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  ....ريزي در رابطه بين  نقش ميانجي مديريت و برنامه 

  
  

 1396 پاييز  48جغرافيا و توسعه شماره 

  15/04/1395: وصول مقاله 
  14/02/1395: نهايي  تأييد

    39- 58: صفحات      

  
  ريزي در رابطه بين نقش منابع، ش ميانجي مديريت و برنامهقن

  پايدار اكوتوريسم ي توسعهجامعه و گردشگري با 
  

  * 3نژاد مهديه سلطاني ،2سكينه جعفريدكتر  ،1بيدختي اكبر امين عليدكتر 
 

  چكيده
پايدار اكوتوريسم  ي ريزي در رابطه بين نقش منابع، جامعه و گردشگري با توسعهش ميانجي مديريت و برنامهقهدف اين پژوهش، ن

نفر از  252كنندگان  شركت. همبستگي بوده است -روش تحقيق از نوع توصيفي .استدر منطقه دره راگه شهرستان رفسنجان 
هاي، نقش منابع، همه آنها مقياس. گيري در دسترس انتخاب شدندگردشگران ورودي به دره راگه بودند كه با استفاده از روش نمونه

افزار  ها  در اين پژوهش با استفاده از نرمداده. ردندك پايدار اكوتوريسم را تكميل ي ريزي و توسعهجامعه، گردشگري مديريت و برنامه
SPSS  وLisrel نقش . پايدار اكوتوريسم اثر مستقيم دارد ي هاي پژوهش حاكي از اين است كه، نقش منابع بر توسعهيافته. تحليل شدند

پايدار  ي نقش جامعه بر توسعه. پايدار اكوتوريسم اثر غيرمستقيم دارد ي ريزي بر توسعهگري مديريت و برنامهمنابع با ميانجي
نقش . پايدار اكوتوريسم دارد ي ريزي اثر غيرمستقيمي بر توسعهگري مديريت و برنامهاكوتوريسم اثر مستقيم ندارد، اما با ميانجي

پايدار اكوتوريسم اثر  ي ريزي بر توسعهو برنامه گري مديريتگردشگري هم به صورت مستقيم و هم به صورت غير مستقيم با ميانجي
نقش منابع و  .كندپايدار اكوتوريسم اثر مستقيم و معناداري ايفا مي ي ريزي بر توسعههمچنين، مديريت و برنامه. معناداري دارد
اما نقش جامعه فقط بطور  .پايدار اكوتوريسم را تحت تأثير قرار دهند ي توانند بطور مستقيم و غيرمستقيم توسعهگردشگري مي

  . دهدپايدار اكوتوريسم را تحت تأثير قرار مي ي غيرمستقيم توسعه
 .ريزيپايدار اكوتوريسم، منابع، جامعه، گردشگري، مديريت و برنامه ي توسعه :ها هواژكليد

  
   

                                                     
  a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir                                                       ، سمنان، ايران      شناسي، دانشگاه سمنان ن  تربيتي و روا دانشكده علوم استاد - 1
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 1396پاييز  ،48ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
گردشگري امروزه به عنوان يكي از مهمترين        فعالي ت   

باشد كه در رديف ها در جهان مي      فعالي تو پربارترين 
هزينه دنيا قرار دارد و  هاي پر درآمد، پاك و كمصنعت

از طرفي اين صنعت در دنيا ابعاد متنوعي را مشمول 
اكوتوريسم، . شود كه اكوتوريسم يكي از آنها استمي

و موجب حمايت و ست اسفري به منابع طبيعي 
محافظت از محيط زيست شده و بهبود سطح زندگي 

 مردم محلي را به دنبال داشته باشد

)Janusz & Bajdor, 2013: 523.(   
ترين عامل مهم در سراسر جهان نماي طبيعي،   

امر سبب شده تا   رود و اينگردشگر به شمار مي  جذب
ريزي گردشگري ت برنامه                  هاي طبيعي در اولوي جاذبه

؛ شمشاد و 62: 1388، و همكاران تقوايي(قرار گيرند 
ريزي  بنابراين برنامه ).401- 407 :1388محمدي،  ملك

پايدار به شرط  ي هاي توسعه منسجم با توجه به آرمان
اقتصادي،  تواند ضمن فوايد همگام بودن با طبيعت مي
هاي اجتماعي، فرهنگي و  موجب بهبود در زيرساخت

 ).286: 1392، و همكاران نيا حدادي( محيطي شود زيست
هاي  با ايجاد فرصت تواند اكوتوريسم مي ي توسعه

طور مستقيم  شماري را به شغلي، منافع اقتصادي بي
متوجه مردم بومي كشورها كرده و راهي براي حفظ 

تقوايي و (شمار رود   اندازها و ذخاير طبيعي به چشم
افزايش منافع حاصل از براي ). 151: 1391، همكاران

گردشگري و تفرج در فضاي باز طبيعي بايد بر 
 -هاي طبيعي از نظر اكولوژيكي، اجتماعي محيط

   صورت پايدار متكي بود به  فرهنگي و اقتصادي
)Buckley, 2009: 644; Kil et al, 2014: 16.(   

يكي از اين عناصر مهم جهت تقويت اين بخش، 
كه طيف متنوعي از باشند منابع طبيعي آن مي

اندازهاي جغرافيايي، آثار و ذخاير طبيعي را  چشم
اين است كه  ي دهندهشود و اين مهم نشانشامل مي

. اكوتوريسم بطور كل به منابع طبيعي بستگي دارد
عوامل تأثيرگذار بر ) 1388(و همكاران  شمشاد
گردي را در چهار مجموعه افزايش طبيعت ي توسعه

مالي، ارتباط با اتحاديه گردشگري، درآمد يا منفعت 
استفاده از منابع طبيعي براي جذب گردشگر و ايجاد 

بندي اكوتوريسم دسته ي هاي شغلي در زمينهفرصت
بر اين اساس، مديريت منابع و از طرف ديگر . اندكرده

اين  ي بهينه ي آموزش مردم محلي در قبال استفاده
براي  ترين موضوعاتمنابع طبيعي يكي از مهم
 ,Pananjay et al( رودپايداري اكوتوريسم به شمار مي

از سوي ديگر، به منظور برپايي  ).105-110 :2011
بخش در يك سايت  اكوتوريسم سازگار و رضايت

گردي، عالوه بر داشتن منابع طبيعي خوب  طبيعت
زيرا . محلي است ي نيازمند همكاري بخش جامعه

جوامع محلي در ارتباط است و  ي اكوتوريسم با توسعه
اكوتوريسم جلب مشاركت بوميان در  ي اصل در توسعه

يزي براي رباشد و برنامههاي گردشگري مي      فعالي ت
هاي  محلي،فرصت تفريحات بايدمنطبق با نيازهاي مردم

موجود در محل و ايجاد تعهد در افراد محلي و 
ي، محمد شمشاد و ملك(محل باشد  دولتي در نمايندگان

هاي        فعالي تاگرچه جامعه از  ).401- 407 :1388
هاي كند اما هنوز هم با چالشاكوتوريسم استقبال مي

فقدان  مهاجرت جوانان، اي،سرمايه  كمبود منابع
امكانات عمومي، راهنمايي و مسائل ارتباطات و 

رو   ظرفيت محلي، تهديد زندگي حيات وحش روبه
 ي محلي در توسعه شوند مشاركتكه باعث مي هستند

   اكوتوريسم نامشخص باشد
)Hussin et al, 2015: 169-175.(    

 ي محلي با داشتن زمينه ي عالوه بر آن، جامعه
 گذاري سياست گردشگري طبيعي، نيازمند  مناسب

ريزي اكوتوريسم مناسب در قالب مديريت و برنامه
اين بدين معناست كه، گردشگري . باشدمنسجم مي
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هاي اي است و با بخشبسيار پيچيده       فعالي تطبيعي 
ديگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترك دارد، در نتيجه 

بايست  باشد كه ميداراي آثار و پيامدهاي مختلفي مي
ريزي تمامي جوانب آن مورد مالحظه در فرآيند برنامه

و مداقه قرار گيرد، تا از عوامل منفي و تهديدات 
ك يك فرآيند توسعه جلوگيري شود و خالق يا محر

يافته براي حصول به پايداري توسعه در نواحي كم 
 )1- 15: 1392و همكاران، خادم  صمدي(يافته شود توسعه

اكوتوريسم در محيط زيست، پيش از  ي و براي توسعه
ريزي براي استفاده از آن بايد به ارزيابي توان برنامه

 ايريزي منطقهاكولوژيكي آن در چارچوب يك برنامه
هاي  زيرا جاذبه).33- 50: 1390همكاران،و جهاني(پرداخت

ريزي عملي و ممتاز طبيعي، فرهنگي در صورت برنامه
صنعت  ي توانند در زمينهگذاري هدفمند ميسرمايه

حائز  اي نقشي و منطقه  ّمل   گردشگري در سطح
  . تي را بر عهده گيرند    اهمي 

بر اساس اوصاف ذكر شده، اين شاخه از صنعت 
ترين بخش رو به رشد بازار بوده است گردشگري سريع

 ول بودن در قبال بيولوژيؤو اساس پايداري و يا مس

)Wally, 2001: 16-19.(  حفاظت منابع، جوامع و
لذا، منابع با مديريت و . باشداكوتوريسم پايدار مي

از . گردندريزي و گردشگري مناسب حفظ ميبرنامه
اي كه با توريسم به گونهاين رو توسعه و مديريت اكو

محيط سازگار باشد و به افت كيفيت آن نيانجامد، 
عامل اساسي در دستيابي به توسعه پايدار به حساب 

  . )1- 16 :1385، و همكاران آذرنيوند( آيدمي
در واقع، اكوتوريسم با تركيب حفاظت منابع، 
گردشگري و ارتقاء جامعه محلي، هدفش اين است كه 

را در چارچوب استفاده مناسب از منابع اقتصاد محلي 
ريزي بدين جهت، مديريت و برنامه. محلي ارتقاء دهد

مناسب از  ي گردشگري طبيعي بايد براي استفاده

منابع جذاب گردشگري توسط مسافران و جامعه به 
 ,Kimura Hirotsune( جهت فهم آنان فراهم گردد

