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چکيده
هدف پژوهش :پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سواال است كه آيا آموزش کوهنوردان وگردشگران منجر به
حفاظت از محیط زيست ،تقويت جوامع محلی ،توريسم پايدار و توسعه اکوتوريسم میشود؟ و همچنین کاهش معضالت
زيست محیطی را به دنبال دارد؟ اکوتوريسم کوهستان موجب ارتقاء و تشويق رفتار توريسمی مسئولیت پذيرانه ،حفظ و
بقای مکانهای طبیعی ،حیات وحش و اکوسیستمها ،شناخت فرهنگ محلی و شیوه های زندگی سنتی و در نهايت طرح
ريزی اشکال پايدار و مناسب زندگی برای مردم و افرادی که در نواحی و جوامع دور دست زندگی میکنند ،خواهد شد.
روش پژوهش :تحقیق حاضر به شیوه توصیفی انجام شد و ديدگاه افراد مورد ارزيابی قرار گرفت در اين پژوهش،
کوهستان دماوند به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده با توجه به اينکه دماوند به عنوان بلندترين قله خاورمیانه ،با
داشتن  72گونه گیاهی «اندمیک» انبار ذخیره تنوع زيستی محسوب میشود همچنین تنها يک اثر طبیعی نیست از
جنبههای ديگر نظیر زمین شناسی نیز بسیار با اهمیت است .و قابلیت ثبت جهانی را نیز دارا است .و بايستی مشکالتی
که در راه ثبت جهانی آن وجود دارد بر طرف گردد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته میباشد به منظور
اندازهگیری قابلیت اعتماد ،از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرمافزار  spssانجام گرديده است.
نتيجه گيری :با بررسی شاخص آموزش مشخص شد که مولفه آموزش عامل تقويت اکوتوريسم کوهستان میباشد
يعنی هر چه میزان اين مولفه باالتر باشد میزان تقويت و رشد اکوتوريسم کوهستان دماوند نیز باالتر میباشد .آموزش از
دو فاکتور آموزش رسمی و غیر رسمی نشأت گرفته است .در پايان تحقیق راهکارهايی همانند تالش برای طراحی و
ثبت پارک ملی دماوند ،تدوين طرح جامع برای گردشگری کوهستان با استفاده از تجربیات کوهنوردان و جوامع محلی،
آموزش راهنمايان کوهستان و الگوبرداری از دورههای مشابه در کشورهای موفق در امر راهنمايان ،تاسیس شرکت
توسط مردم محلی برای رونق گردشگری و ارائه خدمات و تسهیالت به گردشگران و طراحی شناسنامه و نقشه جامع
برای کوهستان دماوند ارائه گرديد که امید است با عمل به آنها تقويت و رشد اکوتوريسم کوهستان دماوند را شاهد
باشیم.
واژگان كليدی :اکوتوريسم ،اکوتوريسم کوهستان ،آموزش ،کوه دماوند
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از مهمترين راههای ايجاد و تقويت رفتار زيست
محیطی مسؤوالنه (اکوتوريسم) آموزش و ايجاد آگاهی
است بنابراين بر مبنای اين تعريف میتوان گفت كه در
اكوتوريسم تاكید بر اين است كه بايد سعی كرد اين
انگیزه در گردشگر ايجاد شود كه با مراقبت از طبیعت و
همچنین احترام به فرهنگهای سنتی به حفظ محیط
زيست كمك نمايد .اکوتوريسم تاثیرات منفی بر
محیطهای فرهنگی و حتی اجتماعی و فرهنگی را كم
میكند .با هدف حفاظت از منابع جوامع مختلف ،منفعت
اقتصادی مناسبی برای جامعهی میزبان و كلیهی
نهادهای متولی گردشگری ايجاد میكند.عمالً میتوان با
تشكیل گروههای محلی و متخصص ،گردشگری بر پايه
اكوتوريسم را ساماندهی كرد كه خود ،باعث ايجاد
مشاغل مختلفی بر پايه افراد بومی میشود در عین حال
درك بااليی را برای میزبان و بازديد كننده ،ايجاد
میكند .در اين بین ،آنچه بیش از هر چیز ديگر در
تعاريف اكوتوريسم از اهمیت برخوردار است عنوان
«مسوولیت پذيری» است كه به واسطهی آن گردشگر
نسبت به محیطی كه بازديد میكند بايد نوعی حس
مسوولیت جهت حفظ و نگهداری آن محیط در خود
ايجاد نمايد .بنابراين ،يك گردشگر بر مبنای اكوتوريسم
بر محیط و حتی فرهنگ مناطقی كه بازديد میكند تاثیر
مثبت میگذارد.حال با درك اين مطلب در تعريفی
جامعتر از اكوتوريسم میتوان گفت اكوتوريسم:
«توريسمی است كه بر مبنای طبیعت میباشد كه آن
شامل آموزش و درك محیط طبیعی و باعث تامین
پايداری اكولوژيكی میشود( ».امیری)77 :8317 ،
در حال حاضر گردشگری يکی از بزرگترين و
متنوعترين صنايع در دنیا است و رشد سريع آن،
تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و محیطی فراوانی را به
دنبال داشته است و به همین دلیل نیز به يک حوزه مهم
مطالعاتی بین پژوهشگران مبدل شده است (تقوی و
همکاران )8311 ،ايجاد اشتغال ،توسعه پايدار ،ارز آوری،
تعادل منطقه ای ،کمک به صلح جهانی ،کمک به سرمايه
گذاری درمیراث فرهنگی و غیره از جمله مزايای اصلی
اين صنعت بوده است ( )Bergmann, 2011يکی از
راهکارهای اصلی برای توزيع عادالنه امکانات بین مناطق
مختلف با مناطق کوهستانی تقويت اکوتوريسم کوهستان
در اين مناطق است که از مولفههای اصلی توسعه و
محرومیت زدايی در کشورهای در حال توسعه و
کوهستانی است هدف اصلی اين تحقیق بررسی نقش

آموزش به عنوان يکی از شاخصهای موثر بر تقويت و
توسعه اکوتوريسم کوهستان دماوند میباشد.
