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Abstract

Canvas tourism is a responsive journey to natural attractions where the environment is preserved and the 
well-being of local people is taken care of. The economy of countries that rely on a single source of income 
are affected by the least fluctuations in prices. Therefore, diversifying the sources of income of the country 
and relying on non-oil exports is one of the solutions. One of the strategies for the optimal use of diverse 
attractions is the development of tourism in the country. The present study is descriptive. The statistical pop-
ulation of the study was all households in rural areas of Damavand (25,655 households), of which 383 were 
selected by simple random sampling method. The research tool is a researcher-made questionnaire that has 
been constructed using previous studies as well as theoretical framework of research and includes economic 
indicators. In order to ensure validity, the questionnaire was put at the disposal of the experts. To assess the 
reliability, the results of Cronbach’s alpha coefficient were equal to 0.903. Data analysis was performed 
using SPSS19. To analyze the hypotheses, one-sample-t-test and Friedman test have been used. The results 
showed that the implementation of ecotourism tours in Damavand has positive effects for local community.
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مجلۀ علمی پژوهش در گردشگری

شاپا: 628X-2538 سال اول | شماره دوم | تابستان 1398

 * نویسندة مسئول: بهار بیشمی، استاديار، پژوهشكدۀ گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ايران

چكیده: بوم گردشگری، سفری مسئوالنه به مناطق دارای جاذبه های طبیعی است که در آن محیط زيست حفظ، و بر 
رفاه مردم محلی تأکید می شود. درآمد کشورهايی که اقتصاد آنها تک محصولی است، تحت تأثیر کمترين نوسانات قیمتی 
قرار می گیرد. لذا متنوع کردن منابع درآمدی کشور و تكیه بر صادرات غیرنفتی از راهكارهای برون رفت از اين معضل است. 
يكی از راهكارهای برنامه ريزی به منظور استفادۀ مطلوب از جاذبه های متنوع، توسعۀ گردشگری در کشور است. پژوهش 
حاضر از نوع توصیفی است. جامعۀ آماری پژوهش، تمامی خانوارهای مناطق روستايی شهرستان دماوند )25655 خانوار( 
بوده اند که از میان آنها 383 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامۀ محقق ساخته ای است که 
با استفاده از مطالعات پیشین و نیز چهارچوب نظری تحقیق تنظیم شده و مشتمل بر شاخص های اقتصادی بوده است. 
برای اطمینان از روايی، پرسش نامه در اختیار کارشناسان قرار داده شد و برای بررسی پايايی، نتايج ضريب آلفای کرونباخ 
برابر با 0/903 بوده است. تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخۀ 19 انجام شده است. برای تجزيه وتحلیل 
فرضیه ها، آزمون های تی تک نمونه ای و فريدمن به کار رفته است. بررسی نتايج نشان داد اجرای تورهای طبیعت گردی 

در شهرستان دماوند، اثرات مثبتی برای جامعۀ محلی دارد.

واژه های كلیدی: تحلیل فضايی، تورهای طبیعت گردی، شهرستان دماوند، اکوتوريسم، صنعت گردشگری
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مقدمه
اکوتوريسم پديده ای مدرن است که انگیزۀ اصلی آن گردشگری، 
و  طبیعی  چشم اندازهای  و  پديده ها  از  لذت بردن  و  مشاهده 
فرهنگی بوده و می توان از آن به عنوان يكی از منابع جديد درآمد 
در راستای توسعۀ پايدار نام برد )نوری کرمانی و همكاران، 1388: 
139(. اکوتوريسم سفر مسئوالنه به محیط های طبیعی است که 
محیط زيست را حفظ و به اقتصاد مردم بومی کمک می کند. اين 
صنعت 5/1 درصد درآمد ملی را به خود اختصاص داده است 

)همان: 139(.

اکوتوريسم خالصه شدۀ عبارت »ecological tourism« است 
که در ادبیات فارسی »طبیعت گردی« نام گرفته و گرايشی نو و 
پديده ای نسبتا تازه در صنعت گردشگری است که فقط بخشی از 
اين صنعت را تشكیل می دهد. اين گونه از گردشگری، فعالیت های 
فراغتی انسان در طبیعت را بیشتر امكان پذير می سازد و مبتنی 
بر مسافرت های هدفمند همراه با ديدار و برداشت های فرهنگی و 
معنوی از جاذبه های طبیعی و لذت جويی از پديده های گوناگون آن 

است )رمضانی، 1382: 33(.

هتزر، اولین کسی بود که در سال 1965 واژۀ طبیعت گردی 
)اکوتوريسم( را در توصیف رابطۀ بین توريست ها و فرهنگ های 
بومی به کار برد. وی به چهار معیار در طبیعت گردی اشاره می کند:

الف( کمترين اثر بر محیط زيست 

ب( کمترين اثر بر فرهنگ بومی 

پ( بیشترين مزايای اقتصادی برای مردم میزبان 

ت( بیشترين رضايت برای گردشگران )زاهدی، 1385: 91(. 

دولت کانادا در اواسط دهۀ 1970، سفرهای طبیعی )اکوتور( 
را در نواحی بكر و طبیعی آن کشور آغاز کرد. هدف دولت کانادا، 
و زمین و ضرورت درک  انسان  رابطۀ  به  توريست ها  جلب توجه 
اهمیت طبیعت برای افراد بشر بوده است. انجمن طبیعت گردی 
ايجاد  بین المللی  غیرانتفاعی  سازمان  به صورت   1990 سال  در 
شد تا گردشگری مخرب و مصرفی را به ابزاری برای محافظت از 
محیط زيست و گردشگری پايدار تبديل کند )زاهدی، 1385: 91(.

در سال های اخیر، طبیعت گردی از نظر مفهومی در مجامع 
و  عمومی  نهادهای  در  همچنین  و  سیاست گذاری  مختلف 
تشكل های خصوصی حامی محیط زيست جايگاه ويژه ای پیدا کرده 

است. همچنین برای تأثیرگذاری بر ديدگاه های زيست محیطی و 
توسعۀ پايدار و در ايجاد درآمدهای ريالی و رشد تولید ناخالص ملی، 
از اهمیت ويژه برخوردار است. امروزه در مقیاس جهانی اين موضوع 
پذيرفته  شده که طبیعت گردی بايد مرتبط با اکولوژی، حفاظت 
از محیط زيست و بهره گیری مناسب و طوالنی مدت از طبیعت با 
حداقل تغییر در توازن محیط طبیعی و آسیب رسانی همراه باشد. 
اهداف مديريت در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده، نگهداری 
و پاسبانی از مناطق و مناظر طبیعی بااهمیت در سطح ملی و 
بین المللی برای استفاده های آموزشی، علمی و تفرجگاهی است 

)رضايی و همكاران، 1390: 2(.

