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چکیده
مناطــق ســاحلي-دریایی بــه ســبب موقعیــت ویــژه محیط زیســتی 
ــی از  ــه میزبان ــناختي از جمل ــاي بوم ش ــوع عملکرده ــف متن و طی
ــای  ــان، مولفه ه ــوران و گیاه ــوع جان ــراوان و متن ــای ف جمعیت ه
ــاك شناسی  ــین شناسی، خـ ــک، زمـ ــرد توپوگرافی ــه ف ــر ب منحص
ــتم  ــت اکوسیس ــان از وضعی ــورت توام ــه ص ــیم شناسی، ب و اقلـ
خشــکي و دریــا تاثیرپذیــري داشــته و بــه همیــن دلیــل از 
ــی،  ــي غن ــت، مناطق ــزی محیط زیس ــت و برنامه ری ــر مدیری منظ
ــار  ــن مناطــق در کن حســاس و شــکننده محســوب مي شــوند. ای
ــات  ــودن خصوصی ــا دارا ب ــی، ب ــه طبیع ــل توج ــای قاب خصیصه ه
فرهنگــی، تاریخــی، اجتماعــی، هنــری و ســنتی محلــی منحصــر 
طرح هــای  کاندیدهــای  مهم تریــن  از  دیربــاز  از  فــرد  بــه 
ــترش  ــد. گس ــمار می رفتن ــه ش ــگری ب ــری گردش ــعه کارب توس
زیرســاخت های  ســاختن  فراهــم  و  تفرجــی  فعالیت هــای 
ــا  ــوه و ب ــگری انب ــرد گردش ــه دور از رویک ــد ب ــروری آن بای ض

مدیریــت  تحــت  حمایتــی  و  حفاظتــی  راهبردهــای  تمهیــد 
ــی از  ــود حاک ــواهد موج ــرد. ش ــرار گی ــه ق ــئوالنه و خردمندان مس
فقــدان الگــوی مناســب و مــدون آمــوزش محیط زیســت در 
برنامه ریــزی و مدیریــت توســعه گردشــگری پایــدار مناطــق 
ــدف  ــا ه ــر ب ــش حاض ــن پژوه ــت. بنابرای ــاحلی-دریایی اس س
ــرای توســعه  ــه آمــوزش محیط زیســت ب ــزوم ارائ گفتمان ســازی ل
گردشــگری پایــدار در ایــن مناطــق بــا رویکــرد مــرور اســناد و بــه 
ــای  ــت. یافته ه ــه اس ــورت گرفت ــه ای ص ــات کتابخان روش مطالع
ــت  ــوزش محیط زیس ــه آم ــه ارائ ــت ک ــی از آن اس ــش حاک پژوه
ــه  ــگری از جمل ــوزه گردش ــرودار در ح ــای گ ــام گروه ه ــه تم ب
بومیــان، پیمانــکاران، ســرمایه گذاران و گردشــگران پیش نیــاز 
توســعه پایــدار ایــن کاربــری در مناطــق ســاحلی-دریایی اســت. در 
ــزان  ــران و برنامه ری ــه سیاســت گذاران، مدی ــنهاداتی ب ــان پیش پای

ــه شــده اســت. ارائ

ــدار، مناطــق ســاحلی-دریایی، حفاظــت  ــدار، گردشــگری مســئوالنه، گردشــگری پای ــوزش محیط زیســت، توســعه پای ــدی: آم واژگان کلی
محیط زیســت

مقدمه
بــا وجــود مزایــای بالقــوه ی توســعه گردشــگری پایــدار در راســتای 
ــی  ــع بوم ــازی جوام ــی و توانمندس ــناختی، فقرزدای ــای بوم ش احی
ــده  ــان عم ــروزه همچن ــزدی، 1398(، ام ــی ی ــد و طباطبای )برومن
مراکــز گردشــگری ســاحلی بــدون مطالعــات محیط زیســتی 
می شــوند.  احــداث  اقتصــادی  منافــع  براســاس  صرفــا  و 
و  ریخت شناســی  ویژگی هــای  زمین شناســی،  ناهمواری هــای 
ــه ایــن مناطــق جذابیــت می بخشــد  فــون و فلــور طبیعــی کــه ب
ــر ســاختار  ــد، ب ــه کاهــش مخاطــرات طبیعتــی کمــک می کن و ب
ــی  ــع محل ــاش جوام ــی و مع ــتم های طبیع ــرد اکوسیس و عملک
ــه  ــدون مطالع ــای ب ــرای پروژه ه ــا اج ــد ام ــت دارن ــر مثب تأثی
ــام  ــر روی تم ــادی، ب ــرش اقتص ــا نگ ــا ب ــتی و صرف محیط زیس