آنچه كه  كه با توجه به موارد مذكور، چرا ).5-7 :2011
در اين نوع گردشگري اهميت بسيار دارد، موضوع 

نسل حاضر و  ي پايداري است كه به تأمين منصفانه
ريزي دقيق و توجه به آتي تأكيد دارد و بدون برنامه

هاي بوم شناختي، محلي، فرهنگي و اجتماعي، قابليت
  منطقه در پي خواهد داشت مشكالتي را براي هر

 )Honey, 2008:166;  Jiang, 2008: 127-131.(   
 دره راگه در بخش شهرستان رفسنجان ي منطقه

هاي اخير به دليل يكي از مناطقي است كه در سال
فولوژي، رموقعيت جغرافيايي، شرايط ويژه ژئومو داشتن
كم تا روستا ناصريه، گذر رودخانه گيودري از  ي فاصله
حيات جانوري و گياهي منحصر به فرد خود، در دره و 

كانون توجه بسياري از گردشگران طبيعت محور و 
هاي اوقات فراغت قرار       فعالي تبازديدكنندگان براي 

 ي داراي پتانسيل بااليي براي توسعه و گرفته
لذا، تالش براي پايداري طبيعت . باشداكوتوريسم مي

ت الزم جهت بكر و دست نخورده آن و اجراي تسهيال
هاي فرهنگي با جذب گردشگر با توجه به حساسيت

ريزي جامعه نسبت به سازي جديد و برنامهظرفيت
. اقتصادي و اشتغال، الزم و ضروري است ي توسعه

بنابراين، با توجه به هدف مورد نظر، اين پژوهش در 
پي پاسخ به اين سؤاالت است كه آيا نقش منابع، 

 ي معناداري با توسعه ي جامعه و گردشگري رابطه
ريزي در پايدار اكوتوريسم دارد؟ و آيا مديريت و برنامه

هاي اكوتوريسم باعث بهبود اين       فعالي تها و برنامه
  گردد يا خير؟روابط مي

  
  مباني نظري و پيشينه پژوهش

پژوهش  ي هدف از مرور مباني نظري و پيشينه   
پايداري اكوتوريسم با  ي تبيين و توصيف بهتر توسعه
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از . ديدگاه يكپارچه به جامعه، منابع و گردشگري است
  .اين رو، در ادامه مفاهيم بسط داده شده است

  
  اكوتوريسم

ميالدي باز  1965تاريخچه اكوتوريسم به سال 
گردد، آن هنگام كه واژه اكوتوريسم از تلخيص دو مي

چنين ابداع گرديد و  Tourism و Ecologicalواژه 
والنه به نواحي ؤتعريف شد كه اكوتوريسم سفري مس

طبيعي و حفاظت از آن مناطق و بهبود بخشيدن به 
  نمايد مي تأكيد ،باشدمي زندگي مردم منطقه

)Ward, 1997: 76-78( و )Fennel, 2003: 1(  در
برگيرنده اصول گردشگري پايدار است كه به آموزش و 

ريزي، مشاركت جوامع بومي و محلي در مراحل برنامه
نژاد و آقاخاني،  محرم( كندتوسعه و اجرا تمركز مي

اين نوع از گردشگري بر حفظ محيط . )1- 12: 1388
اي پايدار فرهنگ و اقتصاد منطقه ي زيست و توسعه

كه در  )1- 17: 1391و همكاران،  امينيان(استوار است 
پايدار اكوتوريسم تنها حفاظت از محيط  ي آن توسعه

زيست و منابع طبيعي نيست، بلكه برداشتي نو از 
توسعه و رشد اقتصادي است، رشدي كه بدون تخريب 
منابع طبيعي و بر هم زدن تعادل زيست محيطي، 
عدالت و امكانات زندگي همه اقشار جامعه محلي را 

بايد ). 58- 59: 1388ازكيا و غفاري، (آورد هم ميافر
هاي براي رسيدن به پايداري در اكوتوريسم جمعيت

اكوتوريسم و حفاظت از منابع  بومي در مديريت
 :1393وهمكاران، ابيضر(شوند فرهنگي درگير و طبيعي

كارشناسان محيط زيست اكوتوريسم را ). 177- 210
 يزير هاي طرحبرنامهدانند و مي  سازگار با طبيعت

شناختي ضمن اكوتوريسم در راستا اصول بوم  شده 
توانند بر صيانت از برداري متناسب از طبيعت ميبهره

اين مواهب تأثيرگذار باشند و تأثيرات مثبت و منفي را 
و  درام ؛1- 22: 1389 و همكاران، جوزي( كنترل كند

چراكه اين شكل از گردشگري به . )252: 1388 مور،

هاي بيولوژيكي در حمايت از منابع طبيعي و تفاوت
گردشگري طبيعي تأكيد كرده است و  ي طول توسعه

اي نيازمند حمايت مناسب از منابع گردشگري منطقه
و مزاياي اقتصادي است كه بايد تالش كرد تا از 

مناسب محيط طبيعي و فرهنگ اجتماعي  ي توسعه
  .)Bin, 2008: 82( شودحمايت 

  
  جامعه

جوامع محلي اغلب در صنعت گردشگري به عنوان 
يك ارزش ذاتي جهت شناخت و محافظت از محيط 

  زيست و منابع طبيعي معرفي شدند
 )Sin et al, 2014: 96-106( .  

گردي اثرات گوناگوني در اين بين گردشگري طبيعت  
گذارد كه اين جاي مي ميزبان به ي  بر مقصد و جامعه

ـ فرهنگي،   اي از اثرات اجتماعي اثرات طيف گسترده
 شودمي محيطي را شامل اقتصادي، سياسي و يا زيست

مناطقي . )101- 125: 1393و همكاران،  شكوهي اجزاء(
كه در آن اكوتوريسم در حال توسعه است مردم جامعه 

ها خود به خود درگير       فعالي تمحلي به شدت در اين 
بسياري از محققان معتقدند كه مشاركت  .شوندمي

ساكنان تأثيرات مثبتي بر روي ساختار اجتماعي، 
 ي فرهنگي و از همه مهمتر ساختار اقتصادي جامعه

 ).Fun et al, 2014: 190-201(محلي خواهد گذاشت

محلي از هزينه و مزاياي  ي بنابراين، ادراك جامعه
و  گردشگر است  گردشگري فاكتور اصلي در رضايت

   گردشگري مهم هستند  براي موفقيت صنعت
)Fun et al, 2014: 60-65.(   

جوامع محلي بايد عالوه بر ارزش توريستي كه 
-نفع و مؤلفه اساسي در سياست ذي عنوان يك دارند به

 مشاركت داده شوند هاي اكوتوريستيها و پروژهگذاري
محققان شروط  بعالوه، ).67- 68: 1382هال و جنكينز، (

استمرار اكوتوريسم را در حمايت افراد محلي در 
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و تقسيم عادالنه منافع ميان افراد        فعالي تمديريت اين 
رو، نگرش و  از اين ).74- 1383:81اشتري، (دانند مي

ريزي برنامه       فعالي تمحلي نقطه ثقل ي  گرايش جامعه
آيد و مشاركت آنان به مي حساب  گردي بهدر طبيعت

پايدار  ي ريزي توسعه  كاتاليزوري در روند برنامه عنوان
 زاده فيروزجاييعليقلي(گردي مورد تأكيد است طبيعت

   ).35- 38: 1389 ،و همكاران
  

  منابع
گردي طبيعت مقصد يك طبيعي در گردشگري منابع 

 توسعه در مقصد آن هايپتانسيل مبين در واقع

 يا و بالقوه طبيعي صورت به كه هستند اكوتوريسم
 1گان نظر اساس بر .موجود هستند ساخت انسان
 كه داشته باشد وجود زيادي منابع است ممكن

اما، بايد توان جذب گردشگر را  ،باشند كننده مجذوب
ها دليل اصلي سفر هستند چراكه جاذبه. داشته باشند

گذار گردشگري مبتني بر هاي طبيعي هم پايهو جاذبه
 ).Gunn, 1993:24-26( طبيعت يا اكوتوريسم هستند

 و با مواهب مترادف منابع گردشگري چنانچه واقع، در
 در انسان كه قلمداد شود خدادادي و ذخاير طبيعي

يا  جاذبه است و نداشته نقش هاآن ايجاد و خلق
 گيريبهرهو  مديريت اعمال نتيجه گردشگري محصول

منظور  به منابع بر روي گذاريسرمايه و تكنولوژي از
 و شهروندان گردشگري و فراغتي نيازهاي به پاسخ

 منابع با مترادف هاجاذبه ، آنگاهفرض شود متقاضيان

باي ابراهيم( گردشگري هستند به لحاظ بالفعل و مهيا
 2در جاي ديگر، وارد. )31- 32: 1390 و غالمي، سالمي

- دارد كه اگر ارتباط بين طبيعتاظهار مي) 1997(

طرفه باشد سودمند گردي و حفظ محيط زيست دو 
كه اين بطوري. بوده و اميد پايداري آن وجود دارد

پايداري بايد نيازهاي حال و آينده جمعيت جامعه 
رو، در صنعت گردشگري،  از اين. ميزبان را تأمين نمايد

                                                     
1-Gunn  
2-Ward 

  اي، ملي و نهادهاي دولتي جوامع محلي، منطقه
  بايد به منظور افزايش رفاه جامعه و حفاظت از 

 همچنين رضايت گردشگران با هم كار كنندمنابع و 
)Chan & Bhatta, 2013: 68(  و يكي از مهمترين

پايدار در مناطق طبيعي حفاظت از  ي اصول توسعه
هاي منابع و جلوگيري از تخريب و كاهش ارزش

. )31- 58: 1390و غالمي،  سالمي بايابراهيم(هاست  آن
، آگاهي مأخذبنابراين، قبل از هرگونه استفاده از يك 

گذاري و از قابليت و توان آن ضروري است تا سياست
ريزي براساس توان منبع و به صورت پايدار برنامه

   ).230- 1389:241 و همكاران، پيرمحمدي(انجام شود 
  

  گردشگري
 1811ي گردشگري نخستين بار در سال واژه

 3مگزين نام اسپورتينگ انگليسي به يميالدي در مجله
در آن زمان اين لغت به معناي مسافرت  .مطرح شد