بيان مساله
کوه دماوند يکی از مقصدهای گردشگری است که از
نظر طبیعت گردی هر ساله طیف وسیعی از گردشگران
کوهستان را به خود جذب میکند و درآمد نسبتا
مناسبی را برای جوامع محلی به ارمغان میآورد .بديهی
است برای تقويت گردشگری پايدار اين کوه و جلوگیری
از تخريب آن مطالعات وسیعی در اين حوزه الزم است.با
توجه به اينکه ساختار اقتصادی ايران بعد از اکتشاف و
بهره برداری از منابع نفتی به شدت متکی به صادرات
نفت و درآمد ارزی حاصل از آن بوده است .و تالشهای
صورت گرفته برای خروج از اين وضعیت و اتخاذ
سیاستهای اقتصادی غیر نفتی نتیجه چندانی نداشته
است .اينک برای ايجاد توسعهای همه جانبه و پايدار و
همچنین جايگزينی منابع جديد کسب درآمد به جای
منابع نفتی کشور ،نیازمند استفاده از تمامی امکانات و
قابلیتها هستیم( .ابراهیم زاده و آقاسی زاده
 )8311:882اين در حالی است که ايران يکی از
ديدنیترين کشورهای جهان است .به طوری که کشور ما
جز ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های(فرهنگی و
تمدنی) گردشگری و جز پنج کشور اول جهان از نظر
تنوع (محیط طبیعی) گردشگری و جزء سه کشور اول
جهان از نظر صنايع دستی است (حسینی ،و همکاران،
 )8312:872شناسايی قابلیتهای طبیعی و برنامه ريزی
برای مقصدهای گردشگری بر اساس حفاظت محیطی
میتواند به مثابه عنصری اساسی در تقويت و رشد و
توسعه صنعت گردشگری پايدار ،موثر باشد دستیابی به
سطح قابل قبولی از فرايند تقويت گردشگری پايدار در
تمامی مکانها ،الزمه بهره گیری از گزينههای گوناگون و
متنوع است و اکوتوريسم کوهستان يکی از آنهاست
دولتها در کشورهايی که کوهستانها بخش اعظم
سرزمینشان را به لحاظ زيستی و فرهنگی تشکیل داده
است ،اکوتوريسم را به عنوان راه حل مشکالت ناشی از
توسعه نیافتگی ،حاشیه ای بودن و فقر میدانند .سال
 7227سال کوه و کوهستان و سال اکوتوريسم نامیده
شد .اين توجه مضاعف اهمیت جوامع کوهستانی را
افزايش داده است .اين جوامع ،جوامعی هستند که
اکوتوريسم را به عنوان نیرو محرکه بالقوه برای توسعه
پايدار کوهستان قرار داده و در نظر گرفته اند( .رمضانزاده
لسبويی و همکاران )5 :8318 ،با توجه به اين اهمیت و
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مشکالت ساختاری اکوتوريسم کوهستان در کوههای
کشور اين پژوهش در صدد است با بررسی تاثیر شاخص
آموزش به عنوان يکی از عوامل موثر درتقويت وتوسعه
اکوتوريسم کوهستان راهکارهايی را برای ارتقای
اکوتوريسم کوهستان دماوند ارائه نمايد.
اصالح روند بحران محیط زيست به اعتقاد عموم
صاحب نظران محیط زيست در گرو اصالح آموزههای
انسان و تغییر در نگرش ،بینش و دانش انسان نسبت به
سرنوشت خود و محیط پیرامونش است .بسیاری از
طرفداران حفظ محیط زيست از جمله تومه در سراسر
جهان ،قرن بیستم را به دلیل روند مداوم آلودگی محیط
زيست در اين دوره ،قرن غم انگیز نام نهاده اند متاسفانه
در بسیاری از نقاط جهان ،توسعه اقتصادی به نابودی
محیط زيست منجر شده است .زيرا توسعه اقتصادی در
بیشتر موارد از توسعه فرهنگی پیشی گرفته و اين امر
سبب شده تا محیط زيست (هوا ،آب و خاک و )....هزينه
زيادی بپردازد .اما آنچه اين بحران را تشديد میکند بی
سوادی زيست محیطی است .بی سوادی زيست محیطی
در يک جامعه پیامدهای بیشماری دارد .اين پیامدها
آنقدر بارز هستند که دولتها و رهبران اجتماع را نیز
متوجه اين موقعیت خطرناک ساخته اند .در توصیههای
اتحاديه جهانی محافظت از طبیعت و منابع طبیعی
سودمندی و فوريت تعلیم مسائل مربوط به محیط زيست
در کلیه سطوح خاطر نشان شده است .همچنین برنامه
محیط زيست سازمان ملل افزايش تحقیقات و مبادله
اطالعات مربوط به آموزش محیط زيست سازمان ملل را
در زمره اهداف فعالیتهای خود قرار داده است (صالحی
عمران ،آقا محمدی)15 :8311 ،
پيشينيه مطالعاتی نقش آموزش در تقویت
اکوتوریسم:
از منظر تاريخ آموزش محیط زيست کنوانسیون
سازمان ملل متحد با عنوان " محیط زيست انسانی و
توسعه " که در سالهای  8127در استکهلم سوئد تشکیل
شد ،نخستین تالش جمعی بود که مسائل و بحرانهای
زيست محیطی را به چالش کشید و نگرانی گسترده
جهان را با شرکت  883کشور متبلور کرد .و بر نقش
آموزش و آگاه کردن مردم و شناساندن مسائل زيست
محیطی به آنان تاکید نمود .در سال  ،8125برنامه بین
المللی آموزش محیط زيست را يونپ و يونسکو بنیان
نهادند .اين  7نهاد نخستین کارگاه بین المللی آموزش
محیط زيست را در سال  ،8125در بلگراد يوگسالوی

برگزار کردند .اين کارگاه سندی را به عنوان میثاق بلگراد
تدوين کرد که اهداف اصولی آن کمک به دولت،
نهادهای ملی ،منطقهای و بین اللملی ،برای وارد کردن
آموزش محیط زيست در نظام آموزشهای زسمی و غیر
رسمی به منظور ترويج وگسترش الگوهای نوين رفتاری
و مسئولیت اخالقی در سطوح جمعی در حفاطت و ارتقاء
محیط زيست بود .در سال  ،8122کنوانسیون بین اللملی
آموزش محیط زيست با حضور  66کشور در تفلیس
گرجستان برگزار شد ،بیانیه تفلیس براين نکته تاکید
داشت که آموزش محیط زيست بايد مردم را در همه
مقاطع سنی و در همه سطوح به صورت رسمی و غیر
رسمی پوشش دهد .در سال  8112يونسکو و يونپ
کنگره بین الملی محیط زيست و آموزش را در مسکو
برگزار کردند.در اين کنوانسیون رابطه بین انسان و
محیط زيست در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
زيست محیطی و زيبا شناختی مورد تاکید قرار گرفت.