دماوند،  شهرستان  فرهنگی  و  تاريخی  سابقۀ  به  توجه  با 
به  فرهنگی،  و  تاريخی  گردشگری  توسعۀ  کنار  در  می توان 
اثرات  تحقیق  اين  در  پرداخت.  نیز  طبیعت گردی  فعالیت های 
در  طبیعت گردی  تورهای  محیط زيستی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
لحاظ  به  دماوند  بررسی خواهد شد. شهرستان  اين شهرستان 
آثار و جاذبه های مختلف و همچنین وجود شرايط آب وهوايی 
از  بسیاری  توجه  طبیعی،  جاذبه های  و  تابستان ها  در  مناسب 
به دلیل  و  کرده  به خود جلب  را  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
صورت  در  شهرستان،  اين  در  گردشگری  پتانسیل  باالبودن 
جذب و گسترش طبیعت گردی می تواند توسعۀ اين شهرستان 
را در پی داشته باشد. درواقع بهره برداری مطلوب از ظرفیت های 
طبیعت گردی شهرستان دماوند می تواند گام مثبتی در راستای 
رشد و توسعۀ منطقه در همۀ زمینه ها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و زيست محیطی داشته باشد. 

فرهنگی،  ابعاد  بر  توسعۀ گردشگری  اثراتی که  از  آگاهی  با 
اقتصادی و محیط زيستی می گذارد، مديران ارشد اين شهرستان 
می توانند با داشتن ديد علمی و منطقی به مسئله، زيرساخت های 
الزم برای بهبود مستمر صنعت گردشگری در منطقه را انجام 
داده و نسبت به شهرستان های هم جوار، مزيت رقابتی بیشتری 
کسب کنند. اين شهرستان در مسیر تردد مسافران به داخل و 
زمینۀ  مناسب،  بسترسازی های  با  می توان  و  بوده  تهران  خارج 

جذب بیشتر طبیعت گردان به منطقه را فراهم کرد.

کشور ايران با داشتن جاذبه های گردشگری و تنوع اقلیمی 
کم نظیر در دنیا، از توانمندی بسیار بااليی در اين زمینه برخوردار 
است. با توجه به رشد روزافزون صنعت گردشگری در دهه های 
گذشته که رشد آن در دهۀ 1990، معادل 70درصد برآورد شده 
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است )Weavere & Laura; 2002: 169)، جايگاه باارزش صنعت 
گردشگری در جهان، با اختصاص نزديک به 11درصد از تولید 
و 7/1 درصد  کار جهانی  نیروی  از  داخلی، 14درصد  ناخالص 
درآمد جهانی، يكی از بنیانی ترين فعالیت های اقتصادی جهان 
سازمان  نظر  براساس   .)WTO; 2000: 2( می شود  محسوب 
بوم گردی  بخش   ،2000 سال  دهۀ  نخستین  در  جهانگردی1 
شمار  که  به گونه ای  است؛  داشته  رشد  درصد  تا 30   10 بین 
گردشگران  کل  20درصد  به   2010 سال  در  طبیعت گردان 
می رسد )تواليی، 1386 : 123(. در حالی  که کشور ايران که از 
لحاظ جاذبه های گردشگری جزو 10 کشور اول و از نظر تنوع 
 WTO;( گردشگری جزو 5 کشور اول جهان محسوب می شود
11 :2000(، از لحاظ سهم گردشگری جهانی، موقعیت خوبی در 

دنیا ندارد. اين مسئله نیاز به تجديدنظر و نگاه کلی به عوامل و 
داليل مؤثر در بروز چنین وضعیتی دارد و وجود يک سازمان 
می رسد  به  نظر  ضروری  گردشگری  صنعت  ادارۀ  برای  واحد 

.(Hall & Mand, 1999: 9)

گسترش  برای  مناسبی  دلیل  ايران،  تک محصولی  اقتصاد 
اقتصاد  زيرا  است؛  اقتصاد  به  تنوع بخشی  به منظور  توريسم 
کمترين  با  هستند،  درآمد  يک  به  متكی  که  کشورهايی 
از  اقتصادی  تحريم  يا  بین المللی  بازارهای  در  قیمتی  نوسان 
لذا  می گیرد.  قرار  تحت تأثیر  دنیا،  قدرتمند  کشورهای  طرف 
صادرات  بر  تكیه  و  کشور  درآمدی  زمینه های  متنوع کردن 
غیرنفتی از راهكارهای برون رفت از اين مسئله است که يكی از 
راهكارها، برنامه ريزی به منظور استفادۀ مطلوب از اين جاذبه های 
متنوع و توسعۀ گردشگری در کشور است. عالوه بر موارد مذکور، 
رشد طبیعی جمعیت و توسعه و تكامل مراکز تفريحی، يک نیاز 
و  زندگی شهری و مشكالت روحی  آنكه  به ويژه  است.  حیاتی 
روانی ناشی از آن، ضرورت اين را دوچندان می کند که با استفاده 
از مناطق طبیعی و زيبا بتوان فشارهای روحی و روانی ناشی 
از زندگی ماشینی بر مردم را کاست )زنگی آبادی و همكاران، 

.)70-71 :1388

شهرستان دماوند با سیمايی روح بخش، از توانمندی محیطی 
برای توسعۀ صنعت گردشگری، به ويژه طبیعت گردی برخوردار 
شرايط  و  يكسو  از  سكونت  سابقۀ  و  تاريخی  آثار  وجود  است. 

1.Tourism Organization

آبوهوايی مناسب در تابستان ها و جاذبه های طبیعی از سوی ديگر، 
در جهانگردی اين شهرستان دارای نقش و اهمیت زيادی است. 
شناخت اين قابلیت ها به منظور بهره وری بیشتر از آنها، موجبات 
و  آورد  خواهد  فراهم  ناحیه  در  را  طبیعت گردی  صنعت  رشد 
به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی آن نیز کمک می کند. برگزاری 
تورهای طبیعت گردی در منطقه، می تواند بر تقويت انگیزه های 
گردشگران و گسترش بازار گردشگری تأثیر زيادی داشته باشد 
)ابراهیم زاده، 1392: 9(. لذا مسئلۀ اساسی که در اين تحقیق 
مطرح می شود اين است که تورهای گردشگری چه تأثیری در 
اين  شناسايی  با  گذاشته اند؟  برجای  خود  از  دماوند  شهرستان 
تأثیرات، امكان برنامه ريزی برای مقابله با آثار نامناسب و افزايش 
بهره وری از جاذبه های موجود در طبیعت، به عنوان يک موهبت 

بی نظیر فراهم خواهد آمد.

