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چکیده
تحقيق حاضر در دو مرحله تحليلي و توصيفي  -پيمايشي اجرا شد .با استفاده از دادههای
اکولوژيکي شامل دما ،تعداد روزهای آفتابي ،نقشه توپوگرافي ،بافت خاک ،زمينشناسي ،مناطق
حفاظتشده ،خط آهن ،پوشش کاربری اراضي ،نقشه راههای ارتباطي ،حريم شهرها و حريم
رودخانهها و مسيلها در نرمافزار  ArcGISپهنههای مناسب توسعه اکوتوريسم ورزشي شناسايي
شد .سپس با پرسشنامه محقق ساخته که روايي توسط خبرگان و پايايي آن با آلفای کرونباخ تائيد
شده بود ،توان انساني جامعه ارزيابي شد .مطابق يافتهها تنها  26/5درصد از مساحت استان قم جهت
توسعه اکوتوريسم مناسب ورزشي است و 14پهنه مناسب برای توسعه اکوتوريسم نوع متمرکز و
گسترده شناسايي شد 95 .پرسشنامه توسط متخصصان استاني اکوتوريسم و گردشگری ورزشي
تکميل شد و يافتهها نشان داد توان انساني جامعه محلي شامل پنج بعد آمادگي اقتصادی ،آمادگي
کالن ،پتانسيل عملياتي ،توان هماهنگي ميان بخشي و سواد اکوتوريسم است .توان کل نيز با
ميانگين  3/11باالتر از ميانگين نظری بود ( ،)P<0.05که در مقايسه با حداکثر توان بايد گفت
برای رسيدن به شرايط مطلوب آمادگي جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي فاصله زيادی وجود دارد.
کلید واژهها :اکوتوريسم ورزشي ،امکانسنجي ،توان جامعه ميزبان ،سواد اکوتوريسم
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مقدمه
جلب و جذب گردشگر بهمنظور بازديد از مکانهای ديدني ،آثار ملي و باستاني به
سرمايهگذاری بسياری در زمينه آمادهسازی مکانهای مورد بازديد ،احداث جادههای مطلوب قابل-
دسترس ،هتلهای قابل اسکان مطلوب ،وسايل نقليه مناسب و نظاير اينها نيازمند است؛ اما در اين
ميان از بين انواع مختلف گردشگری ،اکوتوريسم1و جذب گردشگراني که بهمنظور ديدن مناظر
طبيعي به منطقه مسافرت ميکنند ،با کمترين سرمايهگذاری نسبت به ساير انواع گردشگری ميسر
ميگردد ( .)Jiang, 2008اکوتوريسم مخفف کلمه گردشگری اکولوژيکي 2است که در زبان
فارسي به "طبيعتگردی" ترجمه شدهاست ،اکوتوريسم گرايشي تازه در صنعت گردشگری و
مبتني بر مسافرتهای هدفمند همراه با ديدار و برداشتهای فرهنگي و معنوی از جاذبههای طبيعي
و لذتجويي از پديدههای گوناگون آن است ( .)Rezvani, 2003ميتوان گفت موضوع حفاظت
از محيطزيست و پايداری از اصول اصلي اکوتوريسم ميباشد بهطوریکه در تعريف انجمن
بينالمللي اکوتوريسم3نيز چنين آمده است؛ سفر مسئوالنه به مناطق طبيعي که موجبات حفاظت از
محيطزيست و حفظ رفاه مردم محلي را فراهم ميآورد .اين تعريف هرچند بهطور گستردهای
پذيرفته شده است اما انجمن مذکور معتقد است يک تعريف کاربردی برای جمعآوری دادههای
مرتبط نيست و در حال حاضر (سال  )2000هيچ روش جهاني برای جمعآوری دادههای بخش
اکوتوريسم وجود ندارد و اکوتوريسم بايد بخش ويژهای از بازار بزرگتر گردشگری طبيعت در
نظر گرفته شود (.)Dimitrijoski, 2000
صنعت گردشگری از جمله صنايعي است که در طول سالهای گذشته بيشترين رشد را تجربه
کرده است .طبق گزارشهای سازمان جهاني گردشگری( 4از آژانسهای تخصصي سازمان ملل
متحد) سال  2018نهمين سال متوالي رشد پايدار گردشگری بينالمللي بود .در طول اين سال 1/4
Ecotourism
Ecological Tourism
)The International Ecotourism Society (TIES
World Tourism Organization
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ميليارد گردشگر در سراسر دنيا اقدام به سفر کردهاند و درآمدی معادل  1/7تريليون دالر توليد
کردهاند همچنين در گزارش شماره يک دوره هجدهم سنجش گردشگری جهان1که در ژانويه
 2020منتشر شد ،نرخ رشد گردشگری جهان در سال  2019برابر با  %4بوده و به رقم  1/5ميليارد
نفر در سال رسيدهاست .طبق اين گزارش سال  2019نيز يکي از سالهای با نرخ رشد باال بودهاست
که البته اين نرخ در مقايسه با سالهای  )%7( 2017و  )%6( 2018کمتر ميباشد .همه مناطق دنيا نيز
شاهد افزايش گردشگران ورودی به خود بودند ،منطقه خاورميانه ( ،)%8آسيا و اقيانوسيه (،)%5
اروپا و افريقا ( )%4و قاره آمريکا نيز  %2رشد را تجربه کردهاست .درنهايت اين گزارش ميافزايد
که با در نظر داشتن روندهای فعلي و شاخص اعتماد سازمان گردشگری جهاني 2رشد  3الي 4
درصدی برای سال  2020قابل پيشبيني است (.)World Tourism Organization, 2020
صنعت گردشگری ،سومين صنعت پولساز جهان بعد از نفت و خودروسازی ميباشد که 80
درصد از اين جريان گردشگری دنيا در کشورهای صنعتي و فقط  20درصد از آن در کشورهای
غيرصنعتي در جريان است .عالوهبراين براساس پيشبينيهای صورتگرفته ،تقاضا برای
گردشگری بينالمللي تا سال  2020به  1/6ميليارد نفر خواهد رسيد ( Sarlab, Alipour

 .)Nadinlouie, & Dehghanpouri, 2021عليرغم اين واقعيت؛ گردشگری ميتواند برای
محيطزيست سياره زمين و مردم بسيار آسيبرسان باشد به اين وضعيت عنوان گردشگری
بيشازحد 3گفته ميشود که در آن آسيبهای ناشي از ورود بيرويه گردشگران حتي ميتواند
مزايای درآمدی حاصل از آن را تحتالشعاع خود قرار دهد .محيط طبيعي ،اقتصادی و اجتماعي
کشورهای درحالتوسعه در برابر اثرات گردشگری آسيبپذير است ،بهعنوان مثال در حاشيه قرار
گرفتن افراد محلي و عدمدسترسي به مزايای اقتصادی گردشگری و تخريب زيستگاههای
حياتوحش برای افزايش ساختوسازها بخشي از فشارهای وارده به مقاصد گردشگری است.

