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ــی  ــی و درون ــر ارزش هــای ذات ــدار گردشــگری  ب ــروی از فلســفۀ توســعۀ پای ــا پی ــده | اکوتوریســم ب چکی
ــدن  ــر از گذران ــی فرات ــد مقصــد، مفهوم ــای جدی ــرای کســب تجربه ه ــد دارد. تقاضــای گردشــگران ب تأکی
تعطیــالت دارد و انجــام فعالیت هــای خالقانــه در مقاصــد اکوتوریســتی منجــر بــه خلــق تجــارب جدیــدی 
ــوج  ــگری در م ــت گردش ــه صنع ــود. ازآنجاک ــالق می ش ــم خ ــوان اکوتوریس ــا عن ــی ب ــگری طبیع از گردش
ســوم خــود )گردشــگری خــالق( بــه ســر می بــرد و همــواره بــا تنــوع تقاضــای مشــتریان، تأثیــر تکنولــوژی 
ــالق از  ــم خ ــرای اکوتوریس ــر ب ــای مؤث ــۀ راهبرده ــت، ارائ ــه اس ــی مواج ــۀ محل ــت های جامع و درخواس
ــای توســعۀ  ــۀ راهبرده ــن پژوهــش، ارائ ــی ای ــدف اصل ــر محســوب می شــود. ه ــای اجتناب ناپذی ضرورت ه
اکوتوریســم خــالق مبتنــی بــر رویکــرد پایــداری بــا رهیافــت توســعۀ پایــدار اســت کــه ایــن امــر بــا توجــه 
ــش  ــن پژوه ــت. ای ــه اس ــام گرفت ــران انج ــولقان ته ــن و س ــل در درۀ ک ــوه و بالفع ــای بالق ــه ظرفیت ه ب
ازنظــر روش شناســی توصیفی-تحلیلــی اســت کــه بخــش توصیفی-تحلیلــی آن مبتنــی بــر شــیوۀ اســنادی 
ــردآوری  ــرگان اســت. گ ــر اســتفاده از پرســش نامه در ســطح خب ــی ب ــی آن مبتن ــرگان و بخــش کّم و خب
داده هــا بــه روش اســنادی، کتابخانــه ای و میدانــی از طریــق مشــاهده و پرســش نامه انجــام شــده اســت و 
جامعــۀ آمــاری را 30 نفــر از خبــرگان تشــکیل داده انــد. در ایــن پژوهــش، بــرای تدویــن راهبردهــای توســعۀ 
اکوتوریســم خــالق بــا تلفیــق مؤلفه هــای پایــداری و شــاخص های گردشــگری پایــدار، گردشــگری خــالق، 
خالقیــت و اکوتوریســم، وضعیــت موجــود ترســیم و عوامــل مؤثــر داخلــی و خارجــی مشــخص و درنهایــت 
راهبردهــا بــا تکنیــک SWOT اســتخراج شــدند و بــا تکنیــک QSPM بــه ترتیــب جذابیــت اولویت بنــدی 
شــدند. نتایــج ایــن تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه »تأکیــد بــر طراحــی تورهــای ترکیبــی طبیعت گــردی 
ــۀ شــیوۀ زندگــی ســاکنان بومــی  و آموزشــی«، »برگــزاری تورهــای اکوتوریســتی و آموزشــی جهــت تجرب
ــدازی  ــت راه ان ــان جه ــا جوان ــارکت ب ــی و مش ــت های اجرای ــر سیاس ــری ب ــگران«، »بازنگ ــیلۀ گردش به وس
کســب وکارهای نویــن در عرصــۀ گردشــگری« و »اســتفاده از ابزارهــای تبلیغاتــی مناســب جهــت تشــویق 
جوانــان بــه فراگیــری صنایــع دســتی گردشــگری« در منطقــۀ کــن و ســولقان تهــران به عنــوان راهبردهــای 
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مقدمـه|گردشـگري پدیـده ای اسـت کـه از گذشـته های دور مورد 
توجـه جوامع انسـاني بــوده و برحسـب نیازهاي متفـاوت اجتماعي و 

اقتصـادي بـه پویایي خـود ادامه داده اسـت. گردشـگري به عنوان یکي 
از منابـع درآمـد و ایجـاد اشـتغال در سـطح ملـي می توانـد رهیافتـي 
بـراي توسـعۀ اقتصـادي در قلمـرو ملي باشـد. گردشـگري به خصوص 
درزمانـی کـه سـود فعالیت هـای دیگـر بخش هـای اقتصـادي در حال 
کاهش باشـد، جایگزین مناسـبي برای آن ها و راهبردي براي توسـعه 
اسـت. بر این مبنا دلیل اصلي توسـعۀ گردشـگري غلبه بر پایین بودن 
سـطح درآمـد و ارائـۀ فرصت هـای جدید شـغلي و تحـوالت اجتماعي 
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در جامعـۀ محلـي اسـت و می توانـد امیدهایـي را بـراي کاهـش فقـر 
به خصـوص در نواحـي کـه بـه نحـوي دچـار رکـود اقتصادي شـده اند 
فراهـم آورد )سـقایی و پاپلـی یـزدی، 1386(. جاذبه هـای طبیعـي و 
اقلیم هـای متفـاوت جغرافیایـي سـرمایه های گران قیمتـی در حـوزۀ 
اقتصـاد بـراي انسـان به ارمغان آورده اسـت که مسـلماً بهره بـرداری از 
آن مسـتلزم فراهم کردن شـرایط مختلفي اسـت که در کل بستگي به 