در سال  8117کنوانسیون جهانی محیط زيست و
توسعه در ريودوژانیروی برزيل برگزار شد .با تدوين
دستور کار  78بر ضرورت ايجاد و تداوم يک نهضت
آموزشی با هدف تغییر رفتار و اصالح بینش عمومی
نسبت به محیط زيست ،در حکم مقدمه عمل برای
دستیابی به توسعه پايدار تاکید داشت (صالحی و
همکاران  15 :8311و )16
) budak(2005بیان میکند که افزايش مشکالت و
بحرانهای زيست محیطی در جهان از يک طرف و درک
پیامدهای بلندمدت موضوعات زيست محیطی در زندگی
انسانها از سوی ديگر ،باعث شده تا طی نیم قرن گذشته
اهمیت بحث در مورد محیط زيست و مسايل زيست
محیطی افزايش يابد در نتیجه توجه به مسائل و
مشکالت زيست محیطی و پی بردن به عواقب نامطلوب
آن ،انسانها به دنبال يافتن راه حل برای مسايل و
يکی
برآمدند
محیطی
زيست
مشکالت
ازراهكارهاياجتنابازآسیب رساندن به محیط زيست و
جلوگیرياز تخريب آن ،تغییر رفتارانسانها به سمت و
سويابعاد طبیعتگرايانه است دراين راستا ،آگاهی از
مسايل و موضوعاتزيست محیطی ،معموالً به عنوان
پیشنیازی برايدغدغه زيست محیطی و نهايتاً رفتارهای
حفاظت زيست محسوب می شود.
 )8112( Hungerford and Volkبیان میکنند
دانش زيست محیطی به عنوان توانايی فرددردركوارزيابی
اثر جامعه روياكوسیستم تعريف شدهاست .گامبروو
سويتزكی ( )8116خاطر نشان میكنند كه دانش زيست
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محیطی ،خودرادر قالب درك مسايل زيست محیطی و
منشاء ،مسايل و پیامدهايآن نشان میدهد .از نظر برخی
از صاحب نظران ،مثل گانگ ( )8112دانش زيست
محیطی با رفتارزيست محیطی ارتباط دارد(صالحی و
همکاران)61 :8317 ،
کايزر و همکارانش ( )8111دانش زيست محیطی را
اطالعات فرد در باره معظالت محیطی ،عوامل موثر بر
گسترش اين معظالت و اطالعات در باره آنچه فرد
میتواند برای بهبود اين وضعیت انجام دهد ،تعريف
میکنند (فاضلی ،و همکاران)842-848 :8317 ،
الرسن ( )8115معتقداستكهآگاهی از مسايل
زيست محیطی باعث افزايش ارتباط بین سالمت فردی و
حفاظتزيست خواهد شد بنابراين ،دانش را میتوان
بهعنوان عاملی در نظر گرفت كه به افراد ،برای ايجاد يك
درك و حساسیت نسبت به مسائل زيستمحیطی مرتبط
با آنكمك میكند پالمر ( )7223بیان میکند از آنجا كه
گسترشآگاهی نیازمند آموزش میباشد ،امروزه ،به موازات
افزايش فعالیتهای انسانی و تأثیرات آنها ،نیاز به
آموزش گسترده و همه جانبه افراد در ازای مسئولیتی كه
برابر محیط زيست دارند نیز محسوستر شده است
(صالحی ،قائمیاصل(61 :8317 ،
فريچ ( )7224میگويد از جمله متغیرهای مهم برای
پیش بینی رفتار انسان ،دانش فرد درباره مسايل زيست
محیطی است .دانش به منزله يک ضرورت برای انجام
موفقیت آمیز فعالیتها قلمداد میشود .در واقع دانش به
مثابه ابزاری جهت چیره شدن بر موانع روان شناختی
نظیر ناآگاهی يا اطالعات غلط به کار گرفته میشود اگر
چه دانش همیشه تاثیر مستقیم بر رفتار ندارد اما
مکانیسمهای ديگری را تقويت میکند که تغییر رفتار را
تسهیل میکند.