UNWTO World Tourism Barometer
Unwto Confidence Index
Overtourism
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ازاينرو در طول  30سال گذشته ،اکوتوريسم بهعنوان راهي برای حل مشکالت فوق بودهاست؛
اگرچه در ابتدا اين اصطالح يک واژه کمتر شناختهشدهبود اما با گذشت زمان سريعترين رشد را
در صنعت گردشگری تجربه کردهاست .ايجاد فرصتهای آموزشي بيشتر برای متخصصان
عالقهمند به پايداری ،افزايش آگاهي از تأثيرات گردشگری در بين مسافران ،تسهيل مشارکت بين
متخصصان ،سازمانها ،جوامع و گردشگران و ارتقاء ابتکارات زيستمحيطي در سراسر جهان
بخشي از اهداف اکوتوريسم در دنيا ميباشد (.)International Ecotourism Society, 2019
همانگونه که مشخص است اکوتوريسم نوعي توريسم مسئوالنه 1است که هدف اصلي آن
حفاظت از محيطزيست است ( .)Papoli Yazdi & Saqqayi, 2014اکوتوريسم از حياتوحش
و منابع طبيعي استفاده غيرمصرفي بهعمل ميآورد و غيرمستقيم به حفاظت از منطقه و بهبود وضع
اقتصادی مردم محلي کمک ميکند ،بهطورکلي ميتوان گفت هر برنامه گردشگری که شامل
چهار بخش وابستگي به طبيعت ،پايدار از نظر اکولوژيکي ،آموزش و مشارکت جوامع محلي و
ميزبان باشد ،تحت عنوان اکوتوريسم بيان ميشود (.)Akbari & Garakhlo, 2010
گردشگری ورزشي يکي ديگر از انواع گردشگری است که در سالهای اخير تقريباً در کليه
نقاط جهان از رشد بااليي برخوردار بودهاست .در واقع گردشگری ورزشي صنعتي است که از
پيوند دو صنعت گردشگری و ورزش پديد آمدهاست .بهعبارتديگر ورزش يکي از فعاليتهای
مهم گردشگران در حين گردشگری است و گردشگری نيز با انواع مختلف ورزشها همراه است.
البته موضوع مسافرت مردم برای شرکت يا تماشای ورزش به بازیهای المپيک باستان برميگردد؛
درست زماني که مردم از نقاط مختلف برای تماشای رقابت قهرمانان در کوه المپيا دور هم جمع
ميشدند ( .)Adabi Firouzjah, Koze chian, & Ehsani, 2009طبق گزارش نمايشگاه جهاني
گردشگری ورزشي؛ 2گردشگری ورزشي ساالنه  12الي  15ميليون مسافرت بينالمللي ايجاد
ميکند و نرخ رشد آن برابر با  6درصد است ،اين صنعت  10درصد از صنعت گردشگری را شامل
Responsible Tourism
World Sport Tourism Show: wst-show
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ميشود و دارای گردش مالي  800ميليارد دالر در سال است ( .)Wst-show, 2018تاکنون
تقسيمبندیهای متفاوتي از انواع مختلف گردشگری ورزشي ارائه شدهاست که عليرغم مشترک-
بودن در محور ورزش تمايزاتي با هم دارند .يکي از تقسيمبندیهايي که برای درک گستردگي
گردشگری ورزشي مفيد است؛ تقسيمبندی ) Kurtzman (2001و ) Kurtzman (2005است که
با تمرکز بر نوع فعاليتها يا محصول؛ گردشگری ورزشي را به شش طبقه شامل جاذبهها(1کوهها،
استاديومها ،پارکها و زيرساختهای ورزشي)؛ تفريحگاهها( 2تفريحگاههای اسکي ،مجتمعهای
سالمتي و تناسباندام)؛ سفرهای دريايي(3تأسيسات ورزشي روی کشتي ،برگزاری کنفرانس روی
کشتي)؛ تورهای ورزشي( 4تورهای مسافرتي به استاديومها ،پارکهای ورزشي ،زيرساختهای
خاص ورزشي و مسابقات)؛ رويدادها 5و گردشگری ماجراجويانه( 6قايقراني آبهای خروشان،
غواصي و غيره) تقسيم کردهاست.
جذابيتهای ايجادکننده گردشگری ورزشي به دو نوع طبيعي و انسانساخت تقسيم ميگردد.
لذا زماني که جذابيتهای طبيعي ايجادکننده گردشگری ورزشي باشند ميتوان با رعايت اصول
اکوتوريسم از آن بهعنوان اکوتوريسم ورزشي ياد کرد .در جای ديگری پتانسيلهای گردشگری و
گردشگری ورزشي به دو نوع پتانسيلهای فيزيکي و غيرفيزيکي7تقسيم شدهاست؛ پتانسيل فيزيکي
با منابع طبيعي مانند زمين ،آب ،شرايط آب و هوايي،گونههای حيواني و غيره موجود در مناطق
ارتباط دارد درحاليکه پتانسيل غيرفيزيکي به نهادها و مؤسسات محلي ،آدابورسوم و حتي
فرهنگ جامعه مرتبط است ( .)Adi & Danardani, 2020بر اين اساس جهت توسعه اکوتوريسم
ورزشي هر دو نوع پتانسيل مورد نياز است .از طرف ديگر ارتباط گردشگری ورزشي و اکوتوريسم
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نيز موضوع جالب توجهي است؛ در اين رابطه ) Singh, Dash, & Vashko (2016در تبيين اين
ارتباط از دو محور توريسم ورزشي و اکوتوريسم با پيوستاری دو طرفه استفاده ميکنند که با توجه
به ميزان جهتگيری افراد نسبت به محيطزيست دوستي يا فعاليتهای ورزشي چهار حالت شکل
ميگيرد؛ گردشگران تعطيالت(1که عالقهمندی کمي به فعاليتهای ورزشي و اکوتوريسم دارند و
بيشتر تجربه سفرهای شهری را ميخواهند) ،گردشگران فعال( 2اين افراد عالقهمندی کمي به
اکوتوريسم داشته اما عالقه زيادی به توريسم ورزشي دارند ،البته گردشگران فعال دوست دارند به-
جای فعاليت ورزشي ،تماشاگر مسابقات مختلف باشند) ،گردشگران سبز(3افرادی که دارای عالقه
زياد به اکوتوريسم و عالقه کم به توريسم ورزشي هستند ،اين افراد بر فعاليتهای سازگار با
محيطزيست تمرکز دارند) و گردشگران عملگرا( 4که عالقه زيادی هم به اکوتوريسم و هم
فعاليتهای ورزشي در دل طبيعت دارند .لذا بايد گفت که صرفاً انجام فعاليتهای ورزشي مختلف
در طبيعت بهخودیخود کامالً اکوتوريسم نيست و هرچند درجه بااليي از طبيعتگردی را دارد اما
ال سازگار با محيطزيست نخواهد بود.
کام ً
مطابق مطالعات صورتگرفته جاذبههای طبيعي کشور ايران که ميتواند مبنای فعاليتهای
ورزشي مختلف قرار گيرد در هفت دسته کلي شامل دامنهنوردی و طبيعتگردی ،شکار و صيد،
ورزشهای زمستاني ،ورزشهای ساحلي و آبي ،بيابانگردی ،طبيعتدرماني و کوهنوردی و
غارنوردی قرار ميگيرد ( .)Adabi Firouzjah et al., 2009استان قم از نظر وسعت سيامين
استان کشور محسوب ميشود ،عليرغم موقعيت مرکزی مناسب در کشور بررسيها نشان ميدهد
که در مجموع اين استان از لحاظ اقليمي شرايط مساعدی ندارد ،اکوسيستم طبيعي استان خيلي
آسيبپذير بوده و کمبود منابع آبي از ويژگيهای آن است .اکثر مناطق استان قم بهويژه در
بخشهای شرقي و مرکزی به علت عوامل مختلف نظير سيطره پرفشار جنبحارهای در فصل
Vacation Tourist
Active Tourist
Green Tourist
Action-oriented Tourist
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تابستان ،دوری از دريا و عدمدسترسي به منابع رطوبت از بارش اندک برخوردارند ،اين وضعيت
شرايط نسبتاً سخت اقليمي را بر استان تحميل کرده است که البته با حرکت از نواحي کويری شرق
و شمال استان به سمت مناطق کوهپايهای و کوهستاني غرب و جنوب شرايط اقليمي معتدلتر
ميگردد .بخش عمده مساحت استان قم از بيابانها ،دشتها و مناطق حفاظتشده مختلف نظير
دشت قم ،دشت شريفآباد ،دشت مسيله ،درياچههای حوض سلطان و نمک ،بخشهايي از پارک
ملي و منطقه حفاظتشده کوير و غيره تشکيل شدهاست ( .)Sharghayand, 2013مطابق مدل
بومشناختي توسعه اکوتوريسم ايران ،اکوتوريسم به  2نوع گسترده و متمرکز تقسيم ميشود ،اين
مدل در عين نشان دادن توان سرزمين ،درجه مرغوبيت توان را نيز نشان ميدهد .اکوتوريسم
متمرکز آن دسته از تفرجهاست که به توسعه نياز دارد؛ مانند اسکي ،دوچرخهسواری و بازديد از
آثار فرهنگي .در مقابل اکوتوريسم گسترده آن دسته از تفرجهاست که نياز به توسعه چنداني ندارد
و فعاليتهايي نظير ماهيگيری ،کوير نوردی ،تماشای جانوران در طبيعت و غيره را شامل ميشود
( .)Makhdoum, 2013بر اين اساس همه مناطق اقليمي در ايران حتي مناطق کويری را ميتوان
بهعنوان بستری برای توسعه اکوتوريسم در نظرگرفت .همانگونه که اشاره شد ،استان قم از برخي
جاذبههای طبيعي نظير دريا و درياچهها ،شرايط ورزشهای زمستاني ،طبيعتدرماني و چشمههای
آب گرم و غيره برخوردار نيست اما در نقطه مقابل وجود بيابانها و کويرهای متعدد ميتواند باعث
توسعه گردشگری ورزشي خاص اين مناطق گردد .عالوه بر کويرهای متعدد وجود مناطق
کوهپايهای و کوهستاني در غرب و جنوب استان ميتواند امکان توسعه فعاليتهای دامنه نوردی و
طبيعتگردی را فراهم آورد .يکي از راهکارهای توسعه گردشگری طبيعتمحور شناسايي هر چه
بهتر مناطق دارای استعداد اکوتوريسم است و در تعيين استعداد اکوتوريسم مناطق متغيرهای
مختلف اکولوژيکي بايد در نظر گرفتهشوند .عالوه بر متغيرهای اکولوژيکي که ميتوانند توان
طبيعي مناطق را مشخص نمايند بديهي است که هرگونه توسعه فعاليتهای اکوتوريستي بايد بر
اساس توان انساني مناطق نيز صورت گيرد که در اين پژوهش مدنظر بود بهعبارتي تحقيق پيش رو
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به دنبال امکانسنجي اکولوژيکي و انساني توسعه اکوتوريسم ورزشي در مناطق کويری استان قم
بود.
روش تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف ،جزء تحقيقات کاربردی بود .همچنين شامل دو بخش که رويکرد
بخش اول تحليلي و رويکرد بخش دوم توصيفي  -پيمايشي بود که هر دو بخش در دسته تحقيقات
کمي قرار ميگرفت.
با توجه به هدف بخش اول يعني شناخت توانمندیهای بومشناختي و پهنهبندی منطقه از نظر
قابليتهای توسعه اکوتوريسم؛ امکانسنجي اکولوژيکي استان قم با استفاده از مدل بومشناختي
اکوتوريسم ايران با بهرهگيری از سامانه  GISانجام شد .بدينمنظور برای تهيه و رویهمگذاری
نقشهها و توليد اليههای رقومي از نرمافزار  ArcGISاستفاده شد .برای رسيدن به هدف مورد نظر به
تهيه نقشههای موضوعي بر اساس منابع بومشناختي استان پرداختهشد که در جدول شماره يک
دادههای مورد استفاده ارائه شده است.
جدول  .1دادههای مورد استفاده در پژوهش
ردیف