ثبـات در بخش گردشـگري دارند. 
یکـي از اشـکال مختلـف گردشـگري، توریسـم طبیعي یا گـردش در 
طبیعـت اسـت کـه در حقیقـت توریسـمي بر پایـۀ محیط  زیسـت با 
تمرکـز اولیـه بـر تجربـۀ محیط هـای طبیعـي بوده کـه عامـل ترویج 
فرهنـِگ حفظ محیط  زیسـت هسـتند. در حـال حاضر ایـن گونه، در 
میـان گونه هـای گردشـگري، از رونـد روبه رشـد و جایـگاه ویـژه ای در 
صنعت گردشـگري برخوردار است. امروزه اکثر نهادهای متولي صنعت 
گردشـگري در کشـورهای مختلف و سراسـر دنیا به امر گردشگري در 
طبیعـت و در وراي آن بـه لزوم حفظ محیط  زیسـت بیـش از هر زمان 
دیگـري اذعـان دارنـد. بنابرایـن در حـال حاضر اکوتوریسـم بـا مفهوم 
مسـئولیت پذیری در قبـال محیـط  زیسـت و جوامـع محلـی اهمیـت 
بسـیار زیادی یافته اسـت. ازآنجاکه اکوتوریسـم در قرن حاضر بسیاري 
از فضاهـاي جغرافیایـي را تحـت تأثیـر قـرار می دهد و الگـوي فضایي 
جدیـدي را در نواحـي مختلـف جغرافیایي شـهرها و طبیعت های بکر 
با چشـم اندازهای زیبا پیرامون شـهرها به وجود می آورد، نقش انسـان 
درواقـع حفظ محیط  زیسـت فـرض می شـود. بنابرایـن، تفرجگاه های 
محیط طبیعي حاشـیۀ شـهرهاي بـزرگ عمدتاً به دلیل بُعـد زماني و 
فضایي کوتاه و همچنین توانایي اسـتفادۀ بیشـتر افراد طبقۀ متوسـط 
در روزهـاي آخـر هفتـه، جایگاه واالیي یافته اسـت )جهانگیـر و فکور، 
1396(، زیـرا ایـن فضاها زمینه سـاز اسـتراحت، تمـدد اعصاب،گذران 
اوقات فراغت و انجام سـرگرمي محسـوب می شـوند )مافی و سـقایی، 
1383(. افزایـش شـمار گردشـگران نیـز بـه گسـترش خدمـات و 

تسـهیالت و افزایـش درآمد و سـطح اشـتغال می انجامد. 
منطقـۀ طبیعی کن و سـولقان در جـوار یکی از بزرگ ترین شـهرهای 
جهـان، محـل گـذران اوقـات فراغـت اهالی تهـران اسـت و از این نظر 
منطقۀ مناسـبی برای سنجش شاخصه های توسـعۀ اکوتوریسم خالق 
بـه شـمار می آیـد. درۀ کـن و سـولقان تهـران بـا داشـتن جاذبه هـای 
طبیعـی، تـوان باالیی برای جذب اکوتوریسـم و طبیعت گردی داشـته 
و بـا داشـتن آبشـارها و چشمه سـارها با اقلیمـی فرح بخش و شـرایط 
کوهسـتانی و چشـم اندازهای طبیعـی از توانمندی هـا و ظرفیت هـای 
محیطـی باالیـی جهت توسـعۀ فعالیت هـای اکوتوریسـتی برخـوردار 
اسـت. شـناخت ایـن قابلیت هـا به منظـور بهـره وری بیشـتر از آن هـا 
تسـهیل  بـه  و  می شـود  اکوتوریسـتی  فعالیت هـای  رشـد  موجـب 
توسـعه در ابعـاد مختلـف نیـز کمـک می کنـد. امـا علی رغـم وجـود 
قابلیت های اکوتوریسـتی بسـیار در این منطقه، به نظر می رسـد عدم 
بهره بـرداری بهینـه از جاذبه هـای اکوتوریسـتی و فقـدان یـک برنامـۀ 
مـدون و اسـتراتژیک، بهـره وری از توانمندی هـای منطقـه را کاهـش 

داده اسـت. به عبارت دیگـر اتخـاذ رویکـردی متمرکز و از بـاال به پایین 
و عـدم حاکمیـت الگـوی برنامه ریـزی اسـتراتژیک مبتنی بـر واقعیت 
مکانی-فضایـی، نه تنهـا بـه بـروز پیامدهـای مثبـت منجر نشـده، که 
باعـث ایجـاد اثـرات سـوء در سـطح منطقـه نیز شـده و دسـتیابی به 
توسـعۀ پایـدار از طریق رشـد و توسـعۀ فعالیت هـای گردشـگری را با 
مشـکالتی روبه رو سـاخته است. مشـکالت زیسـت محیطی و تخریب 
چشـم اندازهای طبیعـی ازجملـۀ این پیامدهـای زیان بار اسـت. لذا در 
کنار محدودیت ها و مشـکالت گسـتردۀ اقتصـادی و اجتماعی موجود 
در منطقـه، بررسـی و شـناخت ظرفیت هـا و محدودیت هـای بخـش 
اکوتوریسـم جهـت ارائـۀ راهبردها و راهکارهای توسـعه ای بـا توجه به 
ابعاد چهارگانۀ توسـعۀ پایدار )طبیعی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و 
نهـادی( ضـروری به نظر می رسـد. شناسـایی همه جانبـۀ ظرفیت ها و 
محدودیت های فراروی بخش اکوتوریسـم خالق در درۀ کن و سـولقان 
هدف و ضرورتی اسـت که تالش شـده در این نوشـتار به آن پرداخته 
شـود تـا بـا یـک نگـرش همه جانبـه ضمـن بررسـی و شـناخت وضع 
موجـود فعالیت هـای اکوتوریسـم در منطقۀ موردمطالعـه، راهبردهای 
الزم را بـرای توسـعۀ فعالیت هـای اکوتوریسـم خـالق ارائـه شـود تـا 
زمینه های دسـتیابی بـه عواید آن را برای سـاکنین محلی فراهم کند. 

