0

0.236

خطای استاندارد

F

Beta

T

Sig

-

1.716 1

000.0

5.662

000.0

32.055

2.553

12 0 0.

49 .9 91

- 12 0 2.

46 0 0.

5.006 1

2.405

18 0 0.

13.139

-

(گردشگران ،روستاییان و مجریان)
جدول ( )4نتایج کلی و ضرایب تعیین الگوی رگرسیونی گام به گام کارکرد ترویجی از دیدگاه کارشناسان
متغییر

ردیف

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل

خطای معیار

X16

1

0.452

.204 0

0.198

0.438

X 58

2

.494 0

.244 0

0.232

0.429

X 55

3

0.518

0.268

0 .25 0

.424 0

X 71

4

0.549

0.301

0.278

0.416

یتوان معادله خط رگرسیون را پیرامون نقش کارکردهای ترویجی در
اکنون بر اساس جدول رگرسیون( )4فوق م 
توسعه اکوتوریسم از دیدگاه کارشناسان به صورت زیر نوشت:
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Y=2/ 011 + 0/ 246 X61+0/ 133 X58_ 0/801X55+0/501X71

البته معادله رگرسیونی فوق بر اساس ضرایب استاندارد شده:
Y=0/ 452 X61+0/494X580+/ 518 X55+0/ 549 X71

بحث و نتیجه گیری
منصوری (  ) 1388و ) Geevan (2004بیان داشتند که برنامههای توسعه اکوتوریسم باید در نواحی اجرا گردند که از
نظر موقعیتهای اکوتوریسمی پتانسیل بالقوه پیشرفت را داشته باشند و به عبارتی بتوان در آن مناطق برنامهها را
جنبه عملی داد به بیان دیگر بحث اطالع رسانی در راستای قابلیت جذب گردشگر در نواحی مستعد در توسعه
اکوتوریسم ناحیه نقش دارد.
در بخش کارکردهای ترویجی موثر بر توسعه اکوتوریسم استان مازندران؛ نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از بین

 18عامل مطرح شده به ترتیب اولویت بر اساس ضریب تغییرات( )cvاز دیدگاه کارشناسان"میزان اطالع رسانی در

مورد قابلیتهای جذب گردشگر در روستا " در اولویت اول با میانگین  3.54قرار دارد و در ردههای بعدی به

ترتیب"افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه اکوتوریسم"" ،کمک به مردم برای تفکر و پرورش یک روحیه
جستجوگرانه "" ،آگاهی یافتن از مسائل و مشکالت موجود در روستا "" ،آشنایی با مفهوم اکوتوریسم "" ،انتقال

تهای تکامل یافته در زمینه اکوتوریسم"" ،کمک به روستاییان در مشکل گشایی در زمینه اکوتوریسم
دانش و مهار 
"" ،تشویق ارباب رجوع برای مشکل یابی در زمینه اکوتوریسم"" ،ارائه اطالعات مورد نیاز در زمینه اکوتوریسم به

شهای تحقیقاتی "" ،میزان آگاهی مسئوالن در زمینه اکوتوریسم" " ،کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ
بخ 
تهای اقتصادی در توسعه اکوتوریسم"" ،ایجاد ارتباط بین دست اندرکاران توسعه اکوتوریسم (گردشگران،
قابلی 

روستاییان و مجریان)"" ،تبادل اطالعات به منظور آگاهی دادن و آگاهی یافتن در زمینه اکوتوریسم روستا" " ،ارائه
بازخورد از اثرات بکارگیری فناوری به قسمتهای زیربط (متخصصان) " " ،کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ

تهای
تهای اجتماعب  -فرهنگی در توسعه اکوتوریسم "" ،کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ قابلی 
قابلی 

اجتماعی -فرهنگی در توسعه اکوتوریسم "" ،ارائه فناوریهای مربوط به توسعه اکوتوریسم"" ،نیازسنجی از فناوری

تهای زیست
مورد نیاز در توسعه اکوتوریسم" ،و در انتهای جدول"" ،کمک به جلب مشارکت مردمی در حفظ قابلی 
یتوان گفت :که اکثر کارشناسان (  )٪ 75.6متغیر
محیطی در توسعه اکوتوریسم"با میانگین  3.84قرار دارد در نتیجه م 

یدانند.
تهای جذب گردشگر روستا را در توسعه اکوتوریسم منطقه مؤثر م 
میزان اطالع رسانی در مورد قابلی 
تهای گردشگری که مناطق مازندران دارا است تأکید بر اطالع
کارشناسان با شناخت منطقه خود و با توجه به قابلی 
رسانی دارند.
 -بر اساس نتایج تحقیق در بخش قابلیتهای اجتماعی-فرهنگی با توجه به  11شاخص مطرح شده اولویت اول