شرح داده

1

دما

2

تعداد روزهای آفتابی

3

نقشه توپوگرافی

4

بافت خاک

5

زمینشناسی

6

مناطق حفاظتشده

7

خط آهن

8

پوشش(کاربری) اراضی

9

نقشه راههای ارتباطی

10

حریم شهرها

11

نقشه رودخانهها و مسیلها

منبع
اداره کل هواشناسی استان قم

سازمان زمینشناسی کشور
اداره کل محیطزیست استان قم
وزارت راه و شهرسازی
سازمان نقشهبرداری کشور
وزارت راه و شهرسازی
سازمان نقشهبرداری کشور
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پس از امکانسنجي اکولوژيکي استان قم با هدف شناخت توانمندیهای بومشناختي و
پهنهبندی مناطق استان از نظر قابليتهای توسعه اکوتوريسم ،مرحله دوم تحقيق با هدف
امکانسنج ي انساني توسعه اکوتوريسم ورزشي انجام شد؛ دليل اين مرحله از آنجايي ناشي ميشود
که توان اکولوژيکي مناطق برای توسعه اکوتوريسم ورزشي الزم است اما کافي نيست و توان
انساني جوامع ميزبان نيز يک ويژگي خيلي مهم است که بايد مورد مطالعه قرار گيرد .در اين مرحله
از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر دو پژوهش "امکانسنجي پيادهسازی ،توسعه و تقويت
طبيعتگردی (اکوتوريسم) روستايي توسط تشکلهای تعاوني در سطح استان مرکزی" و "ارائه
مدل توسعه اقتصاد منطقهای مقاصد گردشگری ورزشي با رويکرد سيستمي مطالعه موردی" استفاده
شد ( .)Agoli Marzijarani, Mohammadgholinia, & Taghdisi, 2011; Javid, 2020اين
پرسشنامه شامل پنج مؤلفه آمادگي اقتصادی (چهار گويه) ،آمادگي کالن (سه گويه) ،پتانسيل
عملياتي (نه گويه) ،توان هماهنگي ميانبخشي (چهار گويه) و سواد اکوتوريسم (شش گويه) است،
همچنين هفت سؤال جمعيتشناختي در ابتدای پرسشنامه طراحي شد .بعد از طراحي پرسشنامه؛
گويههای پرسشنامه در فرم روايي در اختيار هفت نفر از اساتيد دانشگاه با تخصصهای گردشگری
ورزشي و گردشگری قرار گرفت و با نظرات اصالحي آنها روايي صوری محتوايي پرسشنامه
تاييد شد .همچنين روايي سازه و واگرای پرسشنامه با استفاده معادالت ساختاری (تحليل عاملي
تأييدی) در نرمافزار  Amosنسخه  23تائيد شد .پايايي پرسشنامه نيز؛ با تحليل  30پرسشنامه ابتدايي
بهصورت پايايي تکتک سؤاالت ،مؤلفههای پرسشنامه و پايايي کل پرسشنامه با استفاده از ضريب
آلفای کرونباخ مورد تائيد واقع شد که برابر با  0/812بود .جامعه آماری اين بخش شامل کليه افراد
و متخصصان حوزههای ورزشي و گردشگری در استان قم (با تأکيد بر آشنايي با مفاهيم
اکوتوريسم و اکوتوريسم ورزشي) و همچنين مقامات محلي مناطق مناسب برای توسعه اکوتوريسم
ورزشي (بر مبنای يافتههای مرحله اول) بهصورت تمام شمار بودند .باتوجه به شيوع پاندمي کرونا؛
پرسشنامه به صورت اينترنتي طراحي شد و در اختيار اعضای اداره کل ورزش و جوانان ،هيئتهای