مطالعات متعددی به بررسی تاثیر دانش بر رفتار
پرداخته اند .در اغلب اين مطالعات فقدان دانش را به
عنوان سد اساسی برای رفتارهای مثبت محیطی ذکر
کرده اند نتايج مطالعات قزب اقلو و اکويت ( )7227نشان
داد سطح آموزش و دانش بیشترين تاثیر را بر رفتارهای
محیطی دارد (فردوسی ،و همکاران )867 -863 :8316
دانش و آگاهی در زمینه ماهیت بحرانهای زيست
محیطی ،تاثیرات پیامدهای نابودی پیشرونده محیط،
تاثیر انسان در بروز و گسترش اين معضالت ضروری به
نظر می رسد .لذا همواره لزوم آموزش زيست محیطی در
کنفرانسهای بین المللی به منزله يکی از اهداف زيست
محیطی مورد تاکید بوده است (حیدری )83 :8321 ،اگر

چه امروزه بسیاری از مردم خود را طرفدار محیط زيست
میدانند ،اما بر اساس نگرشهای مثبت خودرفتارهای
مثبت در جهت حفظ محیط زيست انجام نمی دهند
نوردالند و گارويل ( )7227اظهار میکنند دلیل احتمالی
اين امر اين است که فرد در موقعیتی قرار میگیرد که
میان منافع شخصی کوتاه مدت و منافع جمعی بلند
مدت تعارض پیش میآيد.به هر حال همانطور که بارو
()8312توضیح میدهد هنوز ناآگاهی قابل مالحظهای در
زمینه ارتباط میان فعالیتهای انسان و محیط زيست
وجود دارد .دلیل اين امر اين ممکن است نادرستی و
ناکافی بودن اطالعات ،داشتن نگرشهای نادرست به
محیط زيست ،عدم مسئولیت در قبال محیط زيست و
بسیاری عوامل ديگر باشد در آستانه هزاره سوم میالدی
دغدغه اصلی سازمانهای بین المللی و انديشمندان،
پیشگیری از بروز معضالت محیط زيست و روند فزاينده
آن است .انسان در حکم عامل تاثیر گذار و قربانی اين
بحران به شمار میرود .در توصیههای اتحاديه جهانی
محافظت از طبیعت و منابع طبیعی سودمندی و فوريت
تعلیم مسائل مربوط به محیط زيست در کلیه سطوح
خاطر نشان شده است .همچنین برنامه محیط زيست
سازمان ملل افزايش تحقیقات و مبادله اطالعات مربوط
به آموزش محیط زيست سازمان ملل را در زمره اهداف
فعالیتهای خود قرار داده است (صالحی عمران ،آقا
محمدی)15 :8311 ،
از نظر مفهومی ،رفتارهای زيست محیطی،
مجموعهای از کنشهای افراد جامعه نسبت به محیط
زيست است که در يک طیف وسیع از احساسات،
تمايالت ،و آمادگیهای خاص برای رفتار نسبت به محیط
زيست را شامل میشود (خوش فکر و همکاران:8311 ،
 )87افراد هر اجتماعی بر حسب شرايط و مقتضیات
خاص اجتماعی و فرهنگی برخورد متفاوتی نسبت به
محیط زيست دارند اين برخوردها و رفتارها ممکن است
کامال منفی و مخالف محیط زيست و يا بر عکس کامال
مثبت و موافق محیط زيست باشد .قسمتی از نوسانات
رفتار افراد نسبت به محیط اجتماعی (و از جمله محیط
زيست) به سرمايه اجتماعی آنان مربوط میشود سرمايه
اجتماعی از نظر اجتماعی با ايجاد همبستگی اجتماعی،
از نظر فرهنگی با ايجاد تعهد اخالقی ،از نظر اقتصادی با
کاهش هزينهها و از نظر سیاسی با ترويج شکلی جديد از
سیاستگذاری با مشارکت مردم در جهت ارتقای رفاه
اجتماعی موثر باشد (عقیلی و همکاران)38 :8311 ،
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از مهمترين راههای ايجاد و تقويت رفتار زيست
محیطی مسؤوالنه (اکوتوريسم) آموزش و ايجاد آگاهی
است بنابراين بر مبنای اين تعريف میتوان گفت كه در
اكوتوريسم تاكید بر اين است كه بايد سعی كرد اين
انگیزه در گردشگر ايجاد شود كه با مراقبت از طبیعت و
همچنین احترام به فرهنگهای سنتی به حفظ محیط
زيست كمك نمايد .اکوتوريسم تاثیرات منفی بر
محیطهای فرهنگی و حتی اجتماعی و فرهنگی را كم
میكند.با هدف حفاظت از منابع جوامع مختلف ،منفعت
اقتصادی مناسبی برای جامعهی میزبان و كلیهی
نهادهای متولی گردشگری ايجاد میكند.عمالً میتوان با
تشكیل گروههای محلی و متخصص ،گردشگری بر پايه
اكوتوريسم را ساماندهی كرد كه خود ،باعث ايجاد
مشاغل مختلفی بر پايه افراد بومی میشوددر عین حال
درك بااليی را برای میزبان و بازديد كننده ،ايجاد
میكند .در اين بین ،آنچه بیش از هر چیز ديگر در
تعاريف اكوتوريسم از اهمیت برخوردار است عنوان
«مسوولیت پذيری» است كه به واسطهی آن گردشگر
نسبت به محیطی كه بازديد میكند بايد نوعی حس
مسوولیت جهت حفظ و نگهداری آن محیط در خود
ايجاد نمايد .بنابراين ،يك گردشگر بر مبنای اكوتوريسم
بر محیط و حتی فرهنگ مناطقی كه بازديد میكند تاثیر
مثبت میگذارد.حال با درك اين مطلب در تعريفی
جامعتر از اكوتوريسم میتوان گفت اكوتوريسم:
«توريسمی است كه بر مبنای طبیعت میباشد كه آن

شامل آموزش و درك محیط طبیعی و باعث تامین
پايداری اكولوژيكی میشود( ».امیری)77 :8317 ،
اهميت توجه به رفتار زیست محيطی
توجه به رفتار زيست محیطی از آن جهت مهم است
که ريشه اصلی نابسامانی موجود در حفاظت از منابع
طبیعی به چگونگی درک و باور انسان نسبت به محیط
زيست بر میگردد .اکثر رفتارهای ما به وسیله انديشه
هايمان هدايت میشود و آنچه را که مردم در مورد
زيست بومها انجام میدهند وابسته به آن چیزی است که
درباره محیط طبیعی پیرامون میانديشند (سروستانی،
)42 :8312
به نظر هاسگین ( )8118آموزش زيست محیطی
تدبیرياست كه بر بسط دانش علمی وراهحلهای
مديريتی و فنی برای مشكالتزيست محیطی تأكید
داردآموزشدر تمامی مراحل زندگی انسانها حائز اهمیت
میباشد (صالحی ،قائمیاصل )61 :8317
مقوله فرهنگ و تاثیر آن بر محیط زيست يکی از
ابعاد توسعه پايدار و گام اولیه در جهت نیل به اين هدف،
ايجاد تغییر در رفتار محیط زيست است و الزمه تغییر در
رفتار ،تغییر نگرش زيست محیطی بوده لذا ارائه
آموزشهای الزم جهت تغییر رفتار و ايجاد فرهنگ محیط
زيست ضرورت میيابد با اين توضیح اهمیت و گستردگی
ابعاد آموزشهای زيست محیطی به عنوان عامل مولد و
موتور محرک تغییر رفتار مشخص میشود( .نصیری پور،
)37 :8318
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رفتار زيست محیطی رفتاری است که صد در صد به
محیط وابسته است و هر تغییر که در اين نوع رفتار ايجاد
شود تاثیر خود را بر فرهنگ خواهد گذاشت در
محیطهای طبیعی بخاطر نظم خاصی که حاکم است
تغییر رفتار زيست محیطی خود را به وضوح نشان
میدهد(افراخته )81 :8317 ،برای تغییر رفتار زيست
محیطی نیاز است که اين رفتار به وسیله يک عامل
بیرونی مثل آموزش تغییرکند و کم کم اثر خود را در
محیط نشان دهد .رفتار زيست محیطی با مفاهیم
فرهنگی و ارزشی جامعه در ارتباط است در ماهیت ،خود
اين رفتار يک نهاد آموزشی است که به منظور ترتیب
انسانها به شکل عادت و مهارت ها ،تفکر و فضائل
مشخص در آنان طراحی میشود.