به منظور تماشاي آثار تاريخي و بازديد طبيعي براي 
   ).30- 31: 1394،چقاجردي(رفت كار مي كسب لذت،به
گردشگري  صنعت ي شماري در توسعه يعوامل مؤثر ب

ي صنعت نقش دارند كه سه عامل اصلي در توسعه
 هاي ويژگيو  منطقه  گردشگران،مردم:شامل گردشگري

 ).45- 46: 1385 ،يروزبختالواني و پ(باشند  مي مقصد
اجتماعي، فرهنگي  ي گردشگري به عنوان يك پديده

گردشگري و مشاركت آن با   و اقتصادي رشد بخش
 ملي، رسميت عمومي گردشگري را به عنوان اقتصاد

دهد و به عنوان يك شغل اصلي و سازنده پرورش مي
ها از اهميت آگاهي دولتيك سازمان گردشگري و 

: 1392پور،  حسن(گرفت  كشورها شكل ي آن در توسعه
براي پايداري، توجه  و )WTO, 2010: 13؛ 53- 57

فرهنگي، سياسي، اقتصادي،  به ابعاد فني، مند نظام
محيطي در جهت استفاده امروز از  تاريخي و زيست

 است منابع و ماندگاري آن براي آينده نيازي ضروري
                                                     
3-Sport Magazine  
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ي پايدار گردشگري در گرو سه  توسعه  تحققكه 
گرا  نگر و مساواتگرا،آيندهنگر و كلجانبه  همه رويكرد
نگرش اول بر اين باور است كه توسعه هنگامي . است

سياسي، اقتصادي و  پايدار است كه در بستر
  .اكولوژيك مالحظه گردد

در رويكرد دوم، برآورد احتياجات كنوني گردشگران، 
ميزبان و به موازات آن محافظت از  ي جامعه
هاي برابر براي آيندگان  زيست و حفظ فرصت محيط

در رويكرد سوم، مساوات درون نسلي و . مطرح است
ها و منابع مورد فرانسلي در استفاده از امكانات، داده

ترين رويكرد پايدار مناسب ي نظر است و توسعه
 ودشجانبه محسوب مي همه ي است زيرا يك توسعه

 :1393 و همكاران، احمديان ؛ 66- 67: 1386تواليي، (
9 -1.(   
  

  ريزي اكوتوريسممديريت و برنامه
گردي داراي سطوح  طبيعت ي ريزي در حوزهبرنامه

عملكرد و سطح ي  دهنده متفاوتي است كه نشان
رود و در سه نتايجي است كه از انجام آن انتظار مي

-تفصيلي و برنامه ريزيريزي جامع، برنامهسطح برنامه

ريزي جامع، پذيرد كه برنامهريزي عملياتي صورت مي
آغازين برنامه تفصيلي و عملياتي  ي پايه و نقطه

مديريت  شد كه مقوله بايد چنان يادآور. باشد مي
ريزي در نوع برنامه الينفك هر اكوتوريسم، بخش

 كه گفت توانمي رو، اين از. گردشگري طبيعي است

و  كنترل هدايت، هماهنگي، سازماندهي، ريزي،برنامه
 مديريتي چرخه اصلي عناصر ها،برنامه اصالح

شناسايي . شوندمي محسوب گردشگري در طبيعت
ريزي براي اين گردي و برنامهمناطق مستعد طبيعت

مناطق به منظور جذب عالقمندان و ايجاد امكانات 
صنعت زيربنايي براي آنها از جمله راهكارهاي توسعه 

. )127- 150: 1392 ضرابي و صفرآبادي،(اكوتوريسم است
طبيعت بايد با  مبتني بر گردشگري در ريزيبرنامه

مالحظات و شناخت ملي، اقتصادي و اجتماعي هر 
سرزميني باشد و بهترين رويكردها باهم تلفيق و 
 مطالعات بهتر صورت گيرد و به عنوان يك نگرش

 گرفتن نظر در نيازمنداكوتوريسم  پويايي مند،نظام

گردشگري  اجتماعي پيامدهاي اقتصادي، سودمندي
 ريزي،مادي و انساني در برنامه  منابع در آن منطقه،

سازماندهي، بسيج منابع، امكانات، هدايت و كنترل 
ستاري و ؛ 184- 185: 1385 سقايي، و يزديپاپلي(است 
ريزي گردشگري لذا، برنامه. )131- 132: 1388 ذبيحي،

طبيعي نخستين اقدام در مديريت مناطق طبيعي با 
هاي مستعد  است كه در آن عرصه گردشگري رويكرد
، و همكاران حبيبي( شوبندي ميريزي تفرجي،پهنهطرح

پايدار اكوتوريسم  ي ي توسعه در حوزه. )3- 13: 1391
اما تا كنون .          ً                    هاي نسبتا  زيادي انجام شده است پژوهش

جامعه،  رثاآكار چنداني به صورت همزمان در راستاي 
 ي ريزي بر توسعهمنابع، گردشگري و مديريت و برنامه
از جمله . تسپايدار اكوتوريسم انجام نشده ا

توان به موارد ذكر شده در  هاي انجام شده مي پژوهش
  .اشاره شود) 1(ول جد
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  هاي انجام شده در خصوص پژوهش حاضربرخي پژوهش :1جدول 
  نتايج پژوهش  موضوع پژوهش  پژوهشگران رديف

1  
بوئيان، حسين، 
  ِ            س و ر، ايزميل و 

  )2012( 1ايزالم

نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار 
منطقه اقتصادي سواحل شرقي 

  مالزي

نتايج اين مطالعه بر توسعه نيروي انساني، آگاهي اجتماعي، مزايا زيست 
محيطي، تغييرات تكنولوژي، برنامه ريزي مناسب، توسعه زيرساخت ها و 

پايدار ازطريق اكوتوريسم  ي شكل مناسب براي توسعه درگير كردن جامعه به
 .در منطقه تأكيد دارد

و  2ميرسنجاري  2
  )2013(همكاران 

هاي علمي و اضافي ارزيابي ارزش
از اكوتوريسم پايدار براي مناطق 

بياباني با استفاده از روش 
خور و : مطالعه موردي(پرالونگ 

  ) بيابانك، ايران

تواند به عنوان يك منطقه نتايج نشان داد كه منطقه خور و بيابانك مي
با توجه به  عالوه بر اين، ارزش مكان مورد مطالعه. اكوتوريسمي معرفي گردد

ارتفاع و پتانسيل ها، ديگر ارزش هاي علمي ايجاد شده توسط منابع طبيعي 
: خاطر عواملي ماننده ين آن بيارزش پا. منطقه را تحت تأثير قرار داده است

مشكل دسترسي، دوري از مراكز عمده جمعيت استان و كشور،  عدم ارائه 
ن به اكوتوريسم به معناي هاي منطقه، گذر زمان آزاد و توجه نكرد پتانسيل
 .اش استواقعي

  )2014( 3اوگاتا  3

ريزي براي گردشگري برنامه
ها براي ها و فرصتچالش: پايدار

توسعه اكوتوريسم در آديس آبابا، 
  اتيوپي 

ها براي محافظت هاي پژوهش نشان داد كه مشاركت فعال زيربخشيافته
جوامع بومي و محلي در منابع طبيعي، ميراث تاريخي و فرهنگي، مشاركت 

در نهايت، به . ريزي، توسعه و مشاركت عملياتي در منطقه نياز استبرنامه
اكوتوريسم در آديس آبابا بايد استراتژي مناسب براي  ي جهت ارتقاء توسعه

  .كار روده مشاركت قابل توجه جوامع ب

4  
         ا ديتوال و 
 4 َ       ا ديديران

)2014(  

نگرش مردم محلي در جهت
اكوتوريسم پايدار در آبشار توسعه 

اولوميرين در جنوب غربي 
 نيجريه

نتايج نشان داد كه آگاهي و اطالع از اكوتوريسم در جوامع باال است و 
ريزي مناسب به منظور اكوتوريسم پايدار در آبشار مقررات مؤثر و برنامه

كه، مشاركت فعال مردم هم در سطوح مختلف  حالي در. اولوميرين الزم است
  .اكوتوريسم در تضمين موفقيتشان، ضروري است يسعهتو

5  
               پ س اپي، آند رسون 

  5و ليندي
)2015(  

هاي دولت براي استراتژي
  اكوتوريسم پايدار در تانزانيا

ريزي، مديريت سوء و ناركارآمد به عنوان نتيجه، دولت ضعيف منجر به برنامه
دليل ه                     ً  اكوتوريسم كشور عمدتا  بچرا كه پايداري  .منابع اكوتوريسم شده است

پاسخگويي ضعيف و مكانيزم ادغام ضعيف بين  ي شفافيت ناكافي، شيوه
  .هاي توسعه كشور به خطر افتاده استهاي اكوتوريسم و برنامه     فعالي ت

                پ س اپي و همكاران   6
)2015(  

هاي اكوتوريسم ارزيابي شاخص
  پايدار در تانزانيا

اكوتوريسم پايدار به چهار بعد حفاظت منايع هاي نتايج نشان داد شاخص
- ها تقسيم ميطبيعي، تنوع فرهنگي، مشاركت ذي نفعان و بهبود زيرساخت

هاي                   گيري درباره فعالي تريزي و تصميمشوند كه در طول روند برنامه
  .اكوتوريسم بايد ارائه شوند

نژاد و محرم  7
  )1388(آقاخاني 

هايارزيابي تهديدها و فرصت
مل راهبردي صنعت عوا

: مطالعه موردي(اكوتوريسم 
 )منطقه حفاظت شده جاجرود

اكوتوريسم در منطقه حفاظت شده جاجرود و تبديل آن به يايجاد و توسعه
گردي ايران مستلزم به كارگيري مديريتي يكپارچه هاي طبيعتيكي از قطب

  .باشداساس عناصر زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي مي بر

8  
زاده   عليقلي

فيروزجائي و 
  )1389(همكاران 

ميزبانينگرش و گرايش جامعه
گردشگري در نواحي  ي به توسعه

: روستايي نمونه مورد مطالعه
دهستان گليجان، شهرستان 

 تنكابن

داري دارند و نگرش ساكنان نسبت به گردشگري با يكديگر تفاوت معني
به . باشدگردشگري مي ي ميزان حمايت ساكنان تحت تأثير سطح توسعه