دوره دوم ،شماره اول (پیاپی پنج) ،بهار 109  1400

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

ورزشي استان ،ادارات مرتبط با گردشگری ،و غيره قرار گرفت ،تا مشارکت حداکثری حاصل
شود .البته باتوجه به طراحي دو سؤال مبني بر خودارزيابي ميزان آگاهي از مفاهيم اکوتوريسم و
گردشگری ورزشي در ابتدای پرسشنامه درصورتيکه فردی آگاهي خود را با مفاهيم يادشده
خيليکم و کم توصيف ميکرد از تحليل نهايي خارج ميشد .بر اين اساس  116پرسشنامه تکميل
شد که با بررسي پاسخ سؤاالت خودارزيابي 21 ،پرسشنامه از تحليل نهايي خارج شد و 95
پرسشنامه مورد تحليل واقع شد.
یافتهها
خالصهای از ويژگيهای جمعيت شناختي اعضای نمونه آماری در جدول شماره  2ارائه شده
است .مطابق جدول ميتوان گفت؛ ذينفعان توسعه اکوتوريسم ورزشي از بخشها و سازمانهای
مختلف استان در تکميل پرسشنامه نقش داشتند.
جدول  .2توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
متغیر
جنسیت

تحصیالت

سازمان

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

60

63/16

زن

35

36/84

دیپلم

12

12/63

کارشناسی

29

30/53

کارشناسی ارشد

39

41/05

دکتری

15

15/79

اداره کل ورزش و جوانان

12

12/63

هیئتهای ورزشی استان

23

24/21

دانشگاهها

11

11/58

سازمانهای گردشگری

9

9/48

شوراها و دهیاریها

21

22/10

سازمانهای محیطزیست

9

9/48

سایر

10

10/52
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برای امکانسنجي اکولوژيکي توسعه اکوتوريسم ورزشي که بر مبنای توان بومشناختي مناطق
بود ،با استفاده از ابزار  ،GISپايگاه دادههای موردنياز از محدوده کل استان قم ايجاد شد .استان قم
با وسعت  11238کيلومترمربع در کريدور مرکزی ايران واقع شده است که در مرکز کشور و در
جنوب استان تهران ،شمال استان اصفهان ،شرق استان مرکزی و غرب استان سمنان قرار گرفته
است .با تهيه پايگاه دادههای موردنياز فرآيند مديريت دادهها و دستهبندی اليههای اطالعاتي انجام
شد ،پس از تهيه اليههای اطالعاتي ،با روش رویهمگذاری1نقشهها با هم تلفيق شد که خروجي
نهايي آن شناسايي پهنههای مستعد توسعه اکوتوريسم بود .در اين بخش پهنهبندی کلي بر اساس
متغيرهای اقليمي ،زيستي ،زمين ساختي و حرايم ارائه ميشود تا درنهايت نقشه نهايي توسعه
اکوتوريسم ارائه گردد .معيارهای دما ،شيب و ارتفاع با عنوان کلي پهنهبندی اقليمي مورد بررسي
قرار گرفته است و از ادغام آنها وضعيت تناسب پهنههای استان برای توسعه اکوتوريسم حاصل
شده است (شکل شماره يک) ،بر اساس اين نقشه ،مناطق با رنگ قرمز پهنههای نامناسب برای
اکوتوريسم هستند و پهنههای سبز شامل اراضي مناسب برای اين منظور به شمار ميرود که يا
ارتفاع باالتر از  200متر دارند ،يا دمای بيش از  30درجه و يا شيب بيش از 15درصد دارند.

Overlaying

1.
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شکل  .1پهنههای مناسب فعالیت اکوتوریستی در استان قم بر اساس متغیرهای اقلیمی

معيارهای مناطق حفاظتشده و پوشش اراضي با عنوان کلي پهنهبندی زيستي ادغام و ارائه
شدهاست که در شکل شماره دو ارائه شده است.

شکل  .2پهنههای مناسب فعالیت اکوتوریستی در استان قم بر اساس متغیرهای زیستی
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معيارهای بافت خاک و زمينشناسي در قالب عامل زمين ساختي ادغام و ارائه شده است که
پهنهبندی مناطق در شکل شماره سه ارائه شده است.

شکل  .3پهنههای مناسب فعالیت اکوتوریستی در استان قم بر اساس متغیرهای زمین ساختی

معيارهای حريم آزادراه ،راهآهن ،شهرها و رودخانهها نيز در قالب معيار کلي حرايم ادغام و
ارائه شدهاست که بر اساس آن وضعيت پهنهبندی مناطق استان در شکل شماره چهار آمده است.

شکل  .4پهنههای مناسب فعالیت اکوتوریستی در استان قم بر اساس متغیرهای حرایم

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی
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با ادغام چهار اليه فوق؛ نقشه نهايي پهنهبندی استان قم برای توسعه اکوتوريسم ارائهشد (شکل
شماره پنج) .بر اساس شکل مذکور محدوده استان به دو پهنه مناسب و نامناسب برای توسعه
اکوتوريسم تقسيم شدهاست .اين نقشه خروجي ادغام همه نقشههای پيشين ميباشد .بهبيان ديگر
محدوديتهای هر سه نقشه قبلي در اين نقشه در کنار هم قرار گفته و محدوديت کلي را تشکيل
دادهاست و بقيه مناطق خارج از اين محدوديت بهعنوان مناطق مناسب توسعه اکوتوريسم در نظر
گرفتهشدهاست .محدوديتهايي شامل ،حريم شهرها ،حريم آزادراه ،حريم خطآهن ،مناطق
حفاظتشده ،شيبهای نامناسب ،ارتفاع نامناسب ،اراضي با پوشش نامناسب و پهنههای دمايي
نامناسب برای توسعه اکوتوريسم است .بهطور خالصه ميتوان گفت اگر دما را معادل ( ،)Tارتفاع
( ،)Hحريم راه ( ،)B1حريم راهآهن ( ،)B2حريم شهر ( ،)B3مناطق حفاظتشده ( ،)PAشيب
( ،)Sبافت خاک ( ،)STزمينشناسي ( ،)Gرودخانه ()Rو پوشش اراضي را ( )LCدرنظر بگيريم،
شکل شماره پنج بر اساس رابطه زير بهدست ميآيد:
X= T+H+B1+B2+B3+PA+S+ST+G+R+LC

شکل  .5پهنهبندی نهایی استان قم جهت توسعه اکوتوریسم
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در جدول شماره سه سهم نسبي پهنههای مناسب و نامناسب برای توسعه اکوتوريسم در استان
قم ارائه شدهاست که بر اساس جدول ميتوان گفت تنها  26/5درصد از مساحت استان قم جهت
توسعه اکوتوريسم مناسب است و  73/5درصد باقيمانده مناسب فعاليتهای اکوتوريستي نيستند.
جدول  .3سهم نسبی پهنههای استان قم بر اساس تناسب
ردیف

پهنه

درصد

1

مناسب

26/5

2

نامناسب

73/5

همچنين پهنههای پيشنهادی جهت توسعه فعاليتهای اکوتوريستي در سطح استان قم در شکل
شماره شش لکهگذاری شدهاست ،شکل شماره هفت نيز تالقي کويرهای استان قم را نسبت به
پهنههای پيشنهادی نشان ميدهد.