سال  در  اکوتوريسم  بین المللی  انجمن  سوی  از  اکوتوريسم 
2003، سفری مسئوالنه به مناطق طبیعی تعريف شد که حفظ 
محیط زيست و پايداری رفاه مردم محلی و بومی منطقه را به همراه 
دارد. آنچه دو مفهوم طبیعت گردی و گردشگری اکولوژيک را از 
هم متمايز می کند، لزوم توجه به پايداری و حفاظت منابع در 
گردشگری اکولوژيک يا اکوتوريسم است. همچنین اکوتوريسم 
يا گردشگری اکولوژيک، يک بعد اخالقی دارد که آن را از ساير 
انواع گردشگری و نیز طبیعت گردی متمايز می کند.به طور کلی 
اکوتوريسم از دو واژۀ اکولوژی و توريسم تشكیل شده است که 
موضوع اکولوژی به عنوان يک علم مرتبط با گیاهان و جانوران با 
اقلیم و محیط آن است و در اين میان توريسم به عنوان يک عامل 
تداخل  در  می شود.  طبیعی  عرصۀ  وارد  خارجی  عامل  با  ديگر 
اين دو واژه بسیاری از عوامل زيست محیطی را بايد رعايت کرد 
تا حتی کمترين آسیب متوجه محیط طبیعی و جنگل نشود. 
حضور افراد توريست يا گردشگر در عرصۀ طبیعت بايد براساس 

ضوابط، معیارها و استانداردهای جهانی باشد.

اتحاديۀ  حفاظت شدۀ  مناطق  و  ملی  پارک های  کمیتۀ 
بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)2، اکوتوريسم را بدين گونه 
تعريف کرده است: سفری سازگارانه با محیط زيست و بازديد از 
لذت بردن  به منظور  بكر،  و  دست نخورده  نسبتا  طبیعی  مناطق 
فرهنگی  جاذبه های  شناخت  با  )همراه  طبیعت  از  قدردانی  و 

2.The World Conservation Union’s (IUCN) Commission on 
National Parks and Protected Areas



 سال ǀ 1 شمارة ǀ 2 تابستان 98

32

شكل 1. الف( مدل اكوتوریسم پایدار سدلر )1990(؛ ب ( محدودة پایداری و بعد اخالقی در اكوتوریسم در مقایسه با 
(Sadler,1999: 3) جنبه های گوناگون گردشگری

گذشته و حال( که موجب ترويج فرهنگ حفاظت از محیط شده 
افزايش مشارکت های  و  بازديدکنندگان  آثار منفی  با کاهش  و 
 IUCN اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلی همراه است. تعريف
از اکوتوريسم نشان می دهد توسعۀ اکوتوريسم، مستلزم تلفیق 
در  که  است  اجتماعی  و  اقتصادی  اکولوژيكی،  مختلف  عوامل 
ارتباط با محیط، بازديدکنندگان، ساکنان و مديران يک بخش 
است. همچنین ارتباط مناطق طبیعی و ساکنان محلی با توجه 

به تعريف اکوتوريسم، دربردارندۀ نوعی رابطۀ همزيستی است.

روش  بررسی
به طورکلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه 
به دو مالِک هدف تحقیق و نحوۀ گردآوری داده ها، تقسیم کرد 

)سرمد و همكاران، 1388: 78(.

هدف  چراکه  است؛  کاربردی  هدف  نظر  از  پژوهش  اين 
خاص  زمینه ای  در  کاربردی  دانش  توسعۀ  کاربردی  تحقیقات 
است. به عبارت ديگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی 
برای  به طور خاص  تحقیق  اين  کاربرد  دانش هدايت می شوند. 
تمام مسئوالن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان 

در  طبیعت گردی  تورهای  اثرات  از  آگاهی  به منظور  دماوند، 
شهرستان دماوند است و کاربرد آن به طور عام برای مديران و 
مسئوالن در ساير شهرستان ها و ساير محققان عالقه مند به اين 

زمینه مفید است.

نوع  از  پژوهش  اين  اطالعات،  گردآوری  نحوۀ  لحاظ  از 
روش هايی  مجموعه  شامل  توصیفی  تحقیق  است.  توصیفی1  
است که هدف آنها توصیف شرايط يا پديده های مورد بررسی 
است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند فقط برای شناخت بیشتر 
شرايط موجود يا ياری دادن به فرايند تصمیم گیری باشد )سرمد 
و همكاران، 1388: 81  و 82( و از آنجا که هدف اين تحقیق، 
بررسی اثرات تورهای طبیعت گردی در شهرستان دماوند است و 

تحقیقی توصیفی از نوع پیمايشی به شمار می رود.

 چهارچوب مفهومی 
به منظور بهره برداری از چشم اندازها و نظريه ها و مطالعاتی که 
تاکنون در زمینۀ توريسم و اکوتوريسم انجام شده و در پی بررسی 
در  عقايد  و  نظريه ها  که  است  ضروری  تحقیق،  موضوع  دقیق 

1.Descriptive  method
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قالب يک مدل تحلیلی آورده شود تا موضوع تحقیق، کاربردی 
و عملیاتی شده و در مراحل جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، 

مفاهیم و شاخص های معینی گردآوری و بررسی شوند. 

 مفاهیم و شاخص 
مفاهیم، ابزاری برای درک و شناخت اشیا و پیشامدها، انديشه ها، 
پديده ها،  دريافت  سطح  ساده ترين  هستند.  گفت وگو  و  درک 
مفاهیمی هستند که حتی الفبای زبان ها با توجه به آنها، اسامی 
و  کلمات  که  است  وسیله  بدان  و  می گیرند  خود  به  متفاوتی 
عبارات و اصطالحات ساخته شده و علم از آنها برای بیان شناخت 

پديده ها بهره برداری می کند )ازکیا، 1382: 193(.

بیان مفهومی پديده های موضوع پژوهش، مفهوم سازی نامیده 
می شود که بدون آن، کارِ ساختن مدل تحلیلی، زيربنای محكم 

و دقیقی نخواهد داشت )ابراهیمی، 1376: 116(.

در تحقیق حاضر، تأثیر تورهای طبیعت گردی در شهرستان 
کلی  شمای   1 جدول  در  می شوند.  بررسی  و  مطالعه  دماوند 

مفاهیم و شاخص ها در مدل تحلیلی آورده شده است.