بـا ایـن رویکـرد سـؤال اصلی پژوهـش عبارت اسـت از:
- راهبردهای توسـعۀ اکوتوریسـم خالق در منطقۀ درۀ کن و سـولقان 

اسـتان تهران کدام اسـت؟
سؤاالت فرعی این پژوهش نیز عبارتند از:

- راهبردهـای زیسـت محیطی بـرای توسـعۀ اکوتوریسـم خـالق در 
منطقـۀ درۀ کـن و سـولقان اسـتان تهـران کـدام اسـت؟

- راهبردهـای اجتماعی-فرهنگـی برای توسـعۀ اکوتوریسـم خالق در 
منطقـه درۀ کـن و سـولقان اسـتان تهران کدام اسـت؟

- راهبردهای اقتصادی برای توسـعه اکوتوریسـم خالق در منطقۀ درۀ 
کن و سـولقان اسـتان تهران کدام اسـت؟

- راهبردهـای نهـادی برای توسـعۀ اکوتوریسـم خـالق در منطقۀ درۀ 
کـن و سـولقان اسـتان تهران کدام اسـت؟

برایـن اسـاس راهبردهـای توسـعۀ اکوتوریسـم خـالق در چهـار بُعـِد 
زیسـت محیطی، اقتصـادی، اجتماعی-فرهنگی و نهادی مـورد ارزیابی 

گرفته اند. قـرار 

مبانینظری
توسعۀپایدار•

کمیسـیون جهانی محیط زیسـت و توسـعه در سـال 1987 میالدی، 
توسـعۀ پایـدار را به صـورت سـادۀ زیر تعریف کرده اسـت: »توسـعه ای 
کـه نیاز انسـان امـروز را تأمین می کنـد، بدون آنکه توانایی نسـل های 
آینـده را در برآورده کـردن نیازهایشـان بـه مخاطره بیفکند«. توسـعۀ 
پایـدار به معنای تلفیـق اهداف اقتصـادی، اجتماعی، زیسـت محیطی 
بـرای تضمیـن رفـاه انسـان فعلـی بـدون آسیب رسـانی بـه توانایـی 
نسـل های بعـدی بـرای بـرآوردن نیازهایشـان اسـت )مهـرآرا، مدانلـو 
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جویبـاری و زارع زیـدی، 1397(. در تعریـف سـازمان ملـل از توسـعۀ 
پایـدار، چنین آمده اسـت: توسـعۀ پایدار آن گونه توسـعه ای اسـت که 
از نظـر اقتصـادی پویـا و پربازده، از نظر زیسـت محیطی غیـر مدافع و 
غیـر مخـرب، از نظـر اجتماعـی عادالنه و قابل قبـول و از نظـر فناوری 
متناسـب و مطلوب باشـد )امینیان، صادقی، فرجی و نادری گور قلعه، 

.)1391
توسعۀپایدارگردشگری•

رویکـرد  بـا  میـالدی،  هفتـاد  دهـۀ  از  گردشـگری،  پایـدار  توسـعۀ 
توسـعۀ جایگزیـن رواج یافت. توسـعۀ پایدار گردشـگری، گردشـگری 
جامعه محـور، گردشـگری حامـی فقـرا، تجـارت آزاد، طبیعت گـردی 
)اکوتوریسـم(، گردشـگری جایگزیـن، توانمندسـازی زنـان از طریـق 
گردشـگری و سـرمایه گذاری محلـی بازتـاب ایـن رویکـرد بوده اسـت 
)پرچکانـی، 1397(. اسـاس توسـعۀ پایدار گردشـگری درنظرداشـتن 
رابطـه میـان سـه جـزء سـازندۀ محیـط زیسـت یعنـی گردشـگران، 
مقصـد و جامعۀ میزبان گردشـگری اسـت )تقوایی و اکبـری، 1388(. 
با توجه به اینکه توسـعۀ پایدار گردشـگری عبارت اسـت از گسـترش 
گردشـگری و جذب گردشـگران با اسـتفاده از منابع موجود، به گونه ای 
کـه ضمن پاسـخگویی به نیازهای مختلف گردشـگران بتـوان وحدت، 
هویـت فرهنگـی و رفـاه مردم و میهمانـان را به گونه ای متـوازن تأمین 
کـرد )منصـوری، 1381(، هـدف گردشـگری پایـدار ایـن اسـت که با 
حفـظ منابـع طبیعی و در درازمدت بین این سـه جزء تشـکیل دهندۀ 
گردشـگری، اعتدالی موزون برقرار کند )اسـکندری و سعیده زرآبادی، 
1395( و از تخریب محیط زیسـت جلوگیری کند، بنابراین الزم اسـت 
تـا همـگام با برنامه ریزی  برای توسـعۀ گردشـگری به پایـداری آن نیز 
توجه شـود و خواسـت ها و نیازهـای جامعۀ میزبان نیـز در نظر گرفته 

شود.
اکوتوریسم•

باوجـود کاربـرد رو به افزایـش واژۀ اکوتوریسـم، امروزه ایـن واژه کمتر 
در جایـگاه صحیـح خـود بـه کار مـی رود. همچنان کـه در بسـیاری از 
محافـل علمـی و غیرعلمـی جایگزینـی بـرای واژۀ طبیعت گـردی بـه 
شـمار رفتـه و کاربـردی عـام دارد. وجـود تفاوت هـای عمـده بین این 
واژه و دیگـر واژه هـای به کاررفتـه در مباحث طبیعت گـردی، ما را ملزم 
بـه ارائـۀ تعاریف و مفاهیم دقیق تری از اکوتوریسـم به عنـوان رویکرد و 
مفهومی بسـیار فراتر از طبیعت گردی می سـازد. اکوتوریسـم به عنوان 
زیرمجموعـه ای از مبحـث کالن تـر طبیعت گـردی، راهـی در جهـت 
افزایـش تعداد گردشـگرانی اسـت که به دنبال ایجـاد تجربۀ خالص در 
طبیعت گـردی هسـتند، به طوری کـه هزینه های اقتصـادی، اجتماعی 
فرهنگـی و زیسـت محیطی را کاهـش داده و بـرای محیـط زیسـت و 
جامعۀ محلی سـودمند باشـند )مقیمه فـر،1390(. اکوتوریسـم بر پایۀ 
چهـار رکـن اصلی، کاهش اثـرات نامطلوب زیسـت محیطی، احترام به 
فرهنـگ مـردم بومی، افزایش مزایای ناشـی از آن بـرای مردم محلی و 
جلب رضایت گردشـگران اسـتوار اسـت )محرم نژاد و آقاخانی، 1388(. 
اکوتوریسـم سـفری طبیعت محـور، تعهـدآور، انسـان گرا، دانش افـزا و 