موقعيت جغرافيایی کوه دماوند
دماوند در عرض جغرافیايی بعدد از منطقده اسدتوايی
( 36 )subtropenدرجه شمالی و  57درجه طول شرقی
قرار گرفته است و با نزديکی به دريای خزر نقش مهمدی
را ايفا میکند .نشانه ويژه آن موقعیت برجسدته و ارتفداع
بلند آن است دماوندد از کوههدای اطدراف خدود حدداقل
 8522تا  7222متر بلنددتر بدوده و در مقیداس جهدانی
نمونه ای است نادر و فقط جزاير برخاسته از آتشفشان بدر
او برتری دارند موقعیت دماوندد در فضدای بداز و آزاد بدر
وزش باد اثر میگذارد .رشدته کدوه البدرز در ناحیده کدوه
دماوند به پهنای حدود  822کیلومتر است و قلدل بداالی
 4222متری زيادی در اطدراف آن قدرار دارد .د.و گردنده
درنزديکددی آن وجددود دارد :گردندده کندددوان در غددرب
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( )3222و گردنه امامزاده هاشم ( 7272متر)( .گراتسدل،
کوستکا ،8314 ،ص  )45کدوه دماوندد دارای  76يدال و
 5628متر از سطح درياهای آزاد و  5636متدر از سدطح
دريدای مازندددران ارتفداع دارد کددوه دماوندد کددوه منفددرد
محسوب میشود يعنی متصل به کوهها و قلههای اطراف
خود نیست(نصرتی)85 :8318 ،
روش تحقيق
نوع اين تحقیق ،پژوهش کاربردی است هدف
تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در يک زمینه
خاص است به عبارت ديگر تحقیقات کاربردی به سمت
کاربرد عملی دانش هدايت میشود.يونسکو در " راهنمای
آمار فعالیتهای علمی و تکنولوژی " پژوهشهای کاربردی
را اين چنین تعريف کرده است :هرگونه پژوهش اصیل
که به منظور کسب آگاهیهای جديد انجام گیرد .اما
چنین پژوهشی در واقع در راستای اهداف و مقاصد
علمی خاص انجام میشود .بنابراين ،اگر فرايند کسب
آگاهیهای جديد يک هدف علمی ويژه داشته باشد
پژوهش کاربردی محسوب میشود روش تحقیق از لحاظ
نحوه گردآوری دادهها نیز توصیفی است تحقیقات
توصیفی شامل تحقیقات پیمايشی ،همبستگی و موردی
و.....می باشد که اين پژوهش از نوع پیمايشی است در
اغلب تحقیقات علوم انسانی از روش توصیفی استفاده
میشود تحقیقات توصیفی شامل مجموعهای از روشهايی
است که هدف آنها توصیف کردن مورد بررسی میباشد با
اجرای اين تحقیقات میتوان شرايط موجود را بیشتر
شناخت با توجه به هدف پزوهش که تحلیل وضعیت

شکل :7راههای ارتباطی پیرامون دماوند
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کنونی اکوتوريسم کوه دماوند و نیز شناسايی
شاخصهای موثر بر تقويت اکوتوريسم آن میباشد ابتدا
شاخصهای موثردر تقويت اکوتوريسم کوهستان با
استفاده از ادبیات تحقیق و پژوهشهای صورت گرفته و
مبانی نظری موجود در خصوص موضوع پژوهش،
شناسايی می شوند و بعد از تايید روايی اين شاخصها،
وضعیت هر يک از شاخصهای استخراج شده از ديدگاه و
نظر گردشگرانی که به کوه دماوند میآيند مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری اين مطالعه را کلیه
کوهنوردان ايران در بر میگیرد که حجم آن نامحدود
است
روش نمونه گيری :روش نمونه گیری در اين
تحقیق ،روش تصادفی ساده است .جامعه آماری اين
پژوهش تمامی کوهنوردان ايران میباشد .نمونه آماری،
کوهنوردان قله دماوند میباشد که به شکل تصادفی
انتخاب شده است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران
 852بدست آمده است .تعداد  852پرسشنامه و به روش
تصادفی ساده ،پرسشنامهها بین کوهنوردان حاضر در اين
کوه توزيع خواهد شد
در اين پژوهش ،مهمترين ابزار تحلیل دادهها ،نرم
افزار  SPSSخواهد بود که برای انجام آزمونهای فرض
استفاده میگردد و در راستای تعیین حجم نمونه و ساير
برآوردهای همبستگی نیز کاربرد زيادی خواهد داشت.
شيوه گردآوری اطالعات:دادههای تحقیق حاضر به
دوروش  -8مطالعات کتابخانهای و اسنادی  -7مطالعات
میدانی گردآوری شده است.