جدول 1. مدل تحلیلی تحقیق

شاخص هاابعادمفاهیم

اثرات 
اقتصادیطبیعت گردی

گسترش اقتصاد مولد و رونق فعالیت های اقتصادی به سبب افزايش تقاضاهای جديد	 
بهره مندی از خدمات زيربنايی الزم تولید و اشتغال به دلیل واردشدن پول به حرفه و بازار و ايجاد انگیزۀ بیشتر در 	 

راستای سرمايه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی
استفادۀ بهینه از منابع و امكانات موجود در نواحی که فاقد کاربرد برای بخش کشاورزی و صنعت است.	 
رشد خالقیت ها در اقتصاد شهرستان و حرکت برای به کارگیری استعدادها و کشف منابع بالقوه به منظورکسب 	 

درآمد از طريق فروش تولیدات جديد به گردشگران
سرمايه گذاری برای ايجاد و حفاظت از مناطق حفاظت شده در شهرستان	 
کسب مهارت های جديد در افراد 	 
ايجاد اشتغال دائمی برای افراد محلی	 
افزايش ساخت محلی کاالها	 
بهبود استانداردهای زندگی	 
حرکت در راستای توسعۀ اقتصادی ديگر مشاغل وابسته )رستوران ها و هتل ها(	 
بهبود تسهیالت محلی، حمل ونقل و ارتباطات	 
افزايش میزان تولید و مصرف	 
بهره برداری مؤثر از منابع طبیعی	 
بهبود کمی و کیفی صنايع دستی	 
افزايش قیمت زمین	 
افزايش ساخت وساز	 
بهبود سازندگی منطقه ای	 

 معرفی محدودة مطالعه
شهرستان دماوند به مرکزيت شهر دماوند، يكی از شهرستان های 
استان تهران است که در شرق آن واقع شده است. اين شهرستان  
2 بخش دارد که 5 شهر و 5 دهستان و 167 آبادی دارای سكنه 
تعداد خانوار و جمعیت  اين بخش  پايان  را شامل می شود. در 
و  روستايی  و  شهری  نقاط  در  ساکن  تفكیک  به  شهرستان 

غیرساکن ارائه شده است:

اين شهرستان در شرق استان و در مسیر تهران به فیروزکوه 
قرار گرفته است. ارتفاع از سطح دريا 1960متر و جمعیت آن 
 73/84 تعداد  اين  از  است.   1385 سال  آبان  در  نفر   98053
درصد در نقاط شهری و 26/16درصد در نقاط روستايی سكونت 
سابقۀ  و  تاريخی  آثار  وجود  به دلیل  شهرستان  داشته اند.اين 
سكونت از يكسو و وجود شرايط آب وهوايی مناسب در تابستان ها 
و جاذبه های طبیعی از سوی ديگر، در جهانگردی استان دارای 
نقش و اهمیت است. اين شهرستان با مساحتی حدود 188هزار 
هكتار، میان شهرستان های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و 
تهران قرار دارد و منطقه ای کوهستانی است که متوسط ارتفاع 
هزار  میزان 188  از  است.  متر  دريا حدود 2000  از سطح  آن 
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جدول 2. مشخصات تعداد شهرستان ها، دهستان ها و آبادی های شهر دماوند

كل آبادی هاآبادی های دارای سكنهدهستانشهربخش

55115167کل شهرستان

3389137بخش مرکزی

222630بخش رودهن

نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن )24:1385(

جدول 3. تعداد جمعیت نقاط شهری و روستایی شهرستان دماوند

جمعجنس
ساكن

غیرساكن
نقاط روستایینقاط شهری

9805372398256550مرد و زن

5135837629137290مرد

4669534769119260زن

نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن )25:1385(

هكتار مساحت شهرستان، 83درصد جزو منابع ملی و 16 درصد 
جزو زمین های کشاورزی و حدود يک درصد بقیه نیز جزو حوزۀ 
شهری است. طبیعت دماوند شامل گونه های کمیاب و متنوعی 
عمده ترين  پلنگ،  و  میش  بز،  کل،  همچون  جانورانی  است. 
پرندگان  و  حیوانات موجود در حیات وحش شهرستان هستند 
گوناگونی مثل کبک، تیهو، کبک دری و پرندگان شكاری مانند 
عقاب طاليی، قرقی و دلیجه در اين منطقه يافت می شوند. اين 
شهرستان از لحاظ کشاورزی نیز بسیار حائز اهمیت بوده و بخش 
را  تهران  استان  برای  از محصوالت کشاورزی الزم  چشمگیری 
تأمین می کند. از معروف ترين اين محصوالت، می توان از سیب 

دماوندی نام برد.

 جامعۀ آماری
جامعۀ آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد يا واحدها که 
همكاران،  و  )سرمد  باشد  داشته  مشترک  صفت  يک  حداقل 
1388: 177(. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقايع يا چیزهايی 

اشاره دارد که محقق قصد دارد دربارۀ آنها تحقیق کند )سكاران، 
1388: 294(. جامعۀ آماری اين تحقیق، تمام خانوارهای مناطق 

روستايی شهرستان دماوند به میزان 25655 خانوار است. 

 روش نمونه گیری و حجم نمونه
گروه نمونه، زيرمجموعه ای از جامعۀ آماری است که محقق با 
مطالعۀ آن می تواند نتیجه را به  کل جامعۀ آماری تعمیم دهد 

)سكاران، 1388: 295(. 

استفاده شده  کوکران  فرمول  از  نمونه  محاسبۀ حجم  برای 
و طبق محاسبات صورت گرفته، حجم نمونۀ محاسبه شده برای 

نمونه گیری تصادفی 383 نفر است.

 30 تعداد  ابتدا  در  آماری،  جامعۀ  گستردگی  به  توجه  با 
پرسش نامه در جامعه توزيع شد. به کمک نرم افزار SPSS مقدار 

انحراف معیار به دست آمد که در جدول 4 ارائه شده است:
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جدول4.  مقدار انحراف معیار نمونۀ اولیه

تعداد اولیهمینیممماكزیمممیانگینانحراف معیار

پرسش نامه0/7046/3812330

 ε= 0/09   
 α= 0/05

 

n1= 30
Z= 1/96
N= 25655

 =  t قابل قبول  اطمینان  ضريب  معیار=  خطای  درصد   =Z

)1/96(

Ԑ= دقت احتمالی مطلوب برآورد در برآورد پارامتر جامعه = 

            )0/07(

N= حجم جامعه 

S2= انحراف معیار
x

 ابزار و روش های جمع آوری اطالعات و داده ها
مهم ترين روش های گردآوری اطالعات در اين تحقیق بدين شرح 

است: 

مطالعۀ کتابخانه ای: روش کتابخانه ای در تمام تحقیقات علمی 
استفاده می شود، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرايند تحقیق 
از اين روش استفاده می شود و در برخی ديگر، ماهیت موضوع 
تحقیق از حیث روش، کتابخانه ای است )حافظ نیا، 1387: 164(. 
در اين قسمت به منظور گردآوری اطالعات در زمینۀ مبانی نظری 
و ادبیات تحقیق، از منابع کتابخانه ای، مقاالت، کتاب های مورد 

نیاز و نیز از شبكۀ جهانی اطالعات اينترنت استفاده شده است.