شکل  .6پهنههای پیشنهادی توسعه اکوتوریسم در استان قم
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شکل  .7تالقی کویرهای استان قم نسبت به پهنههای پیشنهادی

درنهايت ازنظر تناسب پهنهها برای دو گونه اکوتوريسم متمرکز و گسترده ميتوان گفت که
عموم ًا در هر منطقه پهنههای مناسب برای اکوتوريسم متمرکز مناسب برای اکوتوريسم گسترده نيز
ميباشند ،چراکه عوامل و معيارهای محدودکننده در اکوتوريسم گسترده کمتر از نوع متمرکز آن
است .بر اين اساس و باتوجه به معيارهای درنظرگرفتهشده در اين پژوهش ،پهنههای معرفيشده
برای هر دو نوع اکوتوريسم مناسب ميباشند ،تنها پهنه قرار گرفته در بخش سلفچگان باتوجه به
محدوديتهای شيب زمين تنها برای اکوتوريسم گسترده در نظر گرفتهشدهاست و برای نوع
متمرکز مناسب نميباشد که در جدول شماره چهار نشان دادهشدهاست.
جدول  .4وضعیت تناسب پهنههای پیشنهادی برای انواع اکوتوریسم
شماره پهنه

موقعیت

اکوتوریسم متمرکز

اکوتوریسم گسترده

1

بخش مرکزی

*

*

2

بخش مرکزی

*

*

3

بخش مرکزی

*

*
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4

بخش مرکزی

*

*

5

بخش مرکزی

*

*

6

جعفرآباد

*

*

7

سلفچگان

*

*

8

خلجستان -سلفچگان

*

*

9

خلجستان

*

*

10

سلفچگان

-

*

11

کهک

*

*

12

بخش مرکزی

*

*

13

بخش مرکزی

*

*

14

بخش مرکزی

*

*

بهطورکلي؛ مطابق پهنهبندی صورتگرفته ميتوان گفت پهنههای واقعشده در بخش مرکزی و
جعفرآباد جزء پهنههای واقعشده در مناطق کويری استان هستند ،درحاليکه پهنههای واقعشده در
جنوب غرب استان قم شامل خلجستان ،سلفچگان و کهک جزء پهنههای مناسب در مناطق
کوهستاني هستند و لذا ميتوان فعاليتهای زير را برای اين دو بخش و پهنههای قرارگرفته در آنها
پيشنهاد کرد؛ البته بايد در نظر داشت که محدوديتي از نظر فعاليتها و رشتهها وجود ندارد و
ميتوان با رعايت اصول اکوتوريسم بسياری از رشتهها و فعاليتها را توسعه داد يا اينکه فعاليتهای
جديدی را طراحي و اجرا نمود.
در بخش قبل مشخص شد که چه ميزان از مساحت استان قم برای توسعه فعاليتهای
اکوتوريسم مناسب است ،همچنين پهنههای پيشنهادی جهت اکوتوريسم معرفي و انواع فعاليتهای
متمرکز و گسترده مناسب نيز در هر پهنه مشخص شد .در بخش دوم امکانسنجي پيادهسازی
اکوتوريسم ورزشي بر اساس ميزان آمادگي جوامع ميزبان ارزيابي ميشود .درواقع اين بخش به اين
دليل اجرا ميگردد که يافتههای مرحله قبلي در خصوص شناسايي پهنههای مناسب برای توسعه
اکوتوريسم ورزشي صرفاً بر مبنای متغيرهای غيرانساني بوده است اما بديهي است که هرگونه
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توسعه فعاليتهای گردشگری از جمله اکوتوريسم ورزشي در مناطق مختلف نيازمند آگاهي و
ظرفيتهای انساني مناطق مدنظر ميباشد .در اين بخش دادههای جمعآوری شده با تحليل عاملي
تأييدی مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت ،برای اين منظور کليه گويه ها و مؤلفههای متناظر آنها
بهصورت همزمان وارد فرآيند تحليل شدند (جدول پنج و شکل هشت) ،شاخصهای برازش مدل
و روايي واگرای مدل نيز مورد ارزيابي قرار گرفت که از ارائه آن خودداری شدهاست.
جدول  .5تحلیل عاملی تائیدی عوامل مربوط به توان جوامع محلی جهت توسعه اکوتوریسم ورزشی
ابعاد

نماد گویه
Eco1

آمادگی
اقتصادی

Eco2

Eco3

Eco4

Macro1
آمادگی
کالن

Macro2
Macro3

Oper1

پتانسیل
عملیاتی

Oper2

Oper3

Oper4

گویه
بازار اقتصادی حوزه اکوتوریسم ورزشی از سودآوری کافی برای بخش
خصوصی برخوردار است.
بخش خصوصی از تجربه کافی در زمینه راهاندازی و توسعه فعالیتهای
اکوتوریسم ورزشی برخوردار است.
بخش خصوصی از سرمایه کافی برای مشارکت در توسعه اکوتوریسم
ورزشی برخوردار است.
بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در توسعه اکوتوریسم ورزشی از
طرف مؤسسات مالی استان حمایت میشود.
قوانین مشخص و مدونی استانی در زمینه رعایت اصول اکوتوریسم در
توسعه اکوتوریسم ورزشی وجود دارد.
توان برنامهریزی توسعه اکوتوریسم ورزشی در سطح استان وجود دارد.
نظارت کافی بر اجرای فعالیتهای اکوتوریسم ورزشی از جانب نهادهای
نظارتی استانی وجود دارد.
نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در زمینه اکوتوریسم ورزشی در
استان وجود دارد.
توان برنامه ریزی جهت توسعه اکوتوریسم ورزشی در نهادهای محلی
وجود دارد.
نهادهای محلی از توانایی کافی اطالعرسانی ،تبلیغات و بازاریابی جهت
توسعه اکوتوریسم ورزشی برخوردارند.
قوانین ویژه محلی جهت رعایت اصول اکوتوریسم در فعالیتهای
اکوتوریستی ورزشی وجود دارد.

بار

ضریب

عاملی

تعیین

0/703

0/397

0/648

0/284

0/505

0/477

0/474

0/194

0/584

0/315

0/752

0/538

0/598

0/598

0/645

0/645

0/557

0/557

0/516

0/539

0/626

0/633
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Oper5

Oper6

Oper7

Oper8

Oper9

نهادهای محلی با حساسیتها و پیششرطهای اکوتوریسم ورزشی
آشنا هستند.
نهادهای محلی از ظرفیتها و جاذبههای اکوتوریسم ورزشی در منطقه
خود ،آگاهی دارند.
در جامعه محلی آژانسهای تخصصی برای اجرای فعالیتهای
اکوتوریسم ورزشی وجود دارد.
نهادهای مسئول هنگام ورود گردشگران به پهنههای اکوتوریستی
استان آموزشهای کافی را به آنها ارائه میدهند.
از گردشگران هنگام ورود به پهنههای اکوتوریستی استان تعهدات الزم
نسبت به رعایت اصول اکوتوریسم اخذ میشود.

0/619

0/423

0/703

0/457

0/676

0/494

0/651

0/383

0/815

0/392

در برنامهریزی برای فعالیتهای اکوتوریسم ورزشی؛ دیدگاههای
Inter1
توان
هماهنگی
میان

سازمانهای متخصص (نظیر سازمان حفاظت از محیطزیست) در نظر

0/734

0/266

گرفته میشود.
Inter2
Inter3

بخشی

رسانههای محلی از پیامدهای مثبت اکوتوریسم ورزشی آگاه هستند.
رسانههای محلی برنامههایی را در جهت معرفی اکوتوریسم ورزشی
تهیه و پخش میکنند.

0/696
0/730

0/310
0/416

ارتباطات و هماهنگی مناسبی بین نهادهای مختلف (شهرداریها،
Inter4

شوراها ،دهیاریها و  )...در راستای توسعه اکوتوریسم ورزشی وجود

0/597

0/358

دارد.
Eco.lit1

Eco.lit2

سواد
اکوتوریسم

Eco.lit3

Eco.lit4

Eco.lit5

Eco.lit6

عموم مردم محلی از منافع و فواید توسعه فعالیتهای اکوتوریسم
ورزشی آگاه هستند.
عموم مردم محلی از توسعه فعالیتهای اکوتوریسم ورزشی حمایت
میکنند.
عموم مردم محلی نسبت به اکوتوریسم ورزشی آموزشهای کافی و
الزم را دریافت کردهاند.
عموم مردم محلی نسبت به توسعه اکوتوریسم ورزشی دیدگاه مثبتی
دارند.
عموم مردم محلی توسعه اکوتوریسم ورزشی را برای خود و جامعه خود
مفید میدانند.
عموم مردم محلی در توسعه فعالیتهای اکوتوریسم ورزشی مشارکت
فعال دارند.