درآمدزا برای جوامع محلی و از بین تمام اشـکال گردشـگری به عنوان 
پربازده تریـن آن ها مطرح اسـت. همچنین اکوتوریسـم جامعه محور در 
واقع نوعی گردشـگری اسـت که پایداری فرهنگی، اجتماعی و محیط 
زیسـتی را مدنظـر داشـته، و مـردم نقش اساسـی در مدیریـت آن ایفا 
می کننـد. یکی از اهداف این نوع گردشـگری، افزایـش دانش و آگاهی 
بازدیدکنندگان دربارۀ محیط طبیعی و جامعۀ سـاکن در آن و سـبک 

زندگـی آن هاسـت )حیدری نیا و ورامـش، 1398(.
اکوتوریسمپایدار•

نوعـی از گردشـگری کـه از لحـاظ اکولوژیکـی پایـدار باشـد، یعنی به 
نیازهای فعلی گردشـگران طبیعت پاسـخ دهد و به حفظ و گسـترش 
فرصت هـای موجـود بـرای آینـده بپـردازد و به جـای صدمـه زدن بـه 
زیسـت بوم در جهـت پایـداری آن تـالش کنـد، اکوتوریسـم پایـدار 
خوانـده می شـود. اصـول این نوع از گردشـگری به صـورت زیر خالصه 

می شـود:
- اسـتفاده از منابع پایدار: حفاظت و اسـتفادۀ پایـدار از منابع طبیعی، 
اجتماعـی و فرهنگـی بسـیار مهـم اسـت و موجـب درک بلندمـدت 

کسـب وکار می شـود.
- کاهـش ضایعـات بیـش از حد مصرف: کاهش بیـش از حد مصرف و 
جلوگیری از هزینه های بازسـازی صدمات درازمدت زیسـت محیطی و 

کمک به کیفیت گردشـگری.
- مدیریـت تنـوع زیسـتی: حفـظ و ترویج تنـوع طبیعـی، اجتماعی و 

فرهنگـی بـرای گردشـگری پایـدار در درازمدت ضروری اسـت.
در چارچـوب  کـه  توسـعۀ گردشـگری  برنامه ریـزی گردشـگری:   -
برنامه ریزی اسـتراتژیک منسـجم ملی و محلی اسـت. ارزیابی تأثیرات 
زیسـت محیطی، موجـب افزایـش قابلیـت زنده مانـدن طوالنی مـدت 

گردشـگری خواهد شـد.
- حمایـت از اقتصـاد محلـی: گردشـگری از طیـف گسـترده ای از 
هزینه هـای  می کنـد،  پشـتیبانی  محلـی  اقتصـادی  فعالیت هـای 
زیسـت محیطی را کاهـش می دهـد و سـود طوالنی مدت اقتصـادی را 

تضمیـن و بـه اجتنـاب از آسـیب های محیطـی کمـک می کنـد.
- جوامـع محلـی درگیـر: مشـارکت کامـل جوامـع محلـی در بخـش 
گردشـگری نه تنهـا بیمه هـای اجتماعـی و محیـط زیسـت را بهبـود 
می بخشـد بلکـه بـه کیفیـت پروژه هـای گردشـگری کمـک می کند.

 - مشـاوره و سـهامداران عمومـی: مشـاوره بین صنعت گردشـگری و 
سـازمان های جوامـع محلـی و نهادهـا در صورتـی ضـروری اسـت که 

آن هـا در کنـار یکدیگـر و در حـل بالقـوۀ تضـاد منافع کمـک کنند.
- آمـوزش کارکنـان: آمـوزش کارکنـان و ادغام گردشـگری پایـدار به 
شـیوه های کار، همـراه با اسـتخدام کارکنـان در تمام سـطوح و بهبود 

کیفیت محصول گردشـگری.
- بازاریابـی گردشـگری مسـئوالنه: بازاریابـی را گردشـگران فراهـم 
می کننـد و مسـئوالن بـا توجـه بـه اطالعـات طبیعـی، اجتماعـی و 
فرهنگی، خدمات گردشـکری را در مناطق مقصـد افزایش می دهند و 

رضایـت مشـتری را بهبـود می بخشـند.
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راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم خالق | اشرف بستانچی و پروانه پرچکانی

رابطۀگردشگریپایدارواکوتوریسمپایدار•
از میان انواع گردشـگری، اکوتوریسـم بیشـتر از سـایر انواع، با توسـعۀ 
پایدار، همخوانی و سازگاری دارد )زاهدی، 1385(. اکوتوریسم بهترین 
روشـی اسـت کـه می تواند بـرای منطقـه و سـاکنان آن مفید بـوده و 
منجر به حفاظت از طبیعت شـود. اسـتفاده از منابـع طبیعی به عنوان 
جاذبه هـای گردشـگری بدون آسیب رسـاندن بـه آن، مقولـه ای ایده آل 
در راسـتای توسـعۀ پایدار اسـت. برابر متون واکاوی شـده اکوتوریسـم 
اساسـاً بـر مبنای توسـعۀ پایـدار، مدیریت و حفاظـت از منابع طبیعی 

بـرای حـال و آینده بنا نهاده شـده اسـت.
گردشگریخالق•

کارشناسـان نسـل اول گردشگری را »گردشگری سـاحلی«، نسل دوم 
آن را »گردشـگری فرهنگـی« و نسـل سـوم را »گردشـگری خـالق«  
نـام نهاده انـد. نسـل سـوم بـا شـعار »موزه هـای کمتـر، میدان هـای 
بیشـتر« بـر انجـام فعالیت هـای تجربـی و تعامـل عمیق تر بـا زندگی 
واقعـی فرهنگی در شـهرها تمرکـز می کند )رحیمی و پازنـد، 1395(.