تحقیقات میدانی: در روش میدانی، محقق به منظور گردآوری 

اطالعات ناگزير است به محیط بیرون برود و با انسان ها، سازمان ها 
يا ظروف  ابزار سنجش  بايد  او  کند.  برقرار  ارتباط  مؤسسات  و 
اطالعاتی خود را بیرون ببرد و با پرسشگری، مصاحبه و مشاهده 
استخراج،  برای  سپس  و  کند  تكمیل  را  آنها  تصويربرداری  و 
طبقه بندی و تجزيه وتحلیل به محل کار خود برگردد )حافظ نیا، 
تحقیق شامل  اين  در  اطالعات  ابزار جمع آوری   .)179 :1387
پرسش نامه است. گويه های موجود در اين پرسش نامه براساس 

طیف پنج گزينه ای لیكرت است.  

پرسش نامۀ نهايی اين تحقیق شامل دو دسته سؤاالت کلی است: 

سؤاالت عمومی: در سؤاالت عمومی سعی شده است که  -
اطالعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان 

جمع آوری شود. 

 سؤاالت تخصصی: اين بخش از پرسش نامه شامل 36 سؤال  -
در رابطه با ابعاد اقتصادی، فرهنگی و زيست محیطی است 
که با الهام از پژوهش های مطالعه شده در قسمت پیشینۀ 
تحقیق و نیز چهارچوب نظری و فرضیات پژوهش به صورت 
بسته ـ پاسخ1  با حالت مقیاس پنج درجه ای طیف لیكرت 
تدوين شده است. اين طیف از پنج قسمت مساوی تشكیل 
گويه  تعدادی  تحقیق،  موضوع  با  متناسب  محقق  و  شده 
تا نظر خود را دربارۀ آن  در اختیار پاسخگو قرار می دهد 
مشخص کند. جدول 5 ساختار کلی پرسش نامۀ تحقیق را 

نشان می دهد. 

1.Closed- Endend Questions
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روایی سنجی و پایایی سنجی ابزار پژوهش 

منظور از روايی آن است که آيا ابزار اندازه گیری می تواند ويژگی ای 
را  که برای آن طراحی شده است، اندازه گیری کند يا خیر؟ اعتبار 
انواع گوناگونی دارد که ما برحسب نیاز به تشريح اعتبار محتوايی 

می پردازيم که در اين پژوهش استفاده شده است.

اعتبار محتوایی
اعتبار محتوا شامل قضاوت ذهنی متخصص دربارۀ مناسب بودن 
اندازه گیری است و به عبارت ديگر خود متخصص نظر می دهد 
اندازه گیری می کند  ابزار جمع آوری داده ها همان چیزی را  که 
که محقق به دنبال آن است. اين روش متداولی است که در اين 
تحقیق به کار رفته است. اعتبار محتوايی يک آزمون معموال از 
سوی افراد متخصص در حوزۀ موضوع مطالعه تعیین می شود. 

ازاين رو اعتبار محتوا به قضاوت کارشناسان بستگی دارد. 

در اين تحقیق برای اطمینان از روايی محتوايی، پرسش نامه 

جدول5. ساختار كلی پرسش نامۀ تحقیق 

سؤاالتابعاد

گسترش اقتصاد مولد و رونق فعالیت های 	•اقتصادی
اقتصادی به سبب افزايش تقاضاهای 

جديد

بهره مندی از خدمات زيربنايی الزم برای 	•
تولید و اشتغال به دلیل واردشدن پول 
به حرفه و بازار و ايجاد انگیزۀ بیشتر 

در راستای سرمايه گذاری در بخش های 
تولیدی و خدماتی

استفادۀ بهینه از منابع و امكانات موجود 	•
در نواحی که برای بخش کشاورزی و 

صنعت کاربردی نیست. 

رشد خالقیت ها در اقتصاد شهرستان 	•
و حرکت برای به کارگیری استعدادها 
و کشف منابع بالقوه به منظور کسب 

درآمد از طريق فروش تولیدات جديد به 
گردشگران.

سرمايه گذاری برای ايجاد و حفاظت از 	•
مناطق حفاظت شده در شهرستان

کسب مهارت های جديد در افراد 	•

ايجاد اشتغال دائمی برای افراد محلی	•

افزايش ساخت محلی کاالها	•

بهبود استانداردهای زندگی	•

حرکت در راستای توسعۀ اقتصادی ديگر 	•
مشاغل وابسته )رستوران ها و هتل ها(

بهبود تسهیالت محلی، حمل ونقل و ارتباطات	•

افزايش میزان تولید و مصرف	•

بهره برداری مؤثر از منابع طبیعی	•

بهبود کمی و کیفی صنايع دستی	•

افزايش قیمت زمین	•

افزايش ساخت وساز	•

بهبود سازندگی منطقه ای	•

1 تا 17

در اختیار صاحب نظران و همچنین تعدادی از جامعۀ آماری قرار 
گرفت و مقرر شد با تغییراتی )از سوی سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری( استفاده شود.

در  تغییراتی  به  پرسش نامه،  بررسی  از  حاصل  بازخوردهای 
پرسش نامه منجر شد که به شرح زير است: 

تصحیح نگارش برخی از سؤاالت پرسش نامه 
درنهايت روايی پرسش نامه، با اعمال تغییرات مدنظر تأيید شد. 
از روايی  برای سنجش روايی پرسش نامه های پژوهش  بنابراين 

صوری استفاده شده است.

 پایایی سنجی
قابلیت اعتماد، يكی از ويژگی های ابزار اندازه گیری است. مفهوم 
در  اندازه گیری  ابزار  که  دارد  سروکار  مسئله  اين  با  يادشده 
می دهد.  دست  به  همسانی  نتايج  اندازه  چه  تا  يكسان  شرايط 
برای محاسبۀ پايايی، شیوه های مختلفی هست و در اين پژوهش 
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برای سؤاالت  که  است  استفاده شده  کرونباخ  آلفای  از ضريب 
هماهنگی  محاسبۀ  برای  روش  اين  دارد.  کاربرد  چندمقیاسی 
درونی ابزار اندازه گیری به کار می رود که  ويژگی های مختلف را 
اندازه گیری  می کند. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سؤال می تواند 
آلفای  تعیین ضريب  برای  اختیار کند.  مقادير عددی مختلفی 
کرونباخ، ابتدا بايد واريانس نمره های هر زيرمجموعه سؤال های 
پرسش نامه و واريانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از 
فرمول زير مقدار ضريب آلفا را به دست آورد.                                                                                                                                

2

21
1

ijra
j s

s 
 = −
 −  

∑                                              

که در اين رابطه: 

 j= تعداد سؤاالت

= واريانس تک تک سؤاالت 2

is

= واريانس کل سؤاالت 2s

قابلیت  اعتماد  مقدار صفر اين ضريب، نشان دهندۀ نداشتن 
و 1+ نشان دهندۀ قابلیت اعتماد کامل است )سرمد و همكاران، 

.)169 :1388

میانگین آلفای کرونباخ برای تمام متغیرهای تحقیق باالتر از 
0/7 است که پايايی مطلوب پرسش نامه را نشان می دهد. گفتنی 
است طیف ضريب آلفای کرونباخ بین 0 تا 1 است و هرچه اين 
ضريب به يک نزديک تر باشد، نشان دهندۀ پاياتربودن گويه های 

پرسش نامه است.