ــد.  ــی می گذارن ــر تخریب ــب اث ــن مواه ای
هم چنیــن بــر اثــر توســعه گردشــگری انبــوه در مناطــق ســاحلی-

ــه  ــز تغذی ــی را نی ــتم های تاالب ــیاری از اکوسیس ــه بس ــی ک دریای
و حمایــت می کننــد، بســیاری از ایــن اکوسیســتم های غنــی 
ــه آب و  ــی، تصفی ــع محل ــادی از جوام ــتیبانی اقتص ــه در پش ک
ــت  ــش و حفاظ ــت از حیات وح ــک، حمای ــدات بیولوژی ــوا، تولی ه
ــوده  ــب و آل ــد، تخری ــا می کنن ــدی ایف ــش کلی ــاحل ها نق از س
ــان، 1390؛  ــد )مجنونی ــرار می گیرن ــودی ق ــرض ناب شــده و در مع
مجنونیــان و همــکاران، 1393؛ مجنونیــان، 1397(. بــا توجــه 
ــج  ــش، نتای ــن پژوه ــه در ای ــورت گرفت ــری ص ــرور نظ ــه م ب
محیط زیســت  کیفیــت  بــرای  گردشــگران  می دهــد  نشــان 
روســتاهای ســاحلی-دریایی اهمیــت زیــادی قائــل هســتند. 
حــال پرســش اصلــی ایــن اســت کــه اگــر گردشــگران و ســایر 
ــت  ــتمرار کیفی ــب اس ــاحلی-دریایی طال ــگری س ــان گردش ذینفع
محیط زیســت در ســایت های تفرجــی هســتند، پیش بایســت 

ــت؟  آن چیس
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ایــن پرســش کــه »آیــا کیفیــت محیط زیســت در اولویــت 
رویکــرد  »آیــا  پرســش  کنــار  در  دارد؟«  قــرار  گردشــگران 
ــدار و  ــت مالحظــات توســعه پای ــدون رعای ــوه و ب گردشــگری انب
حفاظــت محیط زیســت در مناطــق ســاحلی-دریایی می توانــد 
اســتمرار داشــته باشــد؟« دو ســوال کلیــدی ایــن بخــش هســتند.  
در پاســخ بــه ایــن ســواالت بایــد نگاهــی بــه یافته هــای 
پژوهشــگران در واکاوی انگیزه هــا و علــل انتخــاب مناطــق 
ســواحل  در  انداخــت.  گردشــگران  توســط  ســاحلی-دریایی 
شــمالی لهســتان، جــاودرژژاك1 )2004( دریافــت کــه گردشــگران 
ســاحلی بــا انگیــزه بهره منــد شــدن از هــوای تــازه، مناظــر زیبــا 
ــالت انتخــاب  ــرای تعطی ــن مناطــق را ب و تفریحــات ســاحلی، ای
ــج  ــگری را در پن ــات گردش ــز2  )2009( ترجیح ــد. ویلیام می کنن
ســاحل در کشــورهای انگلســتان، ایــاالت متحــده آمریــکا، مالــت، 
ترکیــه و اســپانیا ارزیابــی کــرد. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه 
از بیــن 50 جنبــه مــورد بررســی، گردشــگران بیشــتر بــه کیفیــت 
آب، ایمنــی، تأسیســات، بســتر مناســب و زیبایــی منظــره اهمیــت 
ــه و  ــزان عرض ــه می ــکاران3  )2016( ک ــورج و هم ــد. ج می دهن
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــب را م ــه کارائی ــای منطق ــای جاذبه ه تقاض
دادنــد، دریافتنــد گردشــگران بــه دو عامــل نــور دلپذیــر خورشــید 
و نزدیکــی بــه ســاحل اولویــت می دهنــد. اونوفــری و نونــس4 )2013( 
در مطالعــه جهان شــمول خــود گردشــگران را بــه دو گــروه 
تقســیم کردنــد: دســته نخســت عمدتــا گردشــگران خارجــی بودند 