0/733

0/566

0/561

0/341

0/440

0/225

0/690

0/225

0/533

0/419

0/630

0/494
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شکل  .8مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل امکانسنجی انسانی توسعه اکوتوریسم ورزشی
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پس از تائيد ساختار عاملي توان انساني توسعه اکوتوريسم ورزشي ،از آزمون تي تکنمونهای با
ميانگين نظری برای ارزيابي توان جامعه جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي استفادهشد .هدف از اين
آزمون اين بود که اگر ميانگين نظری عوامل توان انساني جامعه جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي
برابر با سه باشد؛ ميانگين بهدست آمده از اعضای نمونه تحقيق نسبت به اين عدد چه وضعيتي دارد.
جدول  .6آزمون تی تک نمونهای
متغیر

میانگین

آماره تی

درجات آزادی

اختالف میانگین

سطح معناداری

آمادگی اقتصادی

3/38

6/69

94

0/38

0/000

آمادگی کالن

3/32

6/83

94

0/32

0/000

پتانسیل عملیاتی

3/27

6/72

94

0/27

0/000

توان هماهنگی میان بخشی

3/48

13/79

94

0/48

0/000

سواد اکوتوریسم

2/10

-21/86

94

-0/90

0/000

توان کل

3/11

5/42

94

0/11

0/000

مطابق نتايج سطح معناداری آزمون در همه مؤلفهها و توان کل از  0/05کمتر است يعني فرض
صفر (برابری ميانگين واقعي و نظری) رد ميشود و با اطمينان  95درصد ميتوان گفت ميانگين
واقعي و ميانگين نظری ( )3برابر نيستند .باتوجه به نابرابری ميانگينها به مقادير ميانگين و اختالف
آن با ميانگين نظری نگاه ميکنيم که برای همه مؤلفهها و توان کل از عدد سه بيشتر است اما
ميانگين مؤلفه سواد اکوتوريسم از ميانگين نظری کمتر است که همه اختالف ميانگينها نيز از نظر
آماری معنادار است.
با توجه به شکل فوق ميتوان گفت توان واقعي جوامع محلي جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي
در استان قم کمي باالتر از وضعيت ميانگين است (عدد  3/11در مقابل )3/00؛ برای مؤلفههای
آمادگي اقتصادی ،آمادگي کالن ،پتانسيل عملياتي و توان هماهنگي ميان بخشي نيز وضعيت اندکي
باالتر از وضعيت ميانگين نظری است .اما با مقايسه وضعيت واقعي با وضعيت مطلوب (حداکثر
توان) ميتوان گفت برای رسيدن به شرايط مطلوب ازنظر آمادگي برای توسعه اکوتوريسم فاصله
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زيادی وجود دارد .در مورد مؤلفه سواد اکوتوريسم نيز وضعيت واقعي پايينتر از وضعيت ميانگين
نظری نيز است که نامناسب بودن ميزان آمادگي اين مؤلفه را جهت توسعه اکوتوريسم در استان
نشان ميدهد.