یافته ها

شیوه های تجزیه وتحلیل اطالعات 
به دست آمدۀ  اطالعات  تجزيه وتحلیل  برای  تحقیق  اين  در 
پرسش نامه، از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده 

شده است. 

1. آمار توصیفی: در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد 
فراوانی برای توصیف نمونه کمک گرفته شده است.

2. آمار استنباطی: نرم افزارهايی که در اين تحقیق استفاده 
شدند SPSS و GIS هستند.

برای بررسی فرضیات پژوهش، از نرم افزار SPSS استفاده شده 
با استفاده  ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق  است. 
بررسی  از  پس  شد.  مبادرت  اسمیرنوف  کولموگروف  آزمون  از 
تک نمونه ای  تی  آزمون های  با  پژوهش  فرضیه های  نرمال بودن، 
مورد بررسی قرار گرفت و برای دستیابی به يافته های بیشتر، از 

آزمون فريدمن استفاده شد.

در هر پژوهش، تحلیل نتايج به دست آمده از مرحلۀ گردآوری 
اطالعات، يكی از مهم ترين کارها است؛ چراکه دستاورد تحقیق 
چندماهه و حتی چندسالۀ محقق که حاصل مطالعات نظری، 
پیشینۀ پژوهش های ديگر، تهیۀ ابزار گردآوری داده ها، رفتن به 
میدان و جمع آوری اطالعات است، به آزمون گذاشته می شود و 
برای محقق  آشكار می شود که پیش فرض های حاصل از مطالعات 

او تا چه حد معتبر و دقیق بوده اند.

اين بخش از پژوهش، به دو قسمت تقسیم شده است:

1- توصیف داده ها

2- تحلیل داده ها

با استفاده از جدول های فراوانی و آماره های  در بخش اول، 
توصیفی، متغیرهای جمعیت شناختی تحلیل می شوند. در بخش 
دوم فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف 
پژوهش،  فرضیه های  بررسی  برای  شد.  بررسی  اسمیرنوف  ـ 
آزمون های تی تک نمونه ای به کار رفته و برای دستیابی به ساير 

يافته ها آزمون فريدمن استفاده شده است.

  آمار توصیفی
بیشتر  تعداد  مؤيد  پرسش نامه،  نتايج  پاسخ گويان:  بررسی سن 
گروه سنی 30 تا 40 سال است. بیشترين گروه سنی را افراد بین 

30 تا 40 سال به خود اختصاص داده اند.

بررسی جنسیت پاسخ گويان: همان طور که مشاهده می شود، 
بیشتر نمونۀ تحقیق را مردان با میزان فراوانی 247 نفر تشكیل 

داده اند.

بررسی تحصیالت پاسخ گويان: همان طور که مشاهده می شود، 
از نظر میزان تحصیالت، افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس 

نسبت به ديگر سطوح تحصیلی، بیشترين فراوانی را دارند. 
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تحلیل های استنباطی

متغیرهای  نرمالبودن  برای  اسمیرنوف  ـ  کولموگروف  آزمون 
تحقیق

نرمال بودن  بررسی  به  ابتدا  پژوهش،  فرضیه های  آزمون  برای 
برای  شرط  اين  ابتدا  در  بنابراين  می شود.  پرداخته  متغیرها 

متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی فرضیات پژوهش

نمونه ای  تک  تی  آزمون  از  پژوهش  فرضیه های  بررسی  برای 
استفاده شده است. قبل از بررسی نتايج به دست آمده، در ابتدا به 

بیان تعريف مختصری از اين آزمون پرداخته می شود:

امكان  آن  در  که  است  روشی  نمونه ای،  تک  تی  آزمون 
مقايسۀ میانگین با يک عدد ثابت وجود دارد. نتیجۀ اين آزمون 
نشان می دهد که آيا میانگین مربوطه با آن عدد ثابت، تفاوت 

معنی داری دارد يا خیر؟

لیكرت  طیف  پايۀ  بر  استفاده  مورد  پرسش نامۀ  که  آنجا  از 

جدول 7. توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سن

درصد فراوانی سن

 15/7 60 بین 20 تا 30 سال

 57/2 219 بین 30 تا 40 سال

 23/2 89 بین 40 تا 50 سال

 3/9 15 باالتر از 50 سال

100 383 کل

منبع: نتایج حاصل از پرسش نامه

طیف  در  اينكه  به  توجه  با  و  بود  شده  تهیه  )پنج سطحی( 
است،  سؤال  هر  متوسط  حد  با  معادل   »3« عدد  پنج سطحی 
امكان محاسبۀ متوسط نمره برای هريک از متغیرهای تحقیق 
وجود دارد. بنابراين کسب نمرۀ باالتر از سه در آن بعد، به منزلۀ 
کسب نمرۀ باالتر از متوسط و کسب نمرۀ پايین تر به منزلۀ کسب 
نمرۀ پايین تر از متوسط بود. به اين ترتیب امكان مقايسۀ میانگین 

هر بعد با متوسط نمره در آن بعد فراهم شد. 

بنا بر آنچه گفته شد، اگر میانگین به دست آمده برای هر متغیر 
بیشتر از حد متوسط باشد، بنابراين از ديد نمونۀ بررسی شده، 

تورهای گردشگری دارای تأثیر بر اين بعد هستند.