گردشگري در يك  ي كه با افزايش ميزان اثرات منفي ناشي از توسعه طوري
هاي منطقه طبيعي در مقايسه با منافع حاصله، به تدريج از ميزان حمايت

  .ميزبان كاسته خواهد شد
  

                                                     
1-Bhuiyan, Hossain, Siwar, Ismail & Islam 
2-Mirsanjari 
3-Shale Ogato 
4-Adetola & Adediran 
5-Pasapea Anderson & Lindi 
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  1جدول ي  ادامه
  نتايج پژوهش موضوع پژوهش  پژوهشگران رديف

9  
باي ابراهيم
غالمي سالمي و 

)1390(  

گذاري اكوتوريسم پايدارسياست
كويري در ايران و امارات متحده 

 عربي، يك مطالعه تطبيقي

گذاري، چيز نيازمند سياست اكوتوريسم كويري و بياباني بيش از هريتوسعه
  .برداري بهينه از منابع مولد گردشگري استگذاري و بهرهريزي، سرمايهبرنامه

10  

 امانپور، منصوري
ميانرود، نادري و 

اعتصامي 
)1391(  

ارزيابي موانع توسعه اكوتوريسم 
شهرستان  "گردشگري طبيعي"

  غرب گيالن

گذاري در بخش اكوتوريسم، سرمايه ي بهترين راهكارها در جهت توسعه
صنعت گردشگري و ايجاد امكانات زيربنايي و تسهيالت خدماتي مورد نياز و 

  .باشدگردشگري مي همچنين تبليغات مؤثر در جهت جذب

11  
لنگرودي  مطيعي

و رضائيه آزادي 
)1393(  

ارزيابي اثرات اقتصاد گردشگري
از ديدگاه جامعه ميزبان در 

 تفرجگاه بند اروميه

گردشگري طبيعي اثرات مثبتي همچون ايجاد اشتغال براي جوانان و افزايش 
براي  درآمد براي ساكنين محلي و اثرات منفي مانند افزايش قيمت زمين

  .ساكنين محلي به دنبال داشته است
  1395، نگارندگانمطالعات ميداني  :مأخذ

  

چه مطرح گرديد و بررسي پيشينه  با توجه به آن
چند تاكنون  گردد كه هر پژوهش مشخص مي

هاي نقش      متغي ر ي هاي متعددي در زمينه پژوهش
پايدار اكوتوريسم  ي و گردشگري با توسعه منابع

صورت گرفته است، اما تاكنون پژوهشي كه به صورت 
ري با گنقش منابع، جوامع و گردش ي همزمان به رابطه

پايدار اكوتوريسم و نقش ميانجي مديريت و  ي توسعه
لذا پژوهش . ريزي بپردازد، صورت نگرفته استبرنامه

ين حاضر با توجه به موارد اشاره شده، مدلي از روابط ب
پايدار  ي ري با توسعهگنقش منابع، جامعه و گردش

در مدل مفهومي . در نظر گرفته استرا اكوتوريسم 
ري به عنوان گارائه شده نقش منابع، جوامع و گردش

پايدار اكوتوريسم اثر  ي زاد بر توسعه برون      متغي ر
ريزي در همچنين، مديريت و برنامه. مستقيم دارند

 ي ري با توسعهگو گردشرابطه نقش منابع، جوامع 
  ).1شكل (كند  پايدار اكوتوريسم نقش ميانجي ايفا مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  گري مديريتپايدار اكوتوريسم با ميانجي ي و گردشگري بر توسعه مدل مفهومي اثر نقش منابع، جامعه:  1شكل

  )هاي پايين مدل  اشاره به اثرات باقيمانده دارندپيكان(  ريزيو برنامه
  Tsuar, Lin & et al, 2006:مأخذ

  
  
  

   

ريزيمديريت و برنامه  

 منابع 

يگردشگر  

توسعه پايدار 
 جامعه اكوتوريسم
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  ....ريزي در رابطه بين  نقش ميانجي مديريت و برنامه 

  هاي پژوهشفرضيه
در راستاي هدف پژوهش و با توجه به مدل 

هاي زير مفهومي و مباني تئوريك ذكر شده فرضيه
 :مطرح و آزمون شد

پايدار  ي منابع، جامعه و گردشگري بر توسعه
  .اكوتوريسم اثر مستقيم دارد

پايدار  ي منابع، جامعه و گردشگري بر توسعه
-ريزي اثر غيراكوتوريسم با واسطه مديريت و برنامه

 .مستقيم دارد
  

  شناسي روش
  گيريروش نمونه جامعه آماري و

حاضر از نظر هدف كاربردي و با توجه به  ي مطالعه
ها از نوع تحقيقات توصيفي ـ گردآوري داده ي نحوه

شامل  پژوهشآماري اين  ي جامعه. همبستگي است
رفسنجان  از دره راگه شهرستان بازديدكننده گردشگران

با توجه به . بوده است 1394در تابستان و پاييز سال 
پارامتر در  6(پارامتر  15فرض شده تعداد  مسيرهاي

پارامتر در  2پارامتر در ماتريس بتا،  1ماتريس گاما، 
بايد برآورد ) پارامتر در ماتريس ساي 4ماتريس فاي و 

 50تا  5به اين ترتيب، حجم نمونه بايد حداقل . شود
بر  ).66: 1390ميولر، ( مورد نظر باشد يبرابر پارامترها
گيري در دسترس، ستفاده از روش نمونهاين اساس، با ا

از اين . نفر در نظر گرفته شد 252اي به حجم  نمونه
نفر معادل با  151كنندگان در پژوهش  تعداد شركت

  .بودند%) 1/40(نفر معادل با  101زن و %) 9/59(
  

  گيريابزارهاي اندازه
در اين پژوهش از پرسشنامه نقش  :نقش منابع) الف

استفاده شده است كه ) 2006(و همكاران  1منابع سور
ارائه منافع اقتصادي به جامعه، (گويه  9مشتمل بر 

) برقراري تعامل خوب بين ساكنان و منابع طبيعي
اي از  باشد و به صورت طيف ليكرت پنج گزينه مي

بندي شده  درجه) 5(       ً        تا كامال  موافقم ) 1(مخالفم      ًكامال 

                                                     
1-Tsaur 

ور و همكاران اعتبار اين پرسشنامه توسط س. است
گزارش شده  89/0به روش آلفاي كرونباخ ) 2006(

 855/0ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه . است
ها  همبستگي گويه ي توسط محقق برآورد شد و دامنه

  .بود 53/0-  73/0با نمره كل 
  
گيري  به منظور اندازه :پرسشنامه نقش جامعه) ب

اكوتوريسم از پرسشنامه  ي نقش جامعه در توسعه
و         2   و ويشيت ماي) 2006( سور و همكاران نقش جامعه

استفاده شده است كه مشتمل بر ) 2015(همكاران 
حمايت در حفاظت از منابع طبيعي، برقراري (گويه 10

باشد و  مي) تعامل مناسب  بين ساكنان و گردشگران
          ً        اي از كامال  مخالفم  به صورت طيف ليكرت پنج گزينه

اعتبار . بندي شده است درجه) 5(       ً        تا كامال  موافقم  )1(
)                        )2015              اين پرسشنامه توسط ويشيت ماي و همكاران 

ضريب . گزارش شده است90/0روش آلفاي كرونباخ  به
است  895/0آلفاي محاسبه شده در اين پژوهش برابر 

 61/0 -76/0ها با نمره  كل همبستگي گويه ي و دامنه
  .به دست آمد

گيري نقش به منظور اندازه :گردشگرينقش ) ج
اكوتوريسم از پرسشنامه نقش  ي گردشگري در توسعه

استفاده شده ) 2006(گردشگري سور و همكاران 
افزايش درآمد (گويه  5اين پرسشنامه مشتمل بر. است

) ورود گردشگر به جامعه محلي ي مردم محلي بواسطه
    ً كامال   اي از صورت طيف ليكرت پنج گزينه باشد و به مي

 .بندي شده است درجه) 5(       ً        تا كامال  موافقم ) 1(مخالفم 
 )2006(اعتبار اين پرسشنامه توسط سور و همكاران 

ضريب . است  گزارش شده87/0روش آلفاي كرونباخ   به
 پژوهش كرونباخ مشاركت گردشگر در اين  آلفاي
همبستگي  ي دامنه .گيري شده استاندازه 878/0
به دست  65/0- 77/0با نمره كل       متغي رهاي اين  گويه
  . آمد
با توجه به هدف پژوهش و  :ريزيمديريت و برنامه) د

ريزي از گيري مديريت و برنامه به منظور اندازه

                                                     
2-Wishitemi 
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ريزي سور و همكاران پرسشنامه مديريت و برنامه
گويه  17استفاده شده است كه مشتمل بر ) 2006(
ريزي و برنامهنظارت متخصصان اكوتوريسم بر فرآيند (

باشد و  مي) اجرا، توجه به حقوق گردشگران و جامعه
          ً        اي از كامال  مخالفم  به صورت طيف ليكرت پنج گزينه

اعتبار . بندي شده است درجه) 5(       ً        تا كامال  موافقم ) 1(
به ) 2006(اين پرسشنامه توسط سور و همكاران 

ضريب . گزارش شده است 89/0روش آلفاي كرونباخ 
است و  90/0ه شده در اين پژوهش برابر آلفاي محاسب

به  66/0 -78/0ها با نمره  كل دامنه همبستگي گويه
  .دست آمد

در آخرين قسمت از  :پايدار اكوتوريسم ي توسعه) ـه
پايدار اكوتوريسم كايپر، آزدمير  ي توسعه ي پرسشنامه
تنوع گياهان (گويه  14مشتمل بر )    1 )2011   و س گالم

گردي هاي بومو حيات وحش، تعداد و وضعيت اقامتگاه
          ً اي از كامال   و طيف ليكرت پنج گزينه) در نزديكي دره

. استفاده شده است) 5(       ً        تا كامال  موافقم ) 1(مخالفم 
) 2011(اعتبار اين پرسشنامه توسط كايپر و همكاران 