روش اسنادی وکتابخانه ای
درروش مطالعات اين طرح ،بیشترين تمرکز
درمراحل ابتدايی بر روی مطالعات کتابخانهای معطوف
شده در اين بخش از منابع موجود از جمله کتاب،
مقاالت ،اسناد و اطالعات و مدارک الزم گردآوری و طبقه
بندی شد .در اين مرحله سعی بر اين است که اطالعات
جمع آوری شده توسط طیف وسیعی ازمباحث نظری در
مورد موضوع مورد بحث و جايگاه آن را در بر گیرد.روش
کتابخانهای عمدتا به منظور مطالعه ادبیات موضوع و
بررسی سابقه تحقیق و آشنايی با عوامل موثر بر تقويت
اکوتوريسم کوهستان استفاده خواهد شد

روش ميدانی
بعد از مطالعات کتابخانه ای ،با تمرکز بر روی
محدوده مورد مطالعه ،جهت جمع آوری اطالعات میدانی
از ابزارهای مشاهده ،مصاحبه (با رئیس فدراسیون
کوهنوردی کل کشور ،و پیشکسوتان کوهنوردی) تکمیل
پرسشنامه استفاده شده است ،همچنین جهت انجام
پژوهش میدانی از يک پرسشنامه و همچنین سواالت باز
از کوهنوردان ومسئولین محلی استفاده شده است .ايزار
گردآوری اطالعات در اين تحقیق پرسشنامه محقق
ساخته و بر اساس چارچوب تئوريکی ترکیبی ساخته
خواهد شد .اين پرسشنامه دارای دو فرضیه اصلی است و
برای اثبات فرضیهها از فرضیههای فرعی و شاخصهايی
که برای هر فرضیه مشخص میشود استفاده شده است.
روش تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری دادهها نیز
توصیفی است تحقیقات توصیفی شامل تحقیقات
پیمايشی ،همبستگی و موردی و.....می باشد که اين
پژوهش از نوع پیمايشی است در اغلب تحقیقات علوم
انسانی از روش توصیفی استفاده میشود تحقیقات
توصیفی شامل مجموعهای از روشهايی است که هدف
آنها توصیف کردن مورد بررسی میباشد با اجرای اين
تحقیقات میتوان شرايط موجود را بیشتر شناخت با
توجه به هدف پزوهش کهبررسی نقش آموزش
کوهنوردان در تقويت اکوتوريسم کوهستان میباشد اين
فرضیه با استفاده از دوفرضیه فرعی مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفته است.
متغیرهای جمعیتی در اين تحقیق جنسیت ،سن،
وضعیت تاهل ،سطح تحصیالت ،شغل ،درآمد ،محل
سکونت ،سابقه کوهنوردی ،دفعات حضور پاسخگويان در
قله دماوند و نام بلندترين قلههای صعود کرده میباشد
بیشترين فراوانی از نظر سنی مربوط به گروه سنی
 71-31سال با درصد  42/4بوده است از نظر جنسیت
بیشترين فراوانی را مردان با  12 /8به خود اختصاص
داده اند بیشترين فراوانی را از نظر وضعیت تاهل پاسخ
دهندگان متاهل با  66درصد به خود اختصاص داده اند
از نظر سطح تحصیالت بیشترين فراوانی به مقظع
کارشناسی با  42/6درصد تعلق گرفته است .از نظر
وضعیت شغلی بیشترين فراوانی را پاسخگويان شغل آزاد
با  53/8درصد داشته اند .از نظر سطح در آمد بیشترين
فراوانی را با  51/1درصدپاسخ دهندگانی با در آمد بیش
از يک میلیون چهارصد هزار تومان داشته اند بیشترين
فراوانی از نظر محل سکونت متعلق به پاسخ گويان
شهرستان با  63/4درصد میباشد .بیشترين فراوانی از
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نظر سابقه کوهنوردی بین  8تا  5سال با  35درصد
میباشد .بیشترين فراوانی از نظر تعداد دفعات حضور
پاسخ دهندگان در کوه دماوند بین  7تا  5بار با 33/3
میباشد .و بیشترين فراوانی از نظر بلندترين قله هايی که
پاسخگويان تاکنون صعود کرده اند با  31/3درصد متعلق
به قله دماوند میباشد.
فرضيه پژوهش
بین آموزش کوهنوردان و تقويت اکوتوريسم
کوهستان دماوند رابطه معنادار وجود دارد.
برای تايید يا رد موقتی فرضیه فوق با توجه به سطح
سنجش ،متغیرها فاصلهای هستند و ضريب همبستگی
پیرسون به عنوان آزمون آماری انتخاب گرديده است.
ضريب همبستگی اين دو متغیر 2.643در سطح متوسط
و سطح معناداری  2.222میباشد ،سطح معناداری کمتر
از  2.28میباشد و فرض وجود رابطه در اين فرضیه در
سطح  11درصد تايید میگردد .بنابراين ،بین آموزش و
تقويت اکوتوريسم کوهستان رابطه معنادار وجود دارد
بنابراين فرض صفر يا  H0رد و فرض تحقیق H8تائید
میشود .لذاافزايش آموزشهای کوهنوردان منجر به
تقويت اکوتوريسم میگردد.
آموزش خود به دو شاخص -8 :آموزش رسمی و -7
آموزش غیر رسمی تقسیم میشود که در زير به بررسی
اين شاخصهای میپردازيم.
 بین آموزش رسمی و تقويت اکوتوريسمکوهستان رابطه معنادار وجود دارد.
برای تايید يا رد موقتی فرضیات فوق با توجه به
سطح سنجش متغیرها فاصلهای هستند ضريب
همبستگی پیرسون به عنوان آزمون آماری انتخاب
گرديده است .ضريب همبستگی اين دو متغیر 2.676در
سطح متوسط و سطح معناداری  2.222میباشد ،سطح
معناداری کمتر از  2.28میباشد و فرض وجود رابطه در
اين فرضیه در سطح  11درصد تايید میگردد .بنابراين،
بین آموزش رسمی و تقويت اکوتوريسم کوهستان رابطه
معنادار وجود .بنابراين فرض صفر يا  H0رد و فرض
تحقیق  H8تائید میشود .بنابراين افزايش آموزشهای
رسمی گردشگری منجر به تقويت اکوتوريسم میگردد.
بين آموزش غير رسمی و تقویت اکوتوریسم
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کوهستان رابطه معنادار وجود دارد.