در ابتدا و پیش از بررسی فرضیۀ پژوهش که در پی بررسی 
اقتصاد شهرستان دماوند  بر  تأثیر احتمالی تورهای گردشگری 
بُعد  شاخص های  به  داده شده  پاسخ های  فراوانی  میزان  است، 

اقتصاد بررسی می شود: 

با توجه به مقادير ارائه شده برای بعد اقتصاد، مشاهده می شود 
که شاخص بهبود سازندگی منطقه ای با میزان 4/39 بیشترين و 

جدول 6. آلفای كرونباخ پرسش نامۀ مربوط به متغیرهای تحقیق

آلفای كرونباخمتغیر موردبررسی

0/825اقتصاد
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جدول 8. توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنسیت

درصد فراوانی جنسیت

 64/5 247 مرد

34/7 133 زن

 0/8 3 بدون پاسخ

100 383 کل

منبع: نتایج حاصل از پرسش نامه

جدول 9. توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب تحصیالت

درصد فراوانی تحصیالت

 27/7 106 ديپلم

 15/4 59 فوق ديپلم

 53/8 206 لیسانس

 3/1 12 کارشناسی ارشد و باالتر

100 383 کل

جدول 10. آزمون كولموگروف ـ اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق

Z كولموگروف انحراف معیارمیانگینتعدادشاخص ها
-اسمیرنوف

P-value

3833/780/451/4820/125بعد اقتصادی

با توجه به اينكه سطح معنی داری آزمون کولموگروفـ  اسمیرنوف در جدول  فوق که برای متغیرهای پژوهش، بیشتر از 0/05 است، نشانگر توزيع نرمال 
متغیرهای تحقیق است، پیش شرط استفاده از آزمون های آماری مربوط به داده های با توزيع نرمال برقرار است.
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شاخص بهبود تسهیالت محلی، حمل ونقل و ارتباطات با میزان 
2/85 کمترين میانگین را داشته  است. در ادامه به بررسی فرضیۀ 
می شود:      پرداخته  تک نمونه  تی  آزمون  از  استفاده  با  پژوهش 
مطابق با جدول فوق، میانگین نمرۀ پاسخ گويان در تأثیر تورهای 
گردشگری بر متغیر اقتصاد، از متوسط نمرۀ اين مؤلفه )عدد 3( 
به شكل معناداری باالتر است؛ به اين معنی که میانگین تأثیر 
متوسط  از  باالتر  حد  در  اقتصاد،  متغیر  بر  گردشگری  تورهای 

قرار دارد.

رتبه بندی شاخص های بعد اقتصادی
از  کوچک تر  معناداری  سطح  می شود،  مشاهده  که  همان طور 
میزان خطا است که نشان دهندۀ وجود تفاوت بین میانگین های 
متغیرهای مستقل تحقیق است. بین 17 شاخص گسترش اقتصاد 
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گسترش اقتصاد مولد و رونق فعالیت های اقتصادی به سبب افزايش 1
1947171123233/22تقاضاهای جديد

2
بهره مندی از خدمات زيربنايی الزم برای تولید و اشتغال به دلیل 

واردشدن پول به حرفه و بازار و ايجاد انگیزۀ بیشتر به منظور 
سرمايه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی

02141492184/52

استفادۀ بهینه از منابع و امكانات موجود در نواحی ای که برای بخش 3
29511871344/15کشاورزی و صنعت کاربرد ندارند.

4
رشد خالقیت ها در اقتصاد شهرستان و حرکت برای به کارگیری 
استعدادها و کشف منابع بالقوه در راستای کسب درآمد از طريق 

فروش تولیدات جديد به گردشگران
62394184763/79

سرمايه گذاری برای ايجاد و حفاظت از مناطق حفاظت شده در 5
627103175723/73شهرستان

6868205963/98کسب مهارت های جديد در افراد6

010351861524/25ايجاد اشتغال دائمی برای افراد محلی7

61896164993/87افزايش ساخت محلی کاالها8

1031104184543/63بهبود استانداردهای زندگی9

جدول 11.  شاخص های اقتصادی

تقاضاهای  افزايش  به سبب  اقتصادی  فعالیت های  رونق  و  مولد 
جديد، شاخص بهره مندی از خدمات زيربنايی الزم برای تولید 
اولويت را دارد. از سوی ديگر حمل ونقل و  باالترين  و اشتغال، 
ارتباطات، به دلیل واردکردن پول به حرفه و بازار و ايجاد انگیزۀ 
بیشتر در راستای سرمايه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی 
محلی،  تسهیالت  بهبود  شاخص  و   11/09 میانگین  میزان  با 
با مقدار 4/99 دارند. ديگر موارد  پايین ترين میزان میانگین را 

به ترتیب نزولی در جدول نشان داده شده است. 

بحث و نتیجه گیری
نقش  گردشگری،  صنعت  از  شاخه ای  به عنوان  طبیعت گردی، 
مهمی در جذب گردشگران دارد. وجود مراکز تفريحی از نیازهای 
مشكالت  و  شهر  زندگی  آنكه  به ويژه  است؛  منطقه  هر  حیاتی 
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ادامۀ جدول 11.  شاخص های اقتصادی

حرکت در راستای توسعۀ اقتصادی ديگر مشاغل وابسته )رستوران ها 10
1644119147573/48و هتل ها(

559211792272/85بهبود تسهیالت محلی، حمل ونقل و ارتباطات11

1561150110473/3افزايش میزان تولید و مصرف12

934108160723/66بهره برداری مؤثر از منابع طبیعی13

21285197873/93بهبود کمی و کیفی صنايع دستی14

122288170913/8افزايش قیمت زمین15

834113185433/58افزايش ساخت وساز16

08371342044/39بهبود سازندگی منطقه ای17
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جدول 12. آزمون تی تک نمونه ای تأثیر تورهای گردشگری بر متغیر اقتصاد

تعداد متغیر
نمونه

حد 
انحراف میانگینمتوسط

درجۀ مقدار Tاستاندارد
P-valueآزادی

تأثیر تورهای گردشگری بر متغیر 
38333/770/4533/43820/000اقتصاد 

روانی ناشی از آن، اين ضرورت را دوچندان کرده است. بنابراين 
اين شاخه از گردشگری پیش از سرمايه گذاری های میلیاردی، به 
آموزش و ترويج مسائل فرهنگی در جامعه نیاز دارد تا گردشگران 
آن را به عنوان میراث در نظر بگیرند. لذا کشور ايران با داشتن 
پذيرای  زمینۀ طبیعت گردی، می تواند  زياد در  بسیار  توان های 

گردشگران بسیاری باشد. 

آثار  و  طبیعی  منابع  از  برخورداری  با  دماوند  شهرستان 
تاريخی و فرهنگی فراوان، سهم ناچیزی از منافع آن را به خود 

اختصاص داده است. امروزه با پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، 
کوچک تر  شهرهای  به  بزرگ تر  شهرهای  از  شهری  گردشگری 
گسترش می يابد؛ لذا شهرهای کوچک تر نیز با عرضۀ خدمات و 
امكانات پذيرايی و اقامتی به عنوان مقصد گردشگری، می توانند 

در آينده به عنوان مبدأ نیز مطرح شوند.

شهرستان دماوند به علت موقعیت منحصربه فرد خود از لحاظ 
طبیعت گردی و تاريخی و فرهنگی، می تواند مقصد شمار بسیاری 
و  توسعه  صورت  در  باشد.  خارجی  و  داخلی  طبیعت گردان  از 
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جدول 13. آزمون فریدمن شاخص های متغیر اقتصاد

383تعداد

1444/5خی دو

16درجۀ آزادی

P-value0/000

رتبه ها

میانگین رتبه هاگويه ها

بهره مندی از خدمات زيربنايی الزم برای تولید و اشتغال به دلیل واردشدن پول به حرفه و بازار و ايجاد انگیزۀ 
بیشتر در راستای سرمايه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی

13/09

12/26بهبود سازندگی منطقه ای

11/56ايجاد اشتغال دائمی برای افراد محلی

11/1استفادۀ بهینه از منابع و امكانات موجود در نواحی که فاقد کاربرد برای بخش کشاورزی و صنعت است.