ــه   ــی عالق ــای طبیع ــی و محیط ه ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــه ب ک
ــواحل را  ــه س ــد ک ــی بودن ــگران مل ــروه دوم گردش ــتند و گ داش
ــح  ــر، ترجی ــات مطلوب ت ــورداری از امکان ــزان برخ ــاس می براس
ــد کــه  ــز و همــکاران5  )2014( دریافتن ــد. وارگاس-مارتین می دادن
گردشــگران بیــن المللــی در کانکــون6 ، مکزیــک، نگــران کیفیــت 
محیط زیســت هســتند و حاضرنــد بــرای اقدامــات دوســتدار 
مطالعــات  یافته هــای  از  بپردازنــد.  هزینــه  محیط زیســت، 
ــات  ــه ترجیح ــه گرچ ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــده م ــر ش ذک
گردشــگران ســاحلی بســیار متنــوع اســت و در مکان هــای 
ــا  ــد، ام ــر می کن ــدودی تغیی ــا ح ــان ت ــت زم ــا گذش ــف و ب مختل
ــاحلی و  ــم انداز س ــره، چش ــی منظ ــا، زیبای ــه آن ه ــان هم در می
ــت دارد.  ــی اولوی ــت طبیع ــت محیط زیس ــی کیفی ــور کل ــه ط ب
ــتم های  ــد از اکوسیس ــت کارآم ــرای حفاظ ــه ب ــه، برنام در نتیج
ســاحلی، عــالوه بــر ضــرورت و ارزش ذاتــی خــود، الزمــه و نیــاز 
توســعه گردشــگری در ایــن مناطــق اســت. بنابرایــن جهانگــردی 
ــی متکــی اســت،  ــت طبیع ــه محیط هــای باکیفی ــًا ب ســاحلی غالب
لــذا هنگامــی کــه  اکوسیســتم ها دچــار افــت کیفــی و کارکــردی 
شــوند، جذابیتــی کــه در وهلــه اول عالقه منــدان بــه گردشــگری 
ــن  ــود. ای ــه می ش ــه دافع ــل ب ــاند تبدی ــق می کش ــه آن مناط را ب
ــا  ــی ب ــت های فعل ــه سیاس ــه چگون ــد ک ــان می ده ــوع نش موض
ــرداری غیرمســئوالنه  ــا بهره ب ــوه ب هــدف توســعه گردشــگری انب

ــر، 1396(.  ــد )فیش ــی باش ــدار و مقطع ــد ناپای می  توان

آیا کیفیت محیط زیست در اولویت گردشگران 
قرار دارد؟
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یکــی از مهم تریــن و پایه ای تریــن اقدامــات در برنامه ریــزی 
ــتاهای  ــردم روس ــت. م ــوزش اس ــت، آم ــت محیط زیس و مدیری
ســاحلی-دریایی مادامــی کــه آمــوزش نبیننــد از بســیاری از 
ــد و  ــود غافلن ــدادی خ ــرزمین های اج ــه در س ــای نهفت ارزش ه
ــه کســب  نخواهنــد توانســت ضمــن صیانــت از داشته هایشــان، ب

ــذا در  ــان، 1390(، ل ــد )مجنونی ــدار بپردازن ــادی پای ــع اقتص مناف
ادامــه ایــن مطالعــه بــه بحــث دربــاره اهمیــت آمــوزش در حفــظ 
ــی روســتاهای ســاحلی – ــت محیط زیســت طبیع و اســتمرار کیفی

ــد شــد. ــه خواه ــی پرداخت دریای

ــت  ــی در وضعی ــخ میدان ــای تل ــل واقعیت ه ــه دلی ــه ب ــر چ  اگ
محیط زیســت کشــور، در دهــه کنونــی اکثــر کارشناســان و 
سیاســت گزاران را بــر لــزوم حفاظــت از محیط زیســت متفــق 
القــول کــرده اســت، امــا نحــوه ایــن حفاظــت بایســتی از حفاظــت 
ــت  ــه حفاظ ــی ب ــمند طبیع ــای ارزش ــی از عرصه ه ــا فیزیک صرف
ــس  ــنارائو، 1394؛ کی ــارکتی تغییــر یابــد )کریش ــمند مش هوش
و همــکاران، 1397؛ کیــس و همــکاران، 1392(. در حقیقــت 
مدیریــت محیط زیســت جهانــی بایــد از ایــن لحــاظ، یــک گــذار 
ــرد.  ــش گی ــا موضــوع حفاظــت در پی ــه ب ــی را در مواجه پارادایم
ایــن گــذار ممکــن نخواهــد بــود مگــر رویکــرد مدیریــت از بــاال 
بــه پاییــن بــه رویکردهــای مــردم بومــی ختــم شــود و بــه آن هــا 