. گزارش شده است) 89/0(به روش آلفاي كرونباخ 
 و 954/0ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده برابر با 

به 52/0 -76/0ها با نمره كل  دامنه همبستگي گويه
  . دست آمد

  
  ها روش تحليل داده

بندي آماري براي  ها از بسته براي تحليل داده
افزار  و نرم 2 19هاي علوم اجتماعي نسخه  تحليل داده

. استفاده شد 38.54 نسخهروابط خطي ساختاري 
هاي توصيفي شامل ميانگين، انحراف استاندارد  شاخص

روابط فرضي . و ضرايب همبستگي محاسبه شد
هاي  و شاخص شد تحليل مسير آزمون ساختاري با مدل

  . برازندگي مدل نهايي گزارش شد
  

                                                     
1-Kiper, Ozdemir & Saglam 
2-Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19)  

3-Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 

  هاي پژوهش     متغي ررابطه بين 
هاي منابع، جامعه،      متغي ربراي تعيين ميانگين 

پايدار  ي ريزي و توسعهگردشگري؛ مديريت و برنامه
از آمار توصيفي ميانگين، انحراف استاندارد  اكوتوريسم

هاي پژوهش استفاده      متغي رو ماتريس همبستگي بين 
در نمونه گردشگر مورد مطالعه ). 2جدول (شد 

دريك ) M= 383/3(ميانگين توسعه پايدار اكوتوريسم 
كنندگان دهد كه شركت مياي نشان درجه 5بازه 
پايدار اكوتوريسم را در سطح متوسط ارزيابي  ي توسعه
-الگوي مشابهي در مورد مديريت و برنامه. اند كرده

ميانگين نقش منابع، جامعه و . شود ريزي مشاهده مي
دهد  پايدار اكوتوريسم نشان مي ي در توسعه گردشگري

نابع كه بطور متوسط نقش جامعه در مقايسه با نقش م
پايدار اكوتوريسم بيشتر  ي و گردشگري در توسعه

پايدار اكوتوريسم با نقش منابع، جامعه،  ي توسعه. است
معنادار و  ي ريزي رابطهگردشگري و مديريت و برنامه

پايدار  ي توسعه ي شدت رابطه.در جهت نظري دارد
اكوتوريسم با نقش گردشگري باالتر از متوسط و 

). r= 0.723, p<.001(  ها است     متغي ربيشتر از ساير 
ريزي بيشترين رابطه را با نقش مديريت و برنامه
براي آزمون . )r= 0.824, p<.001(گردشگري دارد 

مدل فرضي اين مطالعه الگوي روابط همبستگي بين 
نخست كشيدگي و چولگي . ها در نظر گرفته شد     متغي ر
ها حاكي  يافته. ي بررسي شد     متغي ري و چند     متغي رتك 

ي در      متغي رز آن است كه فرض توزيع نرمال چند ا
هاي برازش  به اين ترتيب، شاخص. ها صادق استداده
دهد كه مدل  ها نشان مي يافته .فرضي بررسي شد مدل

به اين معنا كه . فرضي يك مدل دقيقا شناسا است
تعداد پارامترهاي قابل برآورد مدل كمتر از تعداد 

از ). c>p(شده است  هاي مشاهده كوواريانس- واريانس
رو براي بررسي برازندگي مدل فرضي ضرايب   اين

ها نشان  يافته. مسير و معناداري آنها بررسي شد
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  ....ريزي در رابطه بين  نقش ميانجي مديريت و برنامه 

)1/01,.05(اكوتوريسم پايدار  ي دهد اثر مستقيم نقش جامعه بر توسعه مي 11  p معنادار نيست .  
  

  ها     متغي رميانگين، انحراف استاندارد، همبستگي و ضرايب اعتبار : 2جدول
  5  4  3  2  1 انحراف معيار ميانگين  ها     متغي ر

       855/0  742/0 545/3  نقش منابع. 1

      895/0  842/0**  802/0  620/3  نقش جامعه. 2

     878/0 858/0** 789/0*پ*  792/0 582/3  نقش گردشگري. 3

    900/0 824/0** 813/0**  770/0**  854/0  679/3  ريزيمديريت و برنامه.4
 954/0  694/0** 723/0** 693/0**  676/0**  822/0 383/3 پايدار اكوتوريسم ي توسعه.5
  >P<           001/0**P*05/0             ضرايب اعتبار بر روي قطر فرعي ماتريس پائين مثلثي قرار دارند     *.

  1395مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ           
  

  هاي برازندگي مدل نهايي اصالح شدهشاخص: 3جدول
  نتيجه  مقدار  دامنه مورد قبول  شاخص

X2 05/0 >P 02/1 تأييد 

Df  -  1  - 

X2/df 5 - 3 02/1  تأييد  
RMSEA 05/0 <  RMSEA 01/0 تأييد 

CI (90%)RMSEA Up to 0.1  0096/0 - 
000/0 

  تأييد

GFI 90/0 >  GFI 99/0 تأييد 

AGFI 90/0 >  GFI 99/0 تأييد 

NFI 90 /0>  NFI 1 تأييد 

CFI 90/0 >  CFI 1 تأييد 

IFI 90/0 >  IFI 1 تأييد 

  1395مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ              
  

مسيرهاي در نهايت، به منظور اصالح مدل، 
مدل  - غيرمعنادار از مدل حذف شدند و برازندگي داده

 2مدل اصالح شده نهايي در شكل . بررسي شد
هاي برازش مدل  بررسي شاخص. گزارش شده است

                                        ً حاكي از آن است كه مدل نهايي، برازش نسبتا  
مستقيم، غير  آثار). 3جدول (ها دارد  مطلوبي با داده

. گزارش شده است 4مستقيم و كل در جدول شماره 
پايدار اكوتوريسم  ي نقش منابع بر توسعه نهايي در مدل

گري مديريت واثر مستقيم دارد، همچنين با ميانجي

پايداراكوتوريسم اثر غيرمستقيم   ي ريزي بر توسعهبرنامه
پايدار اكوتوريسم اثر  ي نقش جامعه بر توسعه. دارد

-مديريت و برنامه گريمستقيم ندارد، اما با ميانجي

پايدار اكوتوريسم  ي ريزي اثر غيرمستقيمي بر توسعه
نقش گردشگري هم به صورت مستقيم و هم به . دارد

-گري مديريت و برنامهصورت غير مستقيم با ميانجي

. پايدار اكوتوريسم اثر معناداري دارد ي ريزي بر توسعه
پايدار  ي ريزي بر توسعهنامههمچنين مديريت و بر

  .كنداكوتوريسم اثر مستقيم و معناداري ايفا مي
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  ريزيگري مديريت و برنامهپايدار اكوتوريسم با ميانجي ي مدل نهايي اثر نقش منابع، جامعه و گردشگري بر توسعه: 2شكل 

  اندضرايب استاندارد گزارش شده*
  1395، نگارندگان :تهيه و ترسيم 

  
  ريزيگري مديريت و برنامهپايدار اكوتوريسم با ميانجي ي مدل نهايي اثر نقش منابع، جامعه و گردشگري بر توسعه: 3شكل 

  اندضرايب معناداري گزارش شده*
   1395نگارندگان،  :تهيه و ترسيم 

  

  اثر مستقيم، غير مستقيم و كل نقش منابع، جامعه، گردشگري و مديريت : 4جدول 
  پايدار اكوتوريسم ي ريزي بر توسعهو برنامه

  اثر
  اثر كل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم  مسير
 26/0**  05/0*  21/0**  پايدار اكوتوريسم ي نقش منابع بر توسعه

  07/0*  07/0*  -  پايدار اكوتوريسم ي جامعه بر توسعهنقش 

  برونزاد بر درونزاد

 47/0**  10/0*  37/0**  پايدار اكوتوريسم ي توسعهنقش گردشگري بر 
 21/0**  -  21/0** ريزينقش منابع بر مديريت و برنامه
 28/0**  -  28/0**  ريزينقش جامعه بر مديريت و برنامه

 42/0**  -  42/0** ريزيو برنامهنقش گردشگري بر مديريت
  /.23**  -  /.23** پايدار اكوتوريسميتوسعهريزي برمديريت و برنامه درونزاد بر درونزاد

             >P<  001/0**P*05/0اند                                                      ضرايب متريك گزارش شده*             
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  بحث
اكوتوريسم نوعي از گردشگري است كه مناطق با 

هاي توانند فرصتهاي خاص اكوتوريسم ميجاذبه
ايجاد اشتغال براي افراد بومي، (فراواني از جمله 

سطح درآمد، ارتقاي سطح اجتماعي و  افزايش
هاي عمومي فرهنگي جامعه محلي، ارتقاي آگاهي

محيطي جهت حفاظت از محيط زيست، افزايش  زيست
سطح حفاظت منطقه از طريق درآمد ايجاد شده از 

همه . وجود آورنده را براي جامعه محلي ب) اكوتوريسم
ريزي و مديريت صحيح به وقوع اين موارد جز با برنامه

نخواهد پيوست چرا كه مغاير با اين مهم عمل كردن و 
منطقه، گردشگري انبوه  در نظر نگرفتن ظرفيت تحمل

شكل خواهد گرفت و موجب ايجاد مشكالت عديده و 
هاي ناپذير به اكوسيستمها و صدمات جبرانآلودگي

در پژوهش حاضر، با توجه به نقش . گرددمنطقه مي
نقش  ي پايدار اكوتوريسم، يك مدل از رابطه ي توسعه

پايدار اكوتوريسم ي  منابع،جامعه و گردشگري با توسعه
ريزي در نزد گردشگران و برنامه گري مديريتا ميانجيب

اين پژوهش حاكي از  نخستين يافته. تدوين گرديد
پايدار اكوتوريسم  ي اين است كه منابع بر روي توسعه

اين يافته با مطالعات قبلي همسو . اثر مستقيمي دارد
 ,AL-Sayed & Al-Langawi, 2003: 231-232( است

 Abdus Salam et al,2000:57-58, Doan, 2013: 265; 
 ;22,2014:Ogato ;270-Mirsanjari & et al, 2013: 269