برای تايید يا رد موقتی فرضیه فوق ضريب
همبستگی پیرسون به عنوان آزمون آماری انتخاب

گرديده است .ضريب همبستگی اين دو متغیر2.662در
سطح متوسط و سطح معناداری  2.222میباشد ،سطح
معناداری کمتر از  2.28میباشد و فرض وجود رابطه در
اين فرضیه درسطح  11درصد تايید میگردد .بنابراين،
بین آموزش غیر رسمی و تقويت اکوتوريسم کوهستان
رابطه معنادار وجود دارد .بنابراين فرض صفر يا  H0رد و
فرض تحقیق  H8تائید میشود .بنابراين افزايش
آموزشهای غیر رسمی گردشگری منجر به تقويت
اکوتوريسم میگردد.
در مجموع میتوان گفت که از بین شاخصهای
آموزش حداکثر رابطه :را آموزشهای غیر رسمی
گردشگری با ضريب همبستگی  2.662با تقويت
اکوتوريسم داشته و علت آن داشتن ضريب همبستگی
باالتر میباشد .و در اولويت دوم آموزشهای رسمی با
ضريب  2.676با تقويت اکوتوريسم ارتباط داشته است.
پس از تايید روايی و پايايی پرسشنامه تحقیق،
دريافتیم که آموزش از ديدگاه گردشگران بر تقويت
اکوتوريسم کوهستان دماوند دارای تاثیرگذاری معنادار
است.بعالوه در اين تحقیق به بررسی رابطه همبستگی
بین متغیر مستقل و متغیر وابسته پرداخته شد .در اينجا
بايد متذكر شد كه متغیر مستقل آموزش کوهنوردان (با
شاخصهای :آموزش رسمی و غیر رسمی) میباشد و
متغیر وابسته :تقويت اکوتوريسم کوهستان (با
شاخصهای :آگاهی ،منافع اقتصادی ،مسولیت پذيری،
رضايتمندی) میباشد .در اين بخش اين فرضیه مورد
سنجش و بررسی قرار داده شد که برای اثبات آن با
بررسی دو فرضیه فرعی به اثبات رسید بین فرضیهها
رابطه معناداری وجود دارد.
نتيجه گيری
طبق نتايج آماری به دست آمده مشاهده گرديد که
آموزش به عنوان يکی از مقوله هايی است که با تقويت
اکوتوريسم رابطه معناداری دارند يعنی هر چه میزان اين
مولفه باالتر باشد میزان تقويت و رشد اکوتوريسم
کوهستان دماوند نیز باالتر میباشد.کوهستان دماوند به
عنوان انبار دخیره تنوع زيستی قابلیت ثبت جهانی را دارا
است .در تقسیم بندی عام تنوع زيستی کوهستان
حساس محسوب میشود .سیمای کوهستان شکننده و
آسیب پذير است .مقاومت پوشش گیاهی در مقابل
عوامل خارجی از جمله تفرج کم بوده و از توان خود
بازسازی و احیاء کمتر برخوردار میباشد .امر حساسیت
در ارتباط با پايداری خاک نیز صادق است .از طرفی

نقش آموزش کوهنوردان و گردشگران در تقویت و توسعه اکوتوریسم کوهستان ...

حضور گونههای نادر و اندمیک اعم از گیاهی يا جانوری،
با دامنه پراکنش بسیار محدود از ويزگیهای تنوع زيستی
کوهستان دماوند است . ،از طرفی نقش کوهستان دماوند
در زنجیره تنظیم اقلیم ايران حائز اهمیت بوده و تخريب
آن به مرور بر آب و هوای و اقلیم تاثیرگذار است.
همچنین کوهستان دماوند فرهنگ و سنت و گروههای
قومی منحصر بفرد را در خود دارد دانش بومی کوه
نیشنان دماوند از غنائی خاصی بر خوردار است .از
نگهداری بذر گرفته تا هنرهای دستی و بومی از آن
جمله اند بنابراين حفظ مجموعه ارزشهای ياد شده
اعمال مديريت حفاظتی را طلب میکند.
در نتیجه میتوان گفت يکی از مولفههای مهم که به
عنوان عامل موثر در تقويت اکوتوريسم کوهستان دماوند
مطرح است بحث آموزش میباشد.مقوله فرهنگ و تاثیر
آن بر محیط زيست يکی از ابعاد توسعه پايدار و گام اولیه
در جهت نیل به اين هدف ،ايجاد تغییر در رفتار محیط
زيست است و الزمه تغییر در رفتار ،تغییر نگرش زيست
محیطی بوده لذا ارائه آموزشهای الزم جهت تغییر رفتار و
ايجاد فرهنگ محیط زيست ضرورت میيابد با اين
توضیح اهمیت و گستردگی ابعاد آموزشهای زيست
محیطی به عنوان عامل مولد و موتور محرک تغییر رفتار
مشخص میشود( .وهاب زاده)8326:3 ،
در پژوهش صورت گرفته به اين نتیجه رسیديم که
از عوامل مهم تقويت اکوتوريسم کوهستان و از مهمترين
راههای ايجاد و تقويت رفتار زيست محیطی مسؤوالنه
(اکوتوريسم) آموزش و ايجاد آگاهی در گردشگران
کوهستان و کوهنوردان میباشد که از ديد پاسخگويان با
توجه به نتیجه آماری بدست آمده بسیار تاثیر گذار است
آموزش چه به صورت رسمی و از طريق دورههای
آموزشی فدراسیون کوهنوردی چه به صورت غیر رسمی
و از طريق انتقال تجربیات گردشگران در تعامل با
يکديگر و با جوامع محلی ،ايجاد میشود که با توجه به
نتايج آماری بدست آمد از ديد پاسخگويان آموزش غیر
رسمی تاثیر آن بیشتر است .با توجه به اثر گذاری نقش
آموزش در تقويت اکوتوريسم کوهستان و همچنین
مصاحبههای انجام شده با کوهنوردان پیشکسوت و
صاحبنظران و همچنین تجربیات پژوهشگر توصیه
میگردد که مسئولین اين امر خصوصا سازمان میراث
فرهنگی و صنايع دستی و همچنین فدراسیون