گردشـگری خالق را می توان فعالیت گردشـگری مشـتریانی دانسـت 
کـه به طـور فعال و خالقانـه در فرهنـگ محلی و تجربۀ آن مشـارکت 
می کننـد یـا فعالیـت اقتصـادی کارآفرینانـی که بـا ترکیـب خدمات 
متنـوع و اسـتفاده از فنـاوری اطالعات، خدماتی متمایـز ارائه می کنند 

)حسـنی و بسـته نگار، 1397(.
خالقیتراهبردیبرایتوسعۀاکوتوریسمخالق•

 خالقیـت بُعـد مهـم پیامدهـای بیرونی گردشـگری اسـت. ایده هایی 
کـه دربـارۀ تعاریـف خالقیت وجـود دارد نشـان می دهـد که خالقیت 
بیشـتر دربارۀ توسـعۀ روش های جدید تفکر و انجام دادن بوده و گویای 
پیونـد نزدیـک بیـن خالقیت و نـوآوری اسـت. در این معنـا، خالقیت 
می توانـد از طریـق توسـعۀ محصـوالت یـا تجـارب نـو، اشـکال جدید 
مصـرف یـا فضاهـای جدیـد در گردشـگری به کار بـرده شـود. به طور 
مسـلم هـر شـکلی از گردشـگری کـه بـه تخیـل مربـوط اسـت، چـه 
قابلیت هـای تخیلی تولیدکنندگان گردشـگری و چه مصرف کنندگان 
آن، می توانـد در حوزۀ گردشـگری خـالق قرار گیـرد. بنابراین با توجه 
بـه اینکـه پژوهـش حاضـر بـر محوریـت اکوتوریسـم جامعه محـور و 
فعـال تأکیـد دارد  و همچنیـن ازآنجاکـه در اکوتوریسـم جامعه محور، 
توسـعۀ اکوتوریسـم محلی به طور خالقانه ای توسـط افـراد و گروه های 
مختلـف جامعـۀ میزبـان، مالـکان کسـب وکارهای کوچک، مشـوقان، 
انجمن هـای محلـی و دولت هـا انجـام می پذیـرد (Hatton, 1999)، لذا 
بنـا بر مبانی نظری موجود، اکوتوریسـم می تواند در حوزۀ گردشـگری 
خـالق قرار بگیـرد. همچنین بر اسـاس رویکرد پایـداری پژوهش، این 
نـوع از اکوتوریسـم بـا محوریـت فعالیت های کوچک مقیـاس، طراحی 
محلـی فعالیت هـای اجرایی مناسـب بازدیدکننـده، میزبـان و محیط 
می توانـد بخشـی از راهکارهای توسـعۀ پایـدار و توانمندسـازی جامعه 
 Conservation of Biodiversity in the Central Zagros( باشـد 
Landscape Conservation Zone, 2014(، کـه بـر ایـن مبنا این گونه 
بـه نظـر می رسـد کـه اکوتوریسـم پایـداری کـه در حوزۀ گردشـگری 

خالق قرار دارد شـاید بتواند تداعی کنندۀ مفهومی انتزاعی اکوتوریسـم 
خالق باشـد.

اکوتوریسمخالق•
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از مطالعـات انجام شـده، چنانچـه منطقه یا 
مقصـد گردشـگری کـه دارای ویژگی هـای اکوتوریسـمی اسـت، قادر 
باشـد فعالیت هـای اکوتوریسـتی را بـه شـکل تلفیـق بـا فعالیت های 
خالقانـه بـه بازدیدکننـدگان ارائـه دهد، ایـن امکان فراهـم می آید که 
گردشـگران در فعالیت هـای محلـی مشـارکت و ضمن لـذت از منابع 
طبیعـی و اسـتفاده از منابـع محلـی، بـه توسـعه و حفـظ آن کمـک 
کننـده. بـه نظر می رسـد کـه انجـام فعالیت هـای خالقانـه در مقاصد 
اکوتوریسـتی منجر به خلـق تجارب جدیدی از گردشـگری طبیعی با 

عنوان اکوتوریسـم خالق باشـد.

الگویمفهومیپژوهش
موضـوع اصلـی ایـن پژوهـش چگونگـی توسـعۀ اکوتوریسـم خالق 
در رود درۀ کـن و سـولقان اسـت. لـذا بـا این رویکـرد،  اهداف این 
تحقیـق شـامل: شناسـایی و معرفـی توان هـای اکوتوریسـتی رود 
درۀ کـن و سـولقان، همچنیـن شناسـایی و ارزیابـی نقـاط ضعـف، 
قـوت، تهدیدهـا و  فرصت های توسـعۀ اکوتوریسـم در ایـن منطقه 
و در قالـب تکنیـک SWOT و در آخـر شناسـایی و اولویت بنـدی 
اسـت.   سـولقان  و  کـن  درۀ  در  اکوتوریسـم  توسـعۀ  راهبردهـای 
در ایـن چارچـوب و بـا توجـه بـه آنچـه در مبانـی نظـری بـه آن 
اشـاره شـد، پـس از شناسـایی اصـول توسـعۀ گردشـگری پایـدار، 
اکوتوریسـم پایـدار و گردشـگری خـالق، شـاخص های مشـترک 
میـان آن هـا تبییـن و سـپس مؤلفه هـای اکوتوریسـم خـالق بـر 
اسـاس عامل هـا و فرایندهـای مشـترک آن هـا، تعیین شـد )جدول 
1(. همچنیـن بـر ایـن اسـاس، الگـوی مفهومـی پژوهش به شـرح 

تصویر 1 ترسـیم شـد.