10/06کسب مهارت های جديد در افراد

9/76بهبود کمی و کیفی صنايع دستی

9/49افزايش ساخت محلی کاالها

9/18افزايش قیمت زمین

رشد خالقیت ها در اقتصاد شهرستان و حرکت برای به کارگیری استعدادها و کشف منابع بالقوه به منظور کسب 
درآمد از طريق فروش تولیدات جديد به گردشگران

9/00

8/52سرمايه گذاری برای ايجاد و حفاظت از مناطق حفاظت شده در شهرستان

8/21بهره برداری مؤثر از منابع طبیعی

8/1بهبود استانداردهای زندگی

7/78افزايش ساخت وساز

7/47حرکت در جهت توسعه اقتصادی ديگر مشاغل وابسته )رستوران ها و هتل ها(

6/43افزايش میزان تولید و مصرف

5/98گسترش اقتصاد مولد و رونق فعالیت های اقتصادی به سبب افزايش تقاضاهای جديد

4/99بهبود تسهیالت محلی، حمل ونقل و ارتباطات
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رتبه ها

میانگین رتبه هاگويه ها

2/47بعد اقتصاد

تقويت شبكه ها و خطوط ارتباطی نیز امكان جذب طبیعت گردان 
از نواحی مختلف به شهرستان افزايش می يابد. يافته های پژوهش 
برنامه ريزی منظم و اصولی، مديريت  نشان می دهد در صورت 
توانمند و تربیت نیروی انسانی ماهر، طبیعت گردی می تواند در 
کنار ديگر جاذبه های شهرستان سبب رشد و ارتقای گردشگری 
مناطق  از  را  محرومیت  و  فقر  چهرۀ  و  شود  دماوند  شهرستان 
روستايی و دورافتاده بزدايد و حس میهن پرستی و انسان دوستی 
و خودباوری را در وجود مردم محلی زنده نگه دارد. با توجه به 
اثرات )اقتصادی، فرهنگی و محیط زيستی( تورهای طبیعت گردی 
بر شهرستان دماوند، پیشنهادهايی برای بهبود وضعیت منطقه 
داده می شود که در نوع خود به حمايت بی دريغ دولت از اين 

حوزه نیاز دارد. اين پیشنهادها عبارت  است از:

برای  - سرمايه گذاران  با  توجیهی  جلسات  برگزاری 
توجیه وجود فرصت های سرمايه گذاری به منظور جذب 

توريست.

جوانان  - برای  روستايی  کارآفرينی  دوره های  برگزاری 
با  مرتبط  مشاغل  افزايش  راستای  در  روستا  اهالی  و 
ظرفیت  افزايش  به منظور  توريست  و  طبیعت گردی 

توريستی روستا.

بخش  - يا  صنعت  يک  به عنوان  طبیعت گردی  توسعۀ 
اقتصادی بايد به صورتی هماهنگ با خصوصیات محیطی 
)طبیعی و انسانی( برنامه ريزی شود. آسیب پذيری محیط 
بايد کامال در نظر گرفته شود و در شرايط محیط زيست 
منطقۀ مدنظر، مالحظات حفاظتی در برنامه ريزی دقیقا 
تلفیق شود. در غیر اين صورت، عوارض زيست محیطی 
اجتماعی  ـ  اقتصادی  توسعۀ  کوتاه مدت  منافع  بر  آن 
پايداری  ترتیب  بدين  کرد.  خواهد  غلبه  آن  از  حاصل 

توسعه قابل دستیابی نخواهد بود.

جدول 14. میانگین رتبه های  بعد اقتصادی

تربیت نیروهای متخصص در امر اکوتوريسم، برای حفظ  -
ايران، برای استفادۀ نسل امروز و  سرمايه های ملی در 

فردا.

در  - محیط زيست  تخريب  عامل  اولین  فقر  که  آنجا  از 
و رشد  توسعه  بنابراين  است،  کشورهای درحال توسعه 
در اين کشورها در درجۀ اول بايد با هدف نابودی فقر 
صورت گیرد. لذا اولین اقدام برای حفظ اين منطقۀ زيبا 
و پیرامون آن، رفع فقر و تأمین حداقل نیازهای زندگی 

برای مردم شهرستان دماوند است.

به منظور  - منطقه  طبیعت گردی  درآمدهای  از  استفاده 
به سازی و حفاظت از جاذبه های طبیعی شهرستان.

حوزۀ  - در  تحقیقات  و  پژوهش ها  سطح  افزايش 
طبیعت گردی.

به  - طبیعت گردان  ورود  از  پیش  بايد  الزم  آموزش های 
منطقه به آنان داده شود تا خطرهای احتمالی به حداقل 

برسد.

در  - دانش آموزان  برای  فوق برنامه  کالس های  گنجاندن 
و  بروشور  توزيع  و  دبیرستان  و  راهنمايی  دورۀ  سطح 
مجالت در زمینۀ معرفی آثار و جاذبه های گردشگری در 
سطح شهرستان و آموزش آنها در زمینۀ مزايای مختلف 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردشگری؛ به طوری که 
به عنوان  اين دانش آموزان  از  بهینه، می توان  با آموزش 

راهنمايان تور در سطح شهرستان بهره جست.

توسعه و به سازی شبكۀ ارتباطی شهرستان به مسیرهای  -
منتهی به جاذبه های طبیعت گردی.

سرمايه گذاری روی گسترش دو انگیزۀ مهم تفريحی و  -
اکوتوريسمی و جلب رضايت اين گونه از گردشگران.
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و  - اکوتوريسم  توسعۀ  برای  مناسب  بستر  فراهم آوردن 
خلق فضاهای موردنیاز اين  گونه از گردشگری، متناسب 

با نیازهای متفاوت گروه های درآمدی.

بررسی نتايج آزمون تی تک نمونه ای: فرضیۀ اول تحقیق به 
شهرستان  اقتصاد  بر  گردشگری  تورهای  تأثیر  میزان  بررسی 
دماوند پرداخته است. نتیجۀ تجزيه وتحلیل داده ها نمايانگر وجود 
تأثیر تورهای گردشگری بر اقتصاد شهرستان دماوند است. نتايج 
اين تحقیق با پژوهش های سپهر و صفرآبادی )1392(، دانش مهر 
و همكاران )1391(، دادورخانی و نیک سیرت )1389(، نوری و 
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