شکل  .9نموداری راداری تفاوت وضعیت واقعی و میانگین نظری

بحث و نتیجهگیري
اين پژوهش با هدف امکانسنجي اکولوژيکي  -انساني توسعه اکوتوريسم ورزشي در استان قم
انجام شد ،نتايج و يافتههای تحقيق از دو جنبه قابل اهميت است ،اول اينکه در تحقيق حاضر از دو
رويکرد برای امکانسنجي توسعه اکوتوريسم ورزشي در استان قم استفادهشد؛ رويکرد جغرافيايي و
اکولوژيکي در کنار رويکرد آمادگي انساني و تلفيق يافتههای دو رويکرد ميتواند بهمراتب
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کاربردیتر و مفيدتر از نتايج يک رويکرد برای کاربست عملي يافتهها باشد .به عبارت سادهتر
ازآنجاييکه اکوتوريسم و توسعه آن به توان اکولوژيکي مناطق وابسته بوده و به آن اهميت فراواني
قائل است بايد توان اکولوژيکي مناطق مورد توجه جدی قرار گيرد ،لذا يافتههای اين بخش ميتواند
راهنمايي مناسبي برای توسعه اکوتوريسم ورزشي باشد اما بديهي است که بدون در نظر گرفتن توان
انساني يا همان آمادگي جامعه نميتوان انتظار داشت که توسعه فعاليتهای اکوتوريسم و
اکوتوريسم ورزشي بهطور مناسب و متوازن انجام شود که برای اين هدف نيز يافتههای مرحله دوم
مفيد خواهد بود.
در مرحله اول با استفاده از تنها مدل بومشناختي اکوتوريسم ايران (،)Makhdoum, 2013
تالش شد تا پهنههايي که بهترين شرايط را برای توسعه اکوتوريسم در استان قم دارند ،شناسايي
شود .اين مدل پايداری زيستمحيطي را در توسعه اکوتوريسم بهعنوان اصل اساسي در نظر ميگيرد
و فعاليتهای اکوتورييسم ورزشي نيز از اين مساله استثنا نخواهد بود .فعاليتهای اکوتوريستي به دو
شکل متمرکز و گسترده ميتواند توسعه يابد و بايد پهنههای شناساييشده توان بومشناختي الزم را
داشته باشند .مطابق تحليلهای صورت گرفته و نقشههای به دست آمده تنها  26/5درصد از مساحت
استان قم جهت توسعه اکوتوريسم مناسب بودند که در  14پهنه مشخص شدند .بخش مرکزی شامل
 8پهنه ،بخش سلفچگان شامل  2پهنه 1 ،پهنه مشترک بين بخشهای خلجستان  -سلفچگان؛ و
بخشهای جعفرآباد ،خلجستان و کهک هر کدام  1پهنه مناسب داشتند .همچنين ميتوان گفت
پهنههای  13 ،4 ،3 ،2 ،1و  14که همگي در بخش مرکزی واقعاند با کويرهای استان قم همپوشاني
دارند ،اين پهنهها ی قابليت توسعه اکوتوريسم متمرکز و گسترده را دارند .همچنين پهنه شماره 6
واقع شده در بخش جعفريه نيز در منطقه کويری واقع شده است که قابليت توسعه اکوتوريسم
متمرکز و گسترده را دارد .بقيه پهنهها به ويژه در بخش جنوب غرب استان قم در مناطق کوهستاني
واقع شدهاند که همگي به جزء پهنه شماره ( 10واقع در سلفچگان) توان توسعه هر دو نوع
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اکوتوريسم گسترده و متمرکز را دارند .پهنه شماره  10واقع در بخش سلفچگان برای اکوتوريسم
متمرکز مناسب نبود و فقط قابليت توسعه اکوتوريسم گسترده را داشت.
همانگونه که مشخص است در تمامي پهنههای شناسايي شده جهت توسعه اکوتوريسم در
استان قم به جزء يک پهنه ،امکان و قابليت توسعه هر دو نوع اکوتوريسم متمرکز و گسترده وجود
دارد .اکوتوريسم متمرکز شامل آن دسته از تفرجهاست که نياز به توسعه دارند ،فعاليتهايي مانند
شنا ،اسکي ،خورگشت ،اردو زدن ،دوچرخه راني و غيره در زمره فعاليتهای اکوتوريسم متمرکز
است .درحاليکه اکوتوريسم گسترده شامل آن دسته از تفرجهاست که يا نياز به توسعه ندارند؛
مانند کوهنوردی و شکار و يا به توسعه اندک نياز دارند؛ مانند ماهيگيری ،صحراگردشي،
اسبسواری و تماشای جانوران در طبيعت .ازاينرو بر اساس يافتههای تحقيق حاضر در همه
پهنههای شناساييشده (بهجزء يک پهنه) ميتوان برای اکوتوريسم متمرکز امکانات و
زيرساختهايي را فراهم نمود ،عالوه بر اين در هر پهنهای که شرايط و توان اکوتوريسم متمرکز
وجود داشته باشد ،قطعاً توسعه اکوتوريسم گسترده نيز امکانپذير خواهد بود .بديهي است که
توسعه اکوتوريسم متمرکز نيازمند زيرساختهای خاصي ازجمله راههای دسترسي است ،ميتوان
گفت کويرهای نمک و قمرود در استان قم در مجاورت دو آزادراه قرار دارند به ويژه کوير نمک
که مابين دو آزادراه خليجفارس و حرم تا حرم (قم  -گرمسار) واقع شده است.
مطابق يافتههای مرحله دوم توان انساني استان قم جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي شامل پنج
مؤلفه آمادگي اقتصادی ،آمادگي کالن ،پتانسيل عملياتي ،توان هماهنگي ميان بخشي و سواد
اکوتوريسم بود.
آمادگي اقتصادي :مؤلفهای از توان جامعه برای توسعه اکوتوريسم ورزشي است که به توان
و تمايل سرمايهگذاری جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي اشاره دارد .تجربه ،سرمايه کافي و حمايت
مالي از طرف مؤسسات مالي ميتواند بازار اکوتوريسم ورزشي را جذاب نمايد و اين عوامل
ميتوانند آمادگي اقتصادی جامعه را باال ببرد که بهطور مستقيم توان توسعه اکوتوريسم را افزايش
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خواهد داد .يعني ميزان آمادگي اقتصادی باال ميتواند تسهيلکننده توسعه اکوتوريسم و اکوتوريسم
ورزشي در استان قم باشد .مطابق نتايج آزمون تي ارزيابي آمادگي اقتصادی استان قم نشان داد
وضعيت اين مؤلفه باالتر از ميانگين نظری است و بنابراين ميتوان گفت استان قم از نظر پشتيباني
اقتصادی و مالي جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي وضعيت خوبي دارد البته ميانگين آمادگي
اقتصادی  3/38بود که با وضعيت آمادگي کامل يعني  5/00فاصله زيادی دارد.
آمادگي کالن :مؤلفهای از توان جامعه برای توسعه اکوتوريسم ورزشي است که به سطح
کالن مربوط ميباشد .منظور از سطح کالن يعني سطحي که بتواند بهصورت چتروار فعاليتهای
توسعه اکوتوريسم ورزشي را هدايت کند .قوانين مشخص و مدون ،توان برنامهريزی استاني ،و
نظارت آمادگي کالن را نشان ميدهد و بديهي است که هر چه آمادگي کالن در استان باالتر باشد
بهطورکل ي فضا برای توسعه اکوتوريسم ورزشي مساعد خواهد بود .در رسيدن به نقطه مطلوب
آمادگي کالن نقش دستگاههايي نظير استانداری از ساير دستگاهها و سازمانها پررنگتر خواهد
بود .ارزيابي ميزان آمادگي کالن استان نشان داد وضعيت اين مؤلفه با ميانگين  3/32باالتر از
ميانگين نظری است بنابراين ميتوان گفت از منظر آمادگي کالن نيز استان قم وضعيت نسبتاً خوبي
جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي دارد اما در اين مؤلفه نيز با آمادگي کامل فاصله زيادی وجود
دارد.
پتانسیل عملیاتي :اين مؤلفه نشاندهنده ظرفيتها و تواناييهای عملياتي اجرايي برای توسعه
اکوتوريسم ورزشي در استان قم است و بهطور مستقيم با تواناييها و قابليتهای شهرها ،روستاها و
مناطق مختلف ارتباط دارد .بهعبارت سادهتر برخالف آمادگي کالن که توانايي را در سطح
نهادهايي مانند استانداری يا فرمانداری نشان ميداد ،پتانسيل عملياتي به متغيرهای خردتری نظير
نيروی انساني ،توانايي برنامهريزی و اجرای نهادهای محلي و بخشهای خصوصي اشاره داشت.
بديهي است که هرچه پتانسيل عملياتي باالتر باشد امکان توسعه اکوتوريسم ورزشي باالتر خواهد
رفت .ارزيابي پتانسيل عملياتي مناطق نشان داد بهطورکلي وضعيت اين مؤلفه نيز با ميانگين  3/27از
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ميانگين نظری باالتر است يعني پتانسيل عملياتي مناطق استان برای توسعه اکوتوريسم ورزشي نسبتاً
خوب است اما در مورد اين مؤلفه نيز ميتوان گفت فاصله زيادی با ميزان آمادگي کامل وجود
دارد.
توان هماهنگي میان بخشي :اين مؤلفه نيز بخشي از توان جامعه جهت توسعه اکوتوريسم
ورزشي را نشان ميدهد که عمدتاً ناظر به توانايي هماهنگي بين نهادهای مختلف است .توانايي
هماهنگي ميتواند هم در برنامهريزی و هم در اجرا خود را نشان دهد ،همچنين نقش رسانهها نيز
اين مؤلفه ديدهشده است چراکه در بيشتر مواقع رسانهها نقش تسهيلکننده و هماهنگکننده در
برنامههای توسعهای ازجمله گردشگری دارند .بديهي است هر چه توان هماهنگي ميانبخشي باالتر
باشد ،ميتوان به توسعه اکوتوريسم ورزشي اميدوار بود .ارزيابي وضعيت توان هماهنگي ميانبخشي
نيز نشان داد ،وضعيت اين مؤلفه با ميانگين  4/48باالتر از ميانگين نظری است و لذا از اين منظر نيز
وضعيت استان جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي خوب است اما هنوز هم با ميزان آمادگي کامل
فاصله زيادی وجود دارد.
سواد اکوتوریسم :مؤلفه آخر توان جامعه جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي تحت عنوان سواد
اکوتوريسم نام گرفت که مربوط به دانش ،نگرش و آگاهي عموم مردم جامعه نسبت به اکوتوريسم
ورزشي است .بديهي است که اگر عموم مردم جامعه نسبت به اکوتوريسم و اکوتوريسم ورزشي
ديدگاه مثبتي داشته باشند از توسعه فعاليتهای اکوتوريستي نيز حمايت خواهند کرد و حتي اين
وضعيت ميتواند بر ساير مؤلفههای آمادگي جامعه نيز تأثيرگذار باشد .بررسي اين مؤلفه نشان داد،
وضعيت سواد اکوتوريسم با ميانگين  2/10از ميانگين نظری پايينتر است .بنابراين ميتوان گفت از
منظر سواد ا کوتوريسم استان قم آمادگي ضعيفي برای توسعه اکوتوريسم ورزشي دارد و الزم است
بهطور ويژه اين مؤلفه موردتوجه قرار گيرد.
بهطورکلي ميتوان مؤلفهها ی ياد شده توان جامعه يا همان ميزان آمادگي جامعه را برای توسعه
فعاليتهای اکوتوريستي نشان ميدهند که ارزيابي وضعيت توان کل نيز نشان داد ميزان آمادگي
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جامعه برای توسعه اکوتوريسم ورزشي باالتر از وضعيت متوسط است اما با توجه به مقدار ميانگين
که برابر با  3/11بود بايد اذعان کرد استان قم بهطورکلي آمادگي چندان بااليي برای توسعه
اکوتوريسم ورزشي ندارد .ازاينرو بايد در راستای افزايش آمادگي استان اقدامات ويژهای در
دستور کار قرار گيرد .مطابق مرحله اول از مدل بومشناختي اکوتوريسم ايران ،برای تحليل توان
اکولوژيکي پهنهها ی استان قم استفاده شد که در بيشتر تحقيقات در ساير مناطق کشور نيز در
راستای محاسبه توان اکولوژيکي يا امکانسنجي اکوتوريسم مناطق از متغيرهای مشابه استفادهشده
است .تحقيقات امکانسنجي نواحي مستعد توسعه اکوتوريسم در استان کهگيلويه و بويراحمد؛ و
امکانسنجي نواحي مستعد توسعه اکوتوريسم در شهرستان تالش با بهرهگيری از  GISاز اين
جملهاند ( .)Khodaian, Fekrizad, & Arastoo, 2014; Shayan & Parsayi, 2007بايد توجه
داشت که با توجه به تفاوت در توان اکولوژيکي مناطق مختلف حتي در صورت استفاده از متغيرهای
يکسان بايد انتظار داشت که نتايج امکانسنجي در مناطق و استانهای مختلف کشور لزوماً نميتواند
مشابه هم باشد و بيان همخواني يا مشابهت نتايج تحقيقات مختلف لزومي ندارد .در بخش دوم
تحقيق که به امکانسنج ي انساني توسعه اکوتوريسم ورزشي در استان قم پرداخته شد از پنج مؤلفه
شامل آمادگي اقتصادی ،آمادگي کالن ،پتانسيل عملياتي ،توان هماهنگي ميانبخشي و سواد
اک وتوريسم برای تحليل ميزان آمادگي جامعه جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي استفاده شد.
تحقيقات مختلف نيز متغيرهای نه کامالً يکسان بلکه مشابهي را استفاده کردهاند .در تحقيق Shayan