کوهنوردی با برنامه ريزی دقیق و بلند مدت در اين
زمینه و سازماندهی کارگروههای کوهستان و آموزش آنها
و دسته بندی و اولويت بندی موضوعات مورد پژوهش از

تجربیات کوهنوردان و جوامع محلی به عنوان راهنمايان
کوهستان استفاده نموده و در صدد جمع آوری اطالعاتی
گردشگری کوه دماوند دز زمینههای مختلف از جمله
پوشش گیاهی ،حیات جانوری ،و ...راهکارهای تجربی
جوامع محلی در راستای حفاظت از طبیعت ،آداب و
رسوم و غداهای محلی منطقه و ....بپردازد همزمان با در
اختیار قرار دادن اين اطالعات به جوامع علمی و
دانشگاهی و با استفاده از مبانی نظری و علم روز و
تجربیات کشورهای موفق دنیا به ساماندهی و استفاده
بهینه از اين اطالعات بپردازد از طرفی اين تعامل ايجاد
شده بین گردشگران کوهستان و جوامع محلی سبب
ايجاد تبادل اطالعات و آموزش و يادگیری بین خود اين
گروهها شده و عالوه بر رشد علمی و تجربی اين دو گروه
به صورت مستفیم در جريان مشکالت و مسائل همديگر
نیز قرار گرفته و اين خود همدلی و رضايت بیشتر بین
هر دو گروه به عنوان جامعه میزبان و میهمان ايجاد
میکند و از جنبه ديگر اين دانش و آگاهی و آموزش
سبب تغییر نگرش هر دو جامعه و تغییر نگرش سبب
تغیر رفتار میشود چرا که آگاهی و آموزش عامل اصلی
رفتار مسئوالنه در طبیعت گردی است.بحث آموزش
محیط زيستی ،بايد از سطح مدارس و دوران کودکی آغاز
شود و به صورت عملی از آن دوران اجرا شود.
کوه دماوند نه تنها هیچ متولی مشخصی وجود ندارد
بلکه قاعده و ضابطه مشخصی هم در آنجا در زمینه
گردشگری کوهستان اجرا نمی شود .اين در حالی است
که با بررسیهای به عمل آمده کوه دماوند قابلیت اين را
دارد که به عنوان قطب اکوتوريسم کوهستان در منطقه
خاورمیانه باشد و سبب منافع اقتصادی فراوان برای ايران
و منطقه دماوند باشد چرا که در حال حاضر اکوتوريسم
کوهستان جايگاه خاصی در اقتصاد کشورها پیدا کرده و
نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی کشورهای
کوهستانی و رو به توسعه ايفا میکند تقويت اکوتوريسم
کوهستان دماوند سبب ايجاد فرصتهای شغلی و درآمد
زايی خصوصا برای جوامع محلی ،توسعه صنايع سود آور
محلی ،ارتقای سطح زندگی مردم ،بهبود زيرساختها و
امکانات موجود ،و تنوع فعالیتهای اقتصادی ،افزايش
امکانات بهداشتی ،بهبود کیفیت جادههای ارتباطی
میشود اکوتوريسم کوهستان سبب جذب ارز خارجی
میشود به اين طريق نیز به اقتصاد محلی و منطقهای و
ملی کمک میکند.
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احمدی ،مرتضی (« )8317آموزش به عنوان يکی از
عناصراصلی مديريت منابع انسانی در صنعت
جهانگردی» مجموعه مقاالت سمینار بررسی توسعه
جهانگردی درج .ا .ا ،دانشگاه عالمه طباطبايی.
ابددراهیم زاده ،عیسددی ،آقاسددی زاده ،عبددداه)8311( ،
تحلیل عوامل موثر بر گسدترش گردشدگری در ناحیده
ساحلی چابهار ،مجله مطالعدات و پژوهشدهای شدهری
ومنطقه ای ،سال اول ،شماره اول ،صص 822 – 871
افراخته ،حسن ،)8317( ،جغرافیای روستايی ايران
(پژوهشی پیرامون مدرنیزاسیون و چشم انداز زراعی
ايران ،انتشارات ادنا
امیری ،شهرام ،راست قلم ،مهدی ،مواليی ،احمدرضا،
خلیل مقدم ،بیژن ،)8317( ،سنجش اندازه گیری
تحقق پذيری مشارکت درمديريت بوم اقامتگاههای
بیابانی با استفاده ازروش smartمطالعه موردی :بوم
اقامتگاه بیابانی متین آباد) فصلنامه علمی و پژوهشی
نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،سال پنجم ،شماره
سوم
تقوی ،مهدی ،پورسلیمانی ،علی ،)8311( ،عوامل موثر
بر رشد صنعت گردشگری ايران ،پژوهشنامه اقتصادی،
سال  ،1شماره  ،3صص852 -827
حسینی ،میرزا حسن ،سازور ،اعظم )8312( ،بهبود
کیفیت خدمات گردشگری شهر يزد از ديدگاه
گردشگران خارجی ،فصلنامه علمی -گردشگری
مطالعات جهانگردی ،سال هفتم ،شماره 86صص
882 -848
درنینگ ،آلن تینگ ،مترجم وهابزاده ،عبدالحسین
«چقدر کافیست» چاپ دوم سال،8326 ،
رمضانزاده لسبويی ،مهددی ،جوکدار ،ايدوب ،اکوتوريسدم
کوهسددتانی :ديدددگاه جهددانی در مددورد فرصددتها و
چالشهای فراروی آن
رنجبرمحسن  ،8311مقدمهای بر برنامه ريزی و مديريت
اکوتوريسم ،انتشارات آيیژ
صالحی عمران ،ابراهیم ،آقا محمدی ،علی ،بررسی دانش،
نگرش ومهارتهای زيست محیطی آموزش دوره ابتدايی
استان مازندران ،فصلنامه تعلیم وتربیت ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،پرتال جامع علوم
انسانی.
گی ( )8317جهانگردی درچشم انداز جامع ،ترجمه
اعرابی ،سید محمد و پارسايیان ،علی ،تهران :دفتر
پژوهشهای فرهنگی
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