82-asapea et al,2015: 81Pسالمي و غالمي، بايابراهيم ؛ 
1390 :32.(   

هاي پژوهش حاضر بر اهميت منابع بر پايداري يافته   
بدين صورت كه . گذاردتوسعه اكوتوريسم صحه مي

منطقه از ديدگاه گردشگران تأثير منابع موجود در 
چنانكه . اكوتوريسم دارد ي لهأاي بر پايداري مسعمده

 .گردشگران به طريقي صحيح از منابع استفاده نمايند
اكوتوريسم  ي روند توسعه اكوتوريستي به سفر به مناطق

  .رسان خواهد بودبه شكل پايدار ياري

 تواند براياكوتوريسم بهترين روشي است كه مي
ن آن مفيد بوده و منجر به حفاظت از امنطقه و ساكن

 ي عنوان جاذبه استفاده از منابع طبيعي به.شود طبيعت
اي گردشگري و بدون آسيب رساندن به آن مقوله

، درام و مور(پايدار است  ي آل در راستاي توسعهايده
هاي مطالعه از سوي ديگر، يافته .)275-274: 1388

گري مديريت و منابع با ميانجي: حاضر نشان داد كه
پايدار اكوتوريسم اثر  ي ريزي بر روي توسعهبرنامه

هاي پيشين بر طبق يافته پژوهش. غيرمستقيمي دارد
پايدار اكوتوريسم فرآيند ارضاي نيازهاي  ي توسعه
  هاي حاضر و آينده توليدكنندگان و مشتريان نسل

ت كننده، حيا- گردشگري بدون تخريب منابع حمايت
هاي گردشگري كه برآن يا هويت فرهنگي و سيستم

صحت ، )11 :1393و همكاران، دنژاسلطاني( استوار است
پايدار اكوتوريسم با واسطه  ي ت منابع بر توسعه    اهمي 

بسياري از . دهدريزي را نشان ميمديريت و برنامه
پايدار گردشگري  ي گذاران توسعهسياست ريزان وبرنامه

گردشگري به عنوان يكي از اركان اصلي نيز، از صنعت 
كنند و بر اين باورند كه  پايدار ياد مي ي توسعه

گردشگري به عنوان يك موضوع چند ارزشي از 
پايدار به شمار  ي به توسعه راهكارهاي مهم نيل

محيطي آن به  چرا كه آثار تخريبي زيست. رود مي
لذا، . نشدني است رسد و منبعي تمام حداقل مي

پايدار اكوتوريسم از منابع از  ي تأثيرپذيري توسعه
مطلب است   ريزي بيانگر اينو برنامه طريق مديريت

اكوتوريسم در يك منطقه با  ي كه چنانچه توسعه
ريزي صورت ويژگي اكوتوريسمي با مديريت و برنامه

ت توسعه پايدار                                   پذيرد استفاده از منابع بر طبق ماهي 
بر تأمين نسل كنوني پيش خواهد رفت و عالوه 
  .آيندگان نيز تأمين خواهند بود

يافته ديگر از پژوهش مورد مطالعه نمايان ساخت 
پايدار اكوتوريسم اثر مستقيمي  ي كه جامعه بر توسعه

 ي اين به اين معنا خواهد بود كه جامعه. نداشته است
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اش را تواند اكوتوريسم منطقهميزبان به تنهايي نمي
ازمند توانمندسازي توسط خبرگان كنترل نمايد و ني

مديريت و : صنعت گردشگري و يك مكمل چون
ربط ن ذيوالؤيزي منسجم براي آنان توسط مسبرنامه

            ً                                  است و احتماال  بخشي عظيمي از اين عدم توانايي به 
نداشتن آگاهي ساكنان و آشنا نبودن آنها با مبحث 

باشد كه اين نگرش را در اكوتوريسم و گردشگري مي
توانند اقدامي در ان به وجود آورده است كه نميآن

پايدار اكوتوريسم جامعه انجام دهند  ي توسعه يراستا
ميزباني            ِهاي آمادگي كه اين امر نيازمند برگزاري دوره

اما . باشدهاي آموزشي مي از گردشگران در قالب كارگاه
هايي كه در همين پژوهش ديده اساس يافته بر

پايدار اكوتوريسم با  ي وي توسعهشود، جامعه بر ر مي
ريزي اثر غيرمستقيمي گري مديريت و برنامهميانجي

اين يافته با برخي از مطالعات گذشته هماهنگ . دارد
 ,Fun & et al, 2014: 64; Tolkach & King( است

 ;236-Campbell, 1999: 235 ;388-2015: 387
 ;Doan, 2011: 264 ;55-2012: 54et al,  uiyanBh

Adetola & Adediran, 2014:  ;Ogato, 2014: 25
147-, 2015: 146et al Pasapea ;565 ، زاده عليقلي

مطيعي لنگرودي و  ،40- 41: 1389، و همكاران فيروزجايي
كه  1980ز اواخر دهه ا ).78- 79: 1393رضائيه آزادي، 

 ي هاي مربوط به توسعهلزوم مشاركت مردم در تصميم
گردشگري طبيعي و اثرگذاري منافع آنها بر اين 

عد اجتماعي، در كنار                 نظر قرار گرفت، ب       ها مد تصميم
عد اقتصادي و زيست محيطي يكي از اركان توسعه  ب 

. )134 :1389هاشمي، (گرددپايدار اكوتوريسم تلقي مي
 ينظران معتقد هستند كه اصل و مبناچراكه صاحب

 ي ابتدا بايد انگيزه. ستميزبان ا ي مشاركت، جامعه
وجود آيد،دوم بايد هدايت به مقاصد مورد  به تحرك

سوم تجهيز مقصد است، در  ي نظر باشد، مرحله
است، پنجم تداوم        فعالي تچهارم مديريت بر  ي مرحله

بالندگي است كه اگر سيكل كامل باشد، به پايداري 
 اكوتوريسم پايدار يك .)4- 5 :1389خان، (رسد مي

هاي  مديريتي است كه با توجه به هدف رويكرد
و محيط زيستي با همكاري  ارزشي،اقتصادي، اجتماعي

و همياري مسئوالن و مردم جامعه ميزبان از طريق 
وضع قوانين و مقررات مناسب و اعمال مؤثر آنها به 
 طور مستقيم و غيرمستقيم به حفظ طبيعت بيانجامد

ميت پژوهش حاضر بر اه ).37- 38: 1394حسيني، (
- پايدار اكوتوريسم با ميانجي ي تأثير جامعه بر توسعه

لذا، قابل ذكر . ريزي تأكيد داردگري مديريت و برنامه
 ي تواند روند توسعهاست كه جامعه در صورتي مي

اكوتوريسم را به شكل پايدار و منظم اداره نمايد كه 
نفعان با يك خود به عنوان اركان اصلي در بين ذي

ريزي و سياست گردشگري خاص امهمديريت و برن
  .مشاركت داشته باشد
هاي پژوهش حاضر اساس يافته از سوي ديگر، بر

 ي بر روي توسعه) سيستم گردشگري(گردشگري 
بايد چنان يادآور . پايدار اكوتوريسم اثر مستقيمي دارد

هاي پيشين با پژوهش حاضر هاي پژوهششد كه يافته
  نمايدمييد يارد و اين مهم را تأهمخواني د

 )Ward, 1997: 79عظيمي،  ؛13: 1386عبدالهي،  ؛
، آقاخاني نژاد ومحرم؛ 75: 1388عظيمي،  ؛54: 1386
؛ 39: 1389زاده فيروزجائي و همكاران، عليقلي ؛11: 1388
مطيعي لنگرودي و رضائيه  ؛18: 1391پور و همكاران،امان

  ).75: 1393آزادي، 
       فعالي تارزيابي ظرفيت تحمل، اولين گام در هر     

منفي  رثاآاكوتوريستي است كه براي پيشگيري از 
 ها برداشته شده، مانع تحميل تغييرات غيراكوتوريست

اكوتوريسم  .شوداكوتوريستي مي  كنترل بر مكان قابل
و بازديد از منابع طبيعي به خصوص اگر اين بازديد به 

زديدكنندگان اكوتوريست صورت عمومي باشد و با
صرف نباشند، بهتر است در قالب تورهاي جمعي و 

                  ً    در اين تورها معموال  از . سازماندهي شده انجام گيرد
شود هاي الزم به بازديدكنندگان داده ميقبل آموزش

و تمهيدات و تسهيالت الزم براي بازديدها از پيش 
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  ....ريزي در رابطه بين  نقش ميانجي مديريت و برنامه 

 :1390باي سالمي و غالمي، ابراهيم(تعيين شده است 
بايد چنان اذعان داشت كه اكوتوريسم از  ).52- 53

هاي گردشگري است كه ايران با مهمترين شاخه
تواند بخش عظيمي از هاي فراوان ميداشتن جاذبه

ها را چه به صورت داخلي و چه به صورت اكوتوريست
يا به عبارتي، حضور گردشگران  .خارجي جذب نمايد

- هاي طبيعتشود كه بيش از پيش به سايتسبب مي

گردي توجهات جلب گردد و اقداماتي به جهت حفظ 
و يا حتي رشد تعداد گردشگران در كنار حفاظت از 

بنابراين، . منطقه با رعايت ظرفيت تحمل صورت گيرد
ها را حاضر حضور گردشگران يا اكوتوريست ي مطالعه

  . داندپايدار اكوتوريسم يك امر مهم مي ي براي توسعه
دهد كه گردشگري با پژوهش نشان مييافته ديگر 

پايدار  ي ريزي بر توسعهگري مديريت و برنامهميانجي
 هاياكوتوريسم اثر غيرمستقيمي دارد و با پژوهش

)et al,  Bhuiyan ;55-2008:54 Hajipour, & Azimi

Bunruamkaew, K.,  ;Doan, 2011: 268 ;2012: 57
-AlSayed, & -AL;272-& Murayam, 2011: 271
 Adetola ;28-Ogato, 2014:27 ;Langawi,2003: 227
 et al, Pasapea  ;563: 2014, Adediran& 

 ؛83- 84: 1388عظيمي، ؛ 60: 1386عظيمي، ؛2015:150
هم راستا است و  )9- 10: 1388آقاخاني، نژاد و محرم

) 1390(سالمي و غالمي  باي پژوهشگراني چون ابراهيم
گذاري اكوتوريسم سياستدر پژوهش خود با عنوان 