روشتحقیق
آن  تحقیـق  روش  و  کاربـردی  هـدف،  ازلحـاظ  حاضـر  پژوهـش 
توصیفی-تحلیلـی اسـت. در ایـن پژوهش اکوتوریسـم خالق متغیر 
وابسـته بوده و پتانسیل های گردشـگری اکوتوریستی خالق و سایر 
جاذبه هـای گردشـگری درۀ کـن و سـولقان، به عنـوان متغیرهـای 
مسـتقل تحقیـق مطـرح هسـتند. هـدف از ایـن تحقیق، شـناخت 
پتانسـیل ها و نقـاط قـوت و ضعـف، فرصت ها و تهدیدها و بررسـی 
ویژگی هـای ایـن منطقه و اسـتخراج نیازها و کمبودهـا و در نهایت 
ارائـۀ راهـکار به مسـئولین حوزۀ گردشـگری منطقه جهت توسـعۀ 
اکوتوریسـم خـالق درۀ کـن و سـولقان اسـت. همچنیـن جامعـۀ 
آمـاری، خبـرگان و صاحب نظـران حـوزۀ گردشـگری )متخصصـان 
دانشـگاهی در حـوزۀ گردشـگری، مسـئوالن شـهرداری، فعـاالن 
گردشـگری، دانشـجویان گردشـگری( هسـتند. ازآنجاکـه جامعـۀ 
آمـاری در پژوهـش حاضـر 30 نفـر از خبـرگان هسـتند لـذا حجم 
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نمونـه بـدون اسـتفاده از تکنیـک یـا روش هـای آمـاری، در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت. در این پژوهش بـرای انتخاب نمونـه در جامعۀ 

آمـاری کارشناسـان، بـه دلیـل عدم همـکاری الزم از سـوی برخی 
سـازمان های موجـود در منطقـه و بـا توجـه بـه میـزان همـکاری 

نوعشاخصعنوانشاخصهاردیف

اکولوژیکیمطلوبیت )آب، خاک و هوا(1

اکولوژیکیمنظر و چشم اندازهای طبیعی )کوهستان و رودخانه(2

اقتصادینوآوری در اشتغال3

اقتصادیدرآمد4

اجتماعی فرهنگینوآوری در مشارکت5

اجتماعی فرهنگییادگیری6

نهادی ساختاریاصول اخالقی7

نهادی ساختاریقوانین و مقررات8

جدول 1. شاخص های اکوتوریسم خالق. مأخذ: نگارندگان.

 

 اکولوژیکی

 )مطلوبیت، منظر(

 فرهنگی-اجتماعی

  در مشارکت، )نوآوری
 یادگیری(

 اقتصادی

 و )نوآوری در اشتغال

 درآمد(

 ساختاری-نهادی

 )اخالق، قوانین(

ریه
نظ

ان
تیب

پش
ی 

ها
 

سعۀ خالق های اکوتوریسمظرفیت
تو

 
سم

وری
کوت

ار ا
اید

پ
 

 

تصویر 1. الگوی مفهومی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم خالق | اشرف بستانچی و پروانه پرچکانی

آنـان 30 عـدد پرسشـنامه تکمیـل شـد. پرسـش نامۀ مذکـور بـا 
توجـه بـه متغیرهای پژوهش از 189گویه تشـکیل شـده اسـت که 
چهـار گویـۀ اول آن عمومی و جمعیت شـناختی و 184گویۀ بعدی 
اختصاصـی اسـت کـه پـس از بـه رأی گذاشـتن خبـرگان تعـداد 
ایـن گویه هـا بـه 166 تغییـر یافـت کـه در فراینـد تجزیه وتحلیـل 
بـه آن هـا اسـتناد شـد. گویه هـای اختصاصـی به صـورت بسـته )از 
نـوع طیـف لیکـرت پنـج گزینـه ای( طراحـی شـده اند. گویه هـای 
در  پژوهـش  متغیرهـای  بـه  توجـه  بـا  پرسـش نامه  اختصاصـی 
جـدول 2 آمـده اسـت. بـرای تعییـن روایـی پرسـش نامۀ تحقیـق، 
بـا چنـد تـن از اسـاتید، صاحب نظـران و کارشناسـان مشـورت بـه 
عمـل آمـده و نظـرات انتقـادی و پیشـنهادهای اصالحـی آنـان در 
پرسـش نامه اعمال شـد. برای سـنجش پایایی و درواقـع هماهنگی 
بیـن گویه هایـی کـه بـرای سـنجش سـازه های موردنظـر سـاخته 
شـده اند، از ضریب آلفای کرونباخ اسـتفاده شـده اسـت. روش هایی 
کـه بـرای تحلیل داده هـا در این پژوهش اسـتفاده شـده عبارت اند 
از: اسـتفاده از نرم افـزار SPSS جهـت تحلیـل داده هـای آمـاری و 
فنـون و تکنیک هـای آمـاری شـامل ضریـب آلفای کرونبـاخ جهت 
بررسـی اعتبـار روایـی پرسـش نامه ها، تکنیـک SWOT و تکنیـک 
QSPM. بـر اسـاس یافته هـای ایـن پژوهـش، راهبردهـای توسـعۀ 
اکوتوریسـم خالق بـا رویکرد پایداری، در چهار بُعـد »اکولوژیکی«، 
»اجتماعی-فرهنگـی«، »اقتصـادی« و »نهـادی« تدویـن و تبییـن 
بـر  اولویت بنـدی شـده اسـت.  بـر اسـاس جذابیـت  و همچنیـن 
اسـاس نتایـج به دسـت آمده از ترسـیم ماتریـس SWOT مشـخص 
شـد کـه اسـتراتژی های غالـب در ایـن پژوهـش اسـتراتژی های 
تهاجمـی هسـتند. اسـتراتژی )SO( یـا راهبرد تهاجمـی  به مفهوم 
هم افزایـی بـوده و می تـوان بـا بهره گیـری از توانمندی ها، اسـتفاده 
از فرصت هـا را بـه حداکثـر رسـاند. بـر ایـن اسـاس، در پژوهـش 
حاضـر مجمـوع اسـتراتژی ها یـا راهبردهـای تهاجمـی در ابعـاد 

چهارگانـۀ پایـداری بـه شـرح جدول 3 اسـت.