توسعه اکوتوریسم در بعد اجتماعی -فرهنگی را"توسعه خدمات اجتماعی " با میانگین  2.99تشکیل داده است و

همچنین " مشارکت روستاییان در اداره نهادهای محلی در روستا"در اولویت دوم با میانگین 3و 12و در آخرین

اولویت "حفاظت از میراث فرهنگی و بافت تاریخی روستا" با میانگین  2.30قرار گرفت در نهایت نتیجه گرفته شد
یتواند تأثیر گذار باشد.
که در استان مازندران عوامل اجتماعی  -فرهنگی توسعه اکوتوریسم در حد متوسط تا زیاد م 

شناسایی کارکردهای ترویج روستایی101 ...

 -نتایج تحقیق نشان داد که در بخش قابلیتهای اقتصادی با توجه به  10شاخص مطرح شده در زمینه توسعه آندر

اولویت اول توسعه اقتصادی"وجود راههای ارتباطی روستاها به شهرها" با میانگین  3.43در اولویت دوم
لها و
شاخص"شناخت بازارهای محلی توسط روستاییان" با میانگین  2.85و در آخرین اولویت "وجود هت 

تهای اقتصادی در
اقامتگاهها در نواحی روستایی" با میانگین  .76 1قرار گرفت در نهایت با بررسی فراوانی قابلی 
تهای اقتصادی
زمینه توسعه اکوتوریسم از دیدگاه روستاییان به این نتیجه رسید که در استان مازندران در زمینه قابلی 
در حد زیاد و خیلی زیاد میتواند تأثیر گذار باشد.
تهای زیست محیطی با توجه به  11شاخص مطرح شده در زمینه توسعه آن
 -بر اساس نتایج تحقیق در بخش قابلی 

تهای زیست محیطی "رعایت الگوی مصرف منابع آبی " با میانگین  9 3.7تشکیل داده است و
در اولویت اول قابلی 

طهای طبیعی جهت تأمین خوراک"در اولویت دوم با میانگین  3.81و
همچنین "پرورش حیوانات و آبزیان در محی 

طهای حفاظتی با عنوان باغ وحشهای طبیعی " با میانگین  3.58قرار گرفت در
در آخرین اولویت "بهبود ایجاد محی 

تهای زیست محیطی در زمینه توسعه اکوتوریسم استان مازندران به این نتیجه رسیده
نهایت با بررسی فراوانی قابلی 
یتواند مؤثر واقع
تهای زیست محیطی در راستای توسعه در حد زیاد تا خیلی زیاد م 
که در استان مازندران قابلی 
گردد.
صهای توسعه از
 -بر اساس نتایج تحقیق در بخش مربوط به تأثیر گذاری توسعه اکوتوریسم بر هر یک از شاخ 

دیدگاه روستاییان ؛ "افزایش درآمد روستاییان "با میانگین  4.24در رده اول بوده و پس از آن"ایجاد راههای ارتباطی

بین روستایی"با میانگین  4.06در رده دوم جدول و در نهایت از بین  14شاخص مطرح شده کمترین تاثیر
یتوان نتیجه گرفت که توسعه
یباشد بنابر این م 
روی"افزایش پایداری زیست محیطی در روستا" با میانگین  3.94م 