مطالعه (پايدار كويري در ايران و امارات متحده عربي 
براي اينكه : چنين اذعان داشتند كه) تطبيقي

اكوتوريسم پايدار باشد، كشورها بايد به دنبال تدوين 
گردشگران در  تعداد هايي براي كنترلاستراتژي

اين بدان معناست  .اكوتوريستي باشند  مقاصد و مناطق
مورد  ي هاي طبيعي و اجتماعي منطقهكه، ابتدا ويژگي

هايي براي هر بررسي قرار گيرد و معيارها و شاخص
والن بتوانند در ؤيك تعيين گردد و اينكه مديران و مس

موارد لزوم، ميزان دسترسي به مناطق طبيعي مورد 
نظر را محدود كنند، بدين معني كه از نظر قانوني 

ايجاد محدوديت را داشته باشند و از نظر  ي زهاجا

امكانات مورد نياز براي اعمال كنترل مؤثر در مضيقه 
-گردي شامل ويژگي     ً             عموما  تورهاي طبيعت. نباشند

هايي است كه هركدام از آنها در تجربه و نگرشي كه 
  . گذاردآورند تأثير ميبازديدكنندگان به دست مي

اي اكوتوريسم در يك طرح زنجيره ي براي تهيه
قدم اول بايد ظرفيت برد اكولوژيك منابع برآورد و 

تا بر . روشي كاربردي براي اين منظور ارائه گردد
اساس آن گردشگران در منطقه حاضر شوند كه اين 
گونه مديريتي و با برنامه عمل كردن نسبت به حضور 
گردشگران در يك سايت، اكوتوريسم روند پايداري را 

واقع، اكوتوريسم باعث ارتباط  در. خواهد داشت
دنبال كمك و حفاظت از ه تنگاتنگ مسافراني كه ب

هاي تحت حفاظتي هاي حفاظت شده و محيطمحيط
: 1388درام، (شود كه نياز به كمك ديگران دارند، مي

مردم به محيط زيست باعث  ي و عالقه) 272- 273
هاي طبيعي افزايش جذب بيش از حد مردم به مكان

هاي خاص حفاظتي       فعالي تآنها دوست دارند . شودمي
هاي گونه ي چون بازيافت منابع را انجام دهند و درباره

. خاص گياهي در حال انقراض اطالعات كسب كنند
چراكه بيشتر مسافران به محض ورود به مناطق بكر و 

اي شوند دست نخورده چنانچه متوجه خطر و فاجعه
ه طبيعت كمك كنند و بكنند تا به حفظ تالش مي

جديدي  هايها،فرصتافزايش تقاضاي اكوتوريست دنبال
  ).2- 3: 1389، قليخانيمحمدزاده و ( شودايجاد مي

  
   نتيجه

راگه  ي انچه بازديد گردشگران از درهنبنابراين، چ
ت روالن صوؤريزي از سوي مسبا مديريت و برنامه

پايدار اكوتوريسم در منطقه  ي پذيرد نويد بخش توسعه
هاي ژئوموفولوژي راگه از نظر ويژگي ي دره. خواهد بود

ها، نظير است كه در كنار بازديد اكوتوريستبي
تواند جذب گردشگران با هدف خاص ديگر را هم مي

گردشگراني كه خواستار تجربه يك اكوتور . نمايد
نه طويل با عبور رودخا ي انگيز در بين يك درههيجان
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از آن را تجربه كنند و محققاني كه خواستار مطالعه بر 
شناسي هستند پوشش گياهي و روي مبحث زمين

ه زمينه را براي يك تور علمي ب ،جانوري خاص منطقه
 ي توانند تجربهمشتاقان به ورزش مي.آورده است وجود

نوردي،  سواري در موقعيتي متفاوت، صخره دوچرخه
هاي خاص با وجود ويژگي. نمايندرا تجربه ... آفرود و 
قابل ذكر است كه تاكنون گردشگراني را در  ي منطقه

قالب تورهاي سازماندهي شده داخلي و خارجي جذب 
هاي جامع و ريزينموده است كه نيازمند برنامه

زيرنظر متخصصان است كه گردشگري  سياست طراحي
اندازي يك اكوكمپ مناسب و اين حوزه به جهت راه

اري تورها و تعيين ظرفيت تحمل كه وارد آمدن برگز
صدمات از جانب گردشگران به حداقل خود برسد و 

-خوبي پيش رود و بيشترين بازديد به معرفي سايت
  .كننده را در فصول مختلف به خود جذب نمايد

هايي وجود داشت حاضر محدوديت ي در روند مطالعه  
ه گردشگران در ابتدا دسترسي ب: كه از اين قرار هستند

و متقاعد كردن آنها در پاسخ به پرسشنامه و گردآوري 
دومين محدوديت كمبود . ها با مشكالتي همراه بودآن

رساني از  كاري در اطالع اطالعات گردشگران و كم
 غيره سايت به مردم در قالب بروشور، كتابچه و

گيري پژوهش گردد به ابزار اندازهسومين مبحث برمي
پرسشنامه داراي تعدادي از گونه  اينحاضر كه 

گيري، عدم خطاهاي اندازه( هاي ذاتيمحدوديت
 هاي قابل پذيرش اجتماعي ونگري، پاسخخويشتن

  . هستند) غيره
پيشنهاداتي كه در ادامه اين پژوهش بر طبق 

   :توان ايراد كرد عبارتند ازهاي پژوهش مييافته

با توجه به اينكه ميانگين تأثير جامعه نسبت به  -1
ت        له اهمي أها بيشتر است و اين مس     متغي رديگر 

ورود  ،دهدموضوع توجه به نقش جامعه را نشان مي
اكوتوريسم  ريزي و مديريتمحلي در برنامه ي جامعه

سازي آنان بيش از پيش تأكيد  منطقه راگه و آگاه
 .گرددمي

معنادار و  ي آيد رابطهبرميها چنانچه از تحليل -2
پايدار اكوتوريسم با  ي سطح همبستگي توسعه

نسبت به ديگر ) سيستم گردشگري(گردشگري 
دهد ها بيشتر برآورد شده است كه نشان مي     متغي ر

براي داشتن اكوتوريسم پايدار و حفاظت اكوسيستم 
راگه، سيستم گردشگري آن بايد با در  ي منطقه دره

ها بيش از پيش مورد      متغي رگر نظرگيري اهميت دي
 .  توجه قرار داد

محيطي  پژوهشگران در مطالعات آتي مسائل زيست -3
توسعه اكوتوريسم در منطقه راگه را مورد مطالعه و 

هاي را در طرح ريزان آنبررسي قرار بدهند و برنامه
 .كار گيرنده عملياتي ب

تكرار و انجام مطالعات بيشتر در ديگر جوامع بر  -4
ط ساختاري بحاضر و تثبيت روا ي العهطبق مط

ن اجرايي اكوتوريسم والؤصورت گرفته و توسط مس
 ي و باالخص منطقه در مناطق اكوتوريستي

 .گردي دره راگه عملياتي گرددطبيعت

گيري ديگر به هاي بررسي و اندازهكارگيري روشه ب -5
جهت اعتبار بيشتر روابط ساختاري موجود و بسط 

گيري هاي اندازهابزارها و روشروابط در بين ديگر 
 . صورت پذيرد
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  منابع
 1390(غالمي  ؛ مناحيدر سالمي، غالم بايابراهيم .(

گذاري اكوتوريسم پايدار كويري در ايران و سياست
فصلنامه  ،)يك مطالعه تطبيقي(امارات متحده عربي 

   .31- 58صفحات  .1سال.1، شمارهگردشگري و توسعه
 ؛ مصطفي بوذرجمهري خديجه؛ شكوهي، محمد اجزاء

بررسي اثرات ). 1393(مودودي ؛ مهدي ايستگلدي
گردشگري بر كيفيت زندگي جامعه ميزبان نمونه 

شماره  .شهر بندر تركمن، فضاي جغرافيايي: مطالعاتي
    .101- 125حات صف. 14سال  .47

 ؛ اسماعيل ستاري؛ محمدحسين احمديان، هوشمند
اولين  ، ر گردشگريپايدا ي توسعه). 1393( ميرزائيان

مركز . كنگره تخصصي مديريت شهري و شوراهاي شهر
  .1- 9 صفحات .هاي توسعه ايرانهمايش

 ي  توسعه). 1388( غفاري ؛ غالمرضاازكيا، مصطفي 
. تهران ،روستايي ايران ي روستايي با تأكيد بر جامعه

  .1- 328 صفحات .نشر ني
 پايداري، اكوتوريسم و ). 1383(مهرجردي، آباذر  اشتري

   .74- 81صفحات  .262شماره  ماهنامه علمي جهاد،
 نادري؛ كاوه ميانرود منصوري ؛ فريبرزپور، سعيدامان ،

ارزيابي موانع توسعه ). 1391( اعتصاميهمزه 
غرب با هدف شناخت موانع  اكوتوريسم شهرستان گيالن

و رفع آن در راستاي گسترش صنعت توريسم، همايش 
-اقتصادي با محوريت برنامه ي ي راهكارهاي توسعه  ّمل 

اي، دومين همايش ملي راهكارهاي توسعه ريزي منطقه
 صفحات ايريزي منطقهاقتصادي با محوريت برنامه

20 -1.  
 ؛ افشين فرجي ؛ عبداهللاصادقي ؛ ابراهيمامينيان، سكينه

هاي ها و چالشبررسي فرصت). 1391(گورقلعه  نادري
ي               ّدومين همايش مل . توسعه پايدار اكوتوريسم ايران

ريزي راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوريت برنامه
 .1- 17 صفحات .ايمنطقه

 1385(نجفي ؛ علي نصري؛ مسعود آذرنيوند، حسين .(
در  هاي طبيعي در جلب گردشگراناكوتوريسم و جاذبه

 .راي معماري كوي همايش علمي منطقه، مناطق كويري
  .1- 16 صفحات

 1385(سقايي  مهدي ؛پاپلي يزدي، محمدحسين .(
. انتشارات سمت .تهران ،)ت و مفاهيم    ماهي (گردشگري
  .1- 284 صفحات