بحثونتیجهگیری
اکوتوریسـم خالق، اکوتوریسـم پایداری اسـت که در آن دستیابی 
بـه اهداف اکوتوریسـم به شـیوه ای نویـن و خالقانه صـورت گیرد 
یـا بـا یافتـن مسـیرهای جدیـد در راسـتای اکوتوریسـم پایـدار 
گردشـگری  و  اکوتوریسـم  از  کـه  توصیفـی  بـا  باشـد.  همـراه 

خـالق بـه عمـل آمـد ایـن نکتـه اسـتنتاج می شـود کـه تقاضای 
گردشـگران بـه کسـب تجربه هـای جدیـد مقصـد، مفهومـی فراتر 
برآینـد  بـر  بنـا  دارد.  فراغـت  اوقـات  و  تعطیـالت  گذرانـدن  از 
جمع بنـدی، راهبردهـای توسـعۀ اکوتوریسـم خالق عبارت اسـت 
از : شناسـایی و ارزیابـی ظرفیت هـای »اکولوژیکـی«، »اجتماعی-

از  بهره منـدی  به منظـور  »نهـادی«،  و  »اقتصـادی«  فرهنگـی«، 
نقـاط قـوت و فرصت هـای موجـود بـرای برطـرف کـردن نقـاط 
ضعـف و تهدیدهـای موجـود و رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب که 
ایـن امـر ضمـن ایجـاد منافـع اقتصـادی بـرای جامعـۀ محلـی، 
هویـت منطقـه را تحـت تأثیـر قـرار ندهـد، کاهش اثـرات مخرب 
زیسـت محیطی و اجتماعی-فرهنگـی را در پـی داشـته باشـد و 
در مسـیر گردشـگری پایـدار حرکـت کنـد. برابـر یافته هـای این 
بخـش، توسـعۀ اکوتوریسـم خـالق امـری مهـم اسـت و ضـروری 
اسـت که بـر ظرفیت های موجـود با درنظرداشـتن ابعـاد پایداری 
تأکیـد شـود. توسـعۀ اکوتوریسـم خـالق بـا تحلیـل ظرفیت هـای 
موجـود و آتـی و تعییـن سـهم هر یـک از عوامل تأثیرگـذار بیش 
از هـر چیـز بـه حفـظ منابـع طبیعـی و توسـعۀ جوامـع محلـی 
و نـوآوری در اشـتغال توجـه دارد. ایـن امـر بـا وضـع قوانیـن و 
مقـررات و رعایـت اصـول اخالقـی در اجـرای قوانیـن و نظـارت و 
همکاری میان سـازمان های متولی گردشـگری و توسـعۀ شـهری 
ارتباطـی غیرقابل انـکار دارد و از همیـن رو سـهم عوامـل نهـادی 
را پررنـگ می کنـد. بـا اسـتناد بـه مبانـی نظـری ایـن پژوهـش و 
شـناخت و تحلیـل عوامـل مؤثـر چهارگانـۀ پایـداری، راهبردهای 
نهایـی بـرای پیشـنهاد بـه مدیـران اجرایـی تدویـن شـد. در این 
پژوهـش اسـتراتژی های جـذاب ابعـاد چهارگانـه عبارتنـد از: 1- 
تأکیـد بـر طراحـی تورهـای ترکیبـی طبیعت گـردی و آموزشـی، 
تجربـۀ  جهـت  آموزشـی  و  اکوتوریسـتی  تورهـای  برگـزاری   -2
شـیوۀ زندگی سـاکنان بومـی به وسـیلۀ گردشـگران، 3- بازنگری 
بـر سیاسـت های اجرایـی و مشـارکت بـا جوانان جهـت راه اندازی 
از  اسـتفاده   -4 و  گردشـگری  عرصـۀ  در  نویـن  کسـب وکارهای 
ابزارهـای تبلیغاتـی مناسـب جهـت تشـویق جوانـان بـه فراگیری 
صنایع دسـتی گردشـگری. بـا توجـه بـه هـدف ایـن مطالعـه کـه 
ارائـۀ راهبردهایـی جهـت توسـعۀ اکوتوریسـم خـالق بـه مدیران 
اجرایـی اسـت، لـذا در ادامه بـه پیشـنهادهای پژوهـش حاضر در 

بخـش اجرایـی پرداختـه می شـود. 

نوعمقیاسگویههاگویههامؤلفههایپژوهش

لیکرت31نقاط قوت در درۀ کن و سولقان

لیکرت56نقاط ضعف در درۀ کن و سولقان

لیکرت39فرصت ها در درۀ کن و سولقان

لیکرت40تهدیدها در درۀ کن و سولقان

جدول 2. گویه های اختصاصی پرسشنامه. مأخذ: نگارندگان.
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پیشنهادهایاجرایی
بـا توجـه به واکاوی هـای انجام شـده در توسـعۀ اکوتوریسـم خالق 
در درۀ کـن و سـولقان، الزم اسـت منابـع و قابلیت هـا بـر اسـاس 
معیارهـای مشـخص در ایـن منطقـه تجزیه وتحلیل شـوند. با توجه 
بـه نتایـج این پژوهـش که وضعیت اکوتوریسـم خـالق در درۀ کن 
و سـولقان در آن در حـد متوسـط و راهبرهـای تهاجمـی به عنـوان 
اسـتراتژی های غالـب در بهره گرفتـن از توانمندی هـا و به حداکثر 
رسـاندن فرصت هـا تشـخیص داده شـده، به نظر می رسـد ضروری 
اسـت بـرای توسـعۀ اکوتوریسـم خـالق در منطقـۀ موردمطالعـه 

پیشـنهادهایی بـه شـرح زیر ارائه شـود:
- ایجـاد  فرصت هـای نوآورانـۀ شـغلی در حوزۀ اکوتوریسـم خالق 

بـرای مـردم محلـی به منظـور تقویت اقتصـاد محلی؛
- ایجـاد اشـتغال بـرای جوانان و زنـان در حوزۀ اکوتوریسـم خالق 