اکوتوریسم بیشتر تمرکز بر افزایش پایداری محیط زیست دارد اما با نادرست انجام دادن ابعاد اکوتوریستی در منطقه
یشود ،بر
یرود و چون با نا آگاهی فقط به جنبه درآمد زایی از این صنعت توجه م 
پایداری محیط زیست از بین م 
یشود.
قسمت پایداری محیط زیست اجحاف م 
پیشنهادات
.1نتایج مبین آن بود که میزان آگاهی یافتن از مسائل و مشکالت موجود و نوظهور در توسعه اکوتوریسم از دیدگاه
کارشناسان نقشی در توسعه اکوتوریسم ندارد در حالی که  20درصد از تغییرات وابسته از طریق ایت متغییر تبیین
یگردد که کارشناسان در زمینه آگاهی یافتن از مسائل و مشکالت
شده لذا در راستای نتایج بدست آمده پیشنهاد م 
موجود در توسعه اکوتوریسم توجه بیشتری داشته باشند زیرا برخی از مسائل و مشکالت در روستا وجود دارد که از
دید کارشناسان خارج است و روستاییان آگاهی بیشتری به این مسائل نسبت به کارشناسان دارند و کارشناسان
یتوانند در این راستا از روستاییان کمک شایانی دریافت کنند.
م
.2نتایج تحقیق بیانگر آن است که از دیدگاه کارشناسان تشویق ارباب رجوع برای مشکل یابی در توسعه اکوتوریسم
یتوان پیشنهاد نمود که سازمانهای مربوطه ،روستاییان را در راستای مشکل یابی اکوتوریسم منطقة خود
نقش دارد م 
تشویق (مادی یا معنوی) کنند تا مشکالتی که در این زمینه هست را به ساطمانهای مربوطه اطالع دهند یا با
شهای دوره ایی در راستای مهار مشکالت آنها را با مشارکت سازمانهای مربوطه حل و فصل نمایند.
آموز 
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تهای تکامل یافته توسط ترویج در
 .3نتایج تحقیق مبین آن بود که از دیدگاه کارشناسان ،میزان انتقال دانش و مهار 
یشود دورههای آموزشی و مهارتی با توجه به پتانسیل منطقه
توسعه اکوتوریسم نقش دارد لذا در این راستا پیشنهاد م 
ایی در راستای توسعه اکوتوریسم برگزار شود و به روستاییان پیشرو آموزش داده شود که این دانش و مهارتهای
آموخته شده را به درستی انتقال دهد.
 .4نتایج تحقیق حاکی از آن بود که ایجاد ارتباط مؤثر بین دست اندرکاران اکوتوریسم از دیدگاه کارشناسان مورد
یشود ،برای تحقیق این امر در سازمانها فرهنگ سازی شود و از این ظرفیت موجود
تأیید قرار گرفت ،لذا پیشنهاد م 
یعنی آمادگی کارشناسان در راستای توسعه اکوتوریسم بهره مند شوند.
 .5در راستای پیشنهاد قبلی ،با آگاهی دادن و آموزشهای مناسب در راستای توسعه اکوتوریسم به گردشگران،
یهای آنان در این زمینه
روستاییان و مجریان ،همگام کردن آنان در این زمینه مبادرت ورزند و از خالقیت و نوآور 
استفاده کنند.

.6با توجه به قابلیتهای اجتماعی – فرهنگی استان مازندران در زمینه اکوتوریسم منطقه ،توسعه خدمات اجتماعی
یشود در پروژههایی
در اولویت اول و مشارکت روستاییان در نهادهای محلی در اولویت دوم قرار داشت ،پیشنهاد م 
که مربوط به منطقه روستاییان است ،کارشناسان از مشارکت بومیان علی الخصوص جوانان محلی در این پروژهها
بهره مند شوند تا جوانان نیز با پروژهها و نیازهای منطقه خود آشنا شوند و در ارتقاء منطقه خود تالش کنند.
منابع
ا س د ی ا ن  ،ف و ب ی گ د ل ی  ،آ (  ، ) 2 138ب ر ر س ی و ص ن ع ت ج غ ر ا ف ی ا ی ی و ز ی س ت م ح ی ط ی گ ی ال ن د ر ر ا ب ط ه ب ا ا ک و ت و ر ی س م د ر
ر ا س ت ا ی ت و س ع ه پ ا ی د ا ر  ،م ج م و ع ه م ق ا ال ت ه م ا ی ش ه ا ی ع ل م ی و پ ژ و ه ش ی گ ر و ه ه ا ی ع ل و م ا ن س ا ن ی  ،ج ل د ا و ل  ،چ ا ل و س :
م ع ا و ن ت پ ژ و ه ش ی د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ی و ا ح د ن و ش ه ر و چ ا ل و س .
ا ف ش ا ر ز ا د ه  ،ن و پ ا پ ز ن  ،ع (  ، ) 386 1م ج م و ع ه م ق ا ل ه ه ا ی د و م ی ن ه م ا ی ش م ل ی ت و س ع ه ر و س ت ا ی ی ا ی ر ا ن  ،ز ی س ت ب و م ا ی ل
ک ل ه ر  ،ق ا ب ل ی ت ه ا و ج ا ذ ب ه ه ا ی گ ر د ش گ ر ی  ،ت ه ر ا ن  :م و س س ه ت و س ع ه ر و س ت ا ی ی ا ی ر ا ن  .د ا ن ش گ ا ه ت ه ر ا ن .
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منصوري ،م (  ،) 1388بررسي نقش ترويج منابع طبيعي در توسعه اكوتوريسم (مطالعه موردي :پارك ملي الر استان تهران).پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
موالیی هشتجین ،ن و خوشنود ،الف ( « ،) 386 1اکوتوریسم و توسعه در کنار عملکرد مسلط جزایر خارک و خارکو » ،مجموعه مقاالت
همایش منطقه جغرافیا ،گردشگری و توسعه پایدار ،اسالمشهر ،انتشارات داشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