 زاهديالدين  ؛ قوامفقهي ؛ جهانگيرپيرمحمدي، زيبا 
ارزيابي توان ). 1389( شريفي؛ مرتضي اميري 

گردي متناسب با رويكرد طبيعت  محيطي زيست
: مطالعه موردي(هاي زاگرس در جنگل) اكوتوريسم(

 ،)سامان عرفي چم حاجي جنگل كاكارضا، لرستان
فصلنامه علمي ـ پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر 

  .230- 241صفحات  .2سال  .18، شماره ايران

 صفرآبادي ؛ اعظم احساني؛ غالمحسين تقوايي، مسعود
عدي در           ريزي چند ب نقش و جايگاه برنامه). 1388(

منطقه : توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي ي توسعه
. ريزي محيطي جغرافياجغرافيا و برنامه ،خرو طبس

   .1- 62، صفحات 3سال  .20شماره 
  صفرآبادي ؛ اعظم پيرمراديانزهرا تقوايي، مسعود؛

سنجي توسعه اكوتوريسم ناحيه سامان  امكان ).1391(
 .فصلنامه فضايي جغرافيايي  ،چهارمحال و بختياري

  .150- 169صفحات  .12سال . 40شماره 
  مروري بر صنعت گردشگري). 1386(تواليي،سيمين، 

  .1- 232 صفحات .انتشارات تربيت معلم .تهران
 اهللا  ؛ نبيايرانخواهي؛ مهدي رضائيان ؛ سحرجوزي، علي

ارائه برنامه راهبردي توسعه اكوتوريسم ). 1389( مرادي
علوم  ،فريمندر منطقه حفاظت شده بوشهر به روش 

  .1- 22صفحات .4سال .7شماره .محيطي
 ؛ فقهي؛ جهانگير مخدوم فرخنده ؛ مجيدجهاني، علي

آمايش اراضي جهت مديريت ). 1390(اعتماد وحيد 
برداشت چوب، (جنگل براي استفاده چند منظوره 

بخش پاتم : مطالعه موردي) (اكوتوريسم و حمايت
. 5 سال .3 شماره .آمايش سرزمين). جنگل خيرود

   .33- 50صفحات 
 ،هاي  تحليل نقش توانمندي). 1394(ايمان چقاجردي

. استان اصفهان در توسعه گردشگري ورزشي كشور
دانشگاه آزاد اسالمي واحد  .نامه كارشناسي ارشدپايان
 .1-243 صفحات .آباد نجف
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 احمدي  آزاد؛ محمد خواه تكيه ؛ جاهدهحبيبي،كيومرث
 ي ريزي توسعهاكوتوريسم و برنامهارزيابي توان ). 1391(

. پارك جنگلي آبيدر: پايدار گردشگري نمونه موردي
 .23 شماره پژوهشي مطالعات شهري،- فصلنامه علمي

   .3- 13صفحات 
 عشقي؛ كوروش  كار؛ دانه افشين نيا، سميه؛ حدادي

). 1392( كابلي؛ محمد صفت درويشاصغر  علي
مبتني بر متكي به طبيعت      بندي گردشگري  پهنه

خاتم  شهرستان:موردي مطالعه(زيستي محيط معيارهاي
 .3سال  . 66 شماره .نشريه محيط زيست ،)استان يزد
   .285- 300صفحات 

 نگاهي به جايگاه صنعت ). 1392(پور، محمود حسن
گردشگري در ساختار نظام اداري ايران و مقايسه آن با 

. مجله نامه اتاق بازرگاني ،برخي از كشورهاي پيشرو
صفحات  .80دوره .85 شماره. صنايع و معادن كشور

57 -53.  
  توريسم حيات وحش راهكار ). 1394(حسيني، زهرا

نامه  پايان ،نوين گسترش گردشگري در منطقه قميشلو
 .آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف .كارشناسي ارشد

  .1- 263 صفحات
  يابي مشاركت جامعه محلي زمينه). 1389(خان، كريم

 .كتاب ماه علوم اجتماعي ،در توسعه پايدار گردشگري
  .4- 11 صفحات. 28 شماره

 ،و ريزيبرنامه بر ايمقدمه). 1388(آ  مور، ا، درام 

 انتشارات .رنجبر محسن ترجمه ،اكوتوريسم مديريت

  .1- 382صفحات  .ژآيي
 1388( ذبيحي؛ حسين حسن ساربانقلي، ستاري.( 

 رسول اكرم حضرت شهري مديريت مفهوم بر نگرشي

 شهر در شهر مديريت زيباي تجلي مدينه شهر در

. 3 سال .31 شماره .مديريت ي فراسويمجله ،اسالمي
 .           146- 105صفحات 

 سيده ؛آبادي قطب ساماني سحر ؛مهديه نژاد،سلطاني 
بررسي مشاركت مردم محلي در ). 1393(خادم نسرين  

همايش ، توسعه گردشگري پايدار در ايراندستيابي به 
جمهوري  المللي علمي راهبردي توسعه گردشگريبين

 .1- 14 صفحات. اندازها ها و چشمچالش .اسالمي ايران

 بررسي ). 1388(محمدي  ملك ؛ ايرجشمشاد، معصومه
هاي منابع راهكارهاي توسعه اكوتوريسم در تعاوني

تكنولوژي فصلنامه علوم و  ،طبيعي استان گلستان
صفحات  .1سال  .9 شماره .16 دوره .محيط زيست

407 -401.   
 ؛ غالمحسين محمدي لكم ؛ ايرج شمشاد، معصومه

بررسي ميزان ). 1388(ميردامادي ؛ مهدي نيا حسيني
هاي منابع طبيعي و اكوتوريسم در تعاوني ي توسعه

انسان و محيط  ،عوامل مؤثر برآن در استان گلستان
   .67- 75صفحات  .3سال .88 شماره .7 دوره .زيست

 فتائي ؛ ابراهيم عابد حكيمي ؛ مهسا صمدي خادم، شهرام
هاي اكولوژيكي و گردشگري بررسي پتانسيل). 1392(

ريزي توسعه پايدار درياچه نئور به منظور برنامه
فصلنامه علمي   ،SWOTاكوتوريسم بر اساس مدل 

  .1-15صفحات  .57سال .92 شماره .محيط زيست
 ارزيابي توسعه ). 1392(صفرآبادي اعظم  ؛ضرابي، اصغر

 ـ  نشريه علمي. اكوتوريسم پايدار در شهر كرمانشاه
 .17 سال. 46شماره  ريزي،پژوهشي جغرافيا و برنامه

   .127- 150صفحات 
 1393(بهاري ؛ عيسي اصل عليزادهجبار  ؛ضرابي، اصغر .(

هاي گردشگري در مقصد تحليلي بر زيرساخت
، SWOTاكوتوريستي بند اروميه با استفاده از روش 

 شماره ريزي،پژوهشي جغرافيا و برنامه- نشريه علمي
   .177- 210صفحات  .18 سال .48

  اكوتوريسم سازگار با حفاظت ). 1386(عبدالهي، عيوض
ششمين ، از محيط زيست و پايداري منابع طبيعي

  .1- 22 صفحات .رانكنفرانس اقتصاد كشاورزي اي
  ريزي توسعه گردشگري و برنامه). 1386(عظيمي، علي

: اكوتوريسم براي توسعه اقتصادي مطالعه موردي
. 6شماره .ريزي در ايران، فصلنامه علوم محيطيبرنامه
  .53- 63صفحات  .1 سال

  مديريت گردشگري و ). 1388(عظيمي، ناصرعلي
 .علوم محيطيي پايدار مطلوب اكولوژيكي،مجله ي توسعه
 . 73- 85صفحات  .6 سال. 4 شماره
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 ؛ مهدي قدمي؛ مصطفي جايي، ناصرزاده فيروزعليقلي
نگرش و گرايش جامعه ). 1389(زاده لسبويي رمضان

ميزبان به توسعه گردشگري در نواحي روستايي نمونه 
هاي  دهستان گليجان،شهرستان تنكابن،پژوهش:موردي

  . 35- 71حات صف .48 شماره .جغرافياي انساني
 ارزيابي تهديدها ). 1388( آقاخاني ؛مهسانژاد، ناصرمحرم

هاي عوامل راهبردي صنعت اكوتوريسم و فرصت
، علوم و )منطقه حفاظت شده جاجرود: مطالعه موردي(

   . 1- 12صفحات  .3سال.11شماره.زيست محيط تكنولوژي
 1389(حاجي قليخاني  ؛ مليحهمحمدزاده، مرجان .(

همايش  ،نقش اكوتوريسم در حفاظت از تنوع زيستي
كشاورزي و محيط  ملي تنوع زيستي و تأثير آن بر

  .1- 9 صفحات .زيست
 1393(آزادي  رضائيه ؛ مريملنگرودي،سيدحسن مطيعي .(

 ي ارزيابي اثرات اقتصاد گردشگري از ديدگاه جامعه
فصلنامه اقتصاد فضا و  ،ميزبان در تفرجگاه بند اروميه

   .75- 91صفحات . 2سال .2 شماره .توسعه روستايي
   يابي  هاي اساسي مدل پايه). 1390(             ُ ميولر، رالف ا

 ،EQSو  LISRELافزارهاي  ساختاري معرفي نرم معادالت
 .دانشگاه سمنان: پسند، سمنان سياوش طالع: ترجمه

  .1- 384 صفحات
 فرآيندهاي ). 1385(معصومه پيروزبخت ؛الواني،مهدي

هاي  انتشارات دفتر پژوهش .تهران ،گردشگري مديريت
  .1- 216 صفحات .فرهنگي

  نقش اكوتوريسم در توسعه ). 1389(هاشمي، نيلوفر
. 13 شماره .فصلنامه روستا و توسعه ،ييپايدار روستا

   .173- 188صفحات  .3 سال
 گذاري  سياست). 1382(جان . ، جنكينز، امهال،مايكل

ي، سيدمحمد اعرابي و داوود ايزد: ترجمه. جهانگردي
  .1- 124 صفحات .هاي فرهنگيدفتر پژوهش .تهران

 Abdus Salam, M., Lindsay, R, G, Malcolm, C., 
& Beveridge, M (2000). Eco- tourism to protect 
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