به منظـور تقویـت اقتصـاد محلی؛
- ایجـاد مراکـز راهنمایـی گردشـگران بـا تأکیـد بـر فناوری هـای 

نویـن بـرای آگاهـی گردشـگران؛
- طرحـی وب سـایت های کارا جهـت معرفـی قابلیت هـای خالقانه 

منطقـه در حوزۀ اکوتوریسـم؛
- طراحـی و ایجـاد فضاهایـی جهـت تبـادل اطالعـات و ایده هـای 

خالقانـه در حوزۀ اکوتوریسـم؛
تشـکیل انجمن هایـی نظیـر کوهنـوردی و عکاسـی بـا راهنمایانی 

از جامعـۀ محلی؛
اندیشـیدن تدابیـر زیسـت محیطی و بهداشـتی )دفـع فاضـالب و 

آب هـای سـطحی(؛
یـا  جمـع آوری  در  اجرایـی  سـازمان های  بیشـتر  همـکاری   -

ناسـازگار؛ کاربری هـای  سـامان دهی 

ارزش پوشـش  احیـای  اجـرای طرح هایـی جهـت  و  - مطالعـات 
گیاهـی منطقـه؛

- ایجـاد مراکـز گردهمایـی بـرای جوانـان و پیشکسـوتان محلـی 
جهـت پیونـد بیـن نسـلی و تقویـت ارزش هـای فرهنگـی بـرای 

جوانـان؛
- مشـارکت بـا مالـکان و سـاکنان محلـی در طرح هـای توسـعه ای 
و اسـتفاده از سیاسـت های تشـویقی جهـت مانـدگاری آن هـا در 

منطقـۀ موردمطالعـه؛
و  موردمطالعـه  منطقـۀ  فرهنگـی  تاریخچـۀ  روی  بـر  مطالعـه   -
از  به کارگیـری آن در طرح هـای گردشـگری  جهـت جلوگیـری 

سـنت ها؛ اضمحـالل 
عرصـۀ  در  فعالیـت  جهـت  محلـی  نیروهـای  به کارگیـری   -

اکوتوریسـم؛ بـا  مرتبـط   آموزش هـای 
- حمایـت از برگـزاری تورهـای ویـژه ازجملـه، امـکان بهره برداری 
فصـول سـرد جهـت  در  بـاران  و  بـرف  نظیـر  نـزوالت جـوی  از 
برگـزاری تورهـای ویـژۀ طبیعت گـردی نظیـر: جشـنوارۀ سـاخت 
بـا  همـراه  بـاران  زیـر  طبیعت گـردی  تـور  برفـی،  مجسـمه های 
انعـکاس  و  نوشـیدن دم نوش هـای گیاهـی در فضاهـای طبیعـی 
بـا  اکوتوریسـت ها  آشـنایی  به منظـور  رسـانه ها  در  آن  خبـری 

موردمطالعـه؛ منطقـۀ  قابلیت هـای 
- برگـزاری نشسـت و دعـوت از سـرمایه گذاران حـوزۀ گردشـگری 

توسـط مسـئوالن حـوزۀ گردشـگری منطقه؛
- بهره جسـتن از ایده هـای نوآورانـۀ خبـرگان دانشـگاهی توسـط 

مدیـران اجرایـی در توسـعۀ طبیعت گـردی؛ 
- برگـزاری کارگاه هـا و درس هـای گروهـی آموزشـی در جهـت 
به روزکـردن دانش کارکنان و مدیران دولتی در بخش گردشـگری؛

استراتژیهایتهاجمی)SO(ابعاد

اکولوژیکی

تأکید بر طراحی تورهای ترکیبی طبیعت گردی و آموزشی

ایجاد فعالیت ها و جاذبه های جدید در منطقه

برگزاری فستیوال های فصلی برای آشنایی با خواص گیاهان دارویی و شیوۀ استفادۀ درمانی با دم نوش های گیاهی موجود در منطقه و بهره مندی از 
ساکنان بومی به عنوان راهنما


اجتماعی-فرهنگی

برگزاری تورهای اکوتوریستی و آموزشی جهت تجربۀ شیوۀ زندگی ساکنان بومی به وسیلۀ گردشگران 

برگزاری مسابقات و جشنوارۀ خوراک های محلی 

ایجاد کارگاه های آموزشی و هنری جهت معرفی و احیاء صنایع دستی 

اقتصادی

بازنگری بر سیاست های اجرایی و مشارکت با جوانان جهت راه اندازی کسب وکارهای نوین در عرصۀ گردشگری

امکان برپایی بازارهای رقابتی جهت عرضۀ تولیدات محلی توسط ساکنین منطقۀ موردمطالعه

تأکید بر کاربردی کردن صنایع دستی

نهادی

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مناسب جهت تشویق جوانان به فراگیری صنایع دستی 

بهره جستن از نیروهای جوان و خالق محلی برای ایجاد تنوع در ارائۀ صنایع دستی به گردشگران

ارائۀ سرفصل های آموزشی درزمینۀ اکوتوریسم جهت ارتقاء دانش شغلی فعاالن بخش گردشگری

جدول 3. استراتژی های تهاجمی )so( در ابعاد چهارگانۀ پایداری. مأخذ: نگارندگان.
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- برگزاری رویدادهای محلی در بخش صنایع دستی؛
محلـی  آداب ورسـوم  بخـش  در  متنـوع  رویدادهـای  برگـزاری   -

منطقـه؛
- برگـزاری رویدادهـای تلفیقی از جاذبه های طبیعـی و جاذبه های 

فرهنگـی با محوریت مـردم منطقه؛ 

- بهره جسـتن از منابـع انسـانی تحصیل کرده در حوزۀ اکوتوریسـم 
در بخش هـای مدیریتی و اجرایی توسـعۀ گردشـگری؛

- انجـام پژوهش هـای جامـع قبـل از مداخلـه و اجـرای طرح هـای 
گردشگری.
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