) & Parsaii (2007هرچند به متغيرهای اقتصادی  -اجتماعي شامل تأسيسات و تسهيالت
گردشگری ،درآمد و تراکم زيستجمعيت نيز توجه شد اما متغيرهای اجتماعي و فرهنگي مغفول
ماندهبود که ميتوان گفت مؤلفههای هماهنگي ميانبخشي و سواد اکوتوريسم که در تحقيق حاضر
اشاره شد ،زوايای جديدی را جهت مطالعه آمادگي جوامع برای توسعه اکوتوريسم باز ميکند .در
پژوهش ) AgeliMarzijarani (2011نيز بر مؤلفههايي نظير اقتصادی ،اجتماعي -فرهنگي،
مديريتي و بومشناختي تأکيد شد که قرابت نسبتاً زيادی با مؤلفههای تحقيق حاضر دارند .تحقيق
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يادشده نيز نشان داده بود در استان مرکزی وضعيت اين مؤلفهها در حد متوسط به پايين است که در
تحقيق ما نيز وضعيت مؤلفههای گفته شده ،اندکي باالتر از متوسط بود و برای سواد اکوتوريسم نيز
وضعيت پايينتر از متوسط بود .محور بعدی که ميتواند مورد مقايسه با ساير تحقيقات قرار گيرد؛
تعيين فعاليتهای مناسب برای پهنههای مستعد اکوتوريسم است ،بهطورکلي پهنههای مستعد توسعه
اکوتوريسم در استان قم به جزء يک پهنه قابليت اکوتوريسم متمرکز و گسترده را دارند و بر اساس
کويری و يا کوهستاني بودن پهنه ميتوان فعاليتهای مشخصي را در آنها توسعه داد؛ در اين راستا
) Aliabadi & Hesami (2015در امکانسنجي پيوند عملکردی اکوتوريسم و توريسم ورزشي در
ايران در استان کرمانشاه فعاليتهايي مثل قايقراني ،اسکي ،اسکي روی آب ،کوهنوردی و
کوهپيمايي را مشخص کردند .همچنين ) Malekzadeh, Ayatollahi, & Shahry (2017در
بررسي پتانسيلهای موجود جهت توسعه اکوتوريسم ورزشي در کوير ايران در منطقه بافق
ورزشهای ساحلي ،اسکي روی شن ،شترسواری ،موتورسواری ،سافاری ،شن نوردی ،بيابانگردی،
کوير نوردی ،دوچرخهسواری و پرواز با چتر را معرفي کردند که البته بايد اشاره کرد ،تحقيق
مذکور بهصورت کتابخانهای اجرا شدهاست و هيچگونه توجهي بر توان مناطق نداشتهاست
بهطوریکه حتي فعاليتي مانند موتورسواری را پيشنهاد کردهاست که از درجه باالی آسيبپذيری به
محيط زيست برخوردار است .بهعبارت سادهتر ميتوان گفت بايد مرز مشخصي بين گردشگری
ورزشي و اکوتوريسم ورزشي کشيدهشود و الزاماً فعاليتهايي که برای گردشگری ورزشي مناسب
هستند برای اکوتوريسم ورزشي مناسب نخواهند بود بهطور نمونه فعاليتهايي مانند آفرود يا
رانندگي بياباني يا حتي رانندگي در مسيرهای دشوار مانند گل ،کوير ،کوهستانها و غيره که مورد
استقبال زيادی هم قرار ميگيرد ،از منظر اکوتوريسم اصالً مورد تاييد و توصيه نيست چراکه بکر
بودن مسيرهای اجرای برنامه از يکسو و توانايي آسيبرساني خودروها به طبيعت نظير تخريب
پوشش گياهي ،فرسايش خاک و غيره نکاتي است که مناسب بودن اين نوع فعاليتها را از نظر
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اصول اکوتوريسم زير سؤال ميبرد .بر اين اساس فعاليتهای زير جهت توسعه اکوتوريسم در استان
قم بهويژه مناطق کويری آن پيشنهاد ميشود.
بخشهاي کویري :پيادهروی بر روی ماسهها و شنها؛ برگزاری مسابقات مقاومت پایبرهنه
روی ماسههای داغ؛ چادر زدن شبانه در کوير؛ مسابقات شترسواری و اسبدواني؛ اسکي روی شن؛
بالنسواری بر فراز آسمان کوير ،و غيره
بخشهاي کوهستاني :مسابقات کوهنوردی ،صخرهنوردی ،غار نوردی ،دوچرخهسواری
کوهستان ،و غيره
باتوجه به اينکه هيچگونه توسعهای در گردشگری و زيرشاخههای مختلف آن ازجمله
گردشگری ورزشي ،اکوتوريسم و اکوتوريسم ورزشي تنها با اتکا بر ظرفيتها و جاذبههای طبيعي
امکانپذير نخواهد بود ،و حتي بدون آمادگي جوامع محلي امکان بهرهبرداری و استفاده بيشازحد
از منابع و ظرفيتهای مناطق وجود دارد که ميتواند صدمات جبرانناپذيری به مقاصد گردشگری
وارد کند ،يافتههای تحقيق حاضر عالوه بر تعيين ظرفيتها و مناطق مناسب توسعه اکوتوريسم
ورزش محور ميزان آمادگي و توان انساني استان قم را نيز مشخص نمود .بر اين اساس بايد پهنههای
شناساييشده در تحقيق به اطالع سازمانها و نهادهای تصميمگيرنده نظير استانداری ،فرمانداری،
بخشداریها ،سازمان حفاظت از محيطزيست و غيره رساندهشود تا هرگونه توسعه فعاليتهای
گردشگری در خارج از پهنههای شناساييشده کنترل و محدود گردد .همچنين جهت توسعه
فعاليتهای اکوتوريستي پهنههای مذکور مورد توجه قرار گيرد .همچنين الزم است در راستای
افزايش آمادگي انساني برای توسعه اکوتوريسم ورزشي برنامههای آموزشي ويژهای برای مديران و
کارکنان سازمانهای مسئول نظير اداره کل ورزش و جوانان ،هيئتهای ورزشي ،سازمانهای
گردشگری و حتي آژانسهای فعال در زمينه گردشگری جهت آشنايي با اکوتوريسم و مفاهيم
مرتبط برگزار شود .درنهايت با توجه به پايين بودن وضعيت عامل سواد اکوتوريسم ،در راستای
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 الزم است برنامههای آموزش عمومي از طرق مختلف ازجمله،افزايش اين مؤلفه بين عموم مردم
.رسانههای همگاني بهويژه تلويزيون در دستور کار قرار گيرد
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