ــود.  ــه ش ــارکت ارائ ــرای مش ــای الزم ب آموزش ه
ــن  ــت و از ای ــی اس ــارکت های مردم ــی مش ــن اصل ــوزش، رک آم
ــم و  ــمی تعلی ــمی و غیررس ــای رس ــام نظام ه ــد در تم روی بای
تربیــت کشــور بــه عنــوان اولویتــی ضــروری مــورد توجــه 
ــکاران، 1393(. ــان و هم ــان، 1390؛ مجنونی ــرد )مجنونی ــرار گی ق

ــف  ــوق و وظای ــه حق ــد، ب ــوزش ببینن ــردم آم ــه م ــی ک در صورت
ــرار  ــای فرادســت ق ــورد مشــورت نهاده ــوند و م ــف ش ــود واق خ
گیرنــد، انگیــزه ی پویــش و جنبــش فعــال اجتماعــی، اقتصــادی و 
محیط زیســتی در آن هــا دوچنــدان می شــود و جامعــه روســتایی بــا 
ــد  ــدا می کن ــوب دســت پی ــرایطی مطل ــه ش ــه ب ــعه همه جانب توس

)الهیجانیــان، 1398(.

آموزش محیط زیست و توسعه 
گردشگری ساحلی
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بحث و نتیجه گیری
توســعه گردشــگری در روســتاهای ســاحلي-دریایی از یــک ســو 
بــه ســبب جایــگاه خــاص اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ایــن 
مناطــق و از ســوی دیگــر بــه دلیــل طیــف متنــوع عملکردهــاي 
محیط زیســتي از جملــه میزبانــی از تنــوع زیســتی غنــی جانــوری 
و گیاهــی، ضمــن جذابیــت دائمــی بــرای گردشــگران بایــد 
ــش مســتمر عملکــرد  ــه و پای ــت خردمندان ــواره تحــت مدیری هم
مدیریتــی از منظــر توســعه پایــدار و حفاظــت محیط زیســت قــرار 

داشــته باشــند تــا بتوانــد اســتمرار یابــد. 
امــروزه در رویکردهای نوین توســعه روســتایی از »ظرفیت ســازی« 
ــاد  ــا ی ــرای برنامه ه ــرش و اج ــی پذی ــل اساس ــوان اص ــه عن ب
ــر  ــز ب ــه نی ــای جامع ــای ظرفیت  ه ــور ارتق ــه منظ ــود و ب می ش
آمــوزش و ســایر فعالیت  هــای مبتنــی بــر یاددهی-یادگیــری 
از طریــق آموزش هــای رســمی در نظــام تعلیــم و تربیــت و 
ــد  ــاد تأکی ــردم نه ــای م ــمی در انجمن  ه ــر رس ــای غی آموزش ه

می گــردد )محمــدی و همــکاران، 1396(. 
بــا نگاهــی اجمالــی بــه فعالیت هــای انســانی در دهه هــای 
اخیــر تاکنــون، این گونــه بــه نظــر می رســد کــه فعالیت هــا 
محیط زیســت  در  انســانی  نابجــای  دســت اندازی های  و 
روســتاهای ســاحلی-دریایی، نظیــر آنچــه در نــوار شــمالی و 
ــرات و  ــروز تغیی ــب ب ــتیم، موج ــاهد آن هس ــور ش ــی کش جنوب
مشــکالت اکولوژیکــی بســیار زیــاد و گاهــًا جبران ناپذیــری شــده 
ــن  ــتی ای ــادی و محیط زیس ــی، اقتص ــات اجتماع ــداوم حی ــه ت ک
ــاظ  ــیاری را از لح ــت. بس ــانده اس ــره کش ــه مخاط ــتاها را ب روس
ــه ورشکســتگی  ــز ب ــی و خــاك حاصلخی ــع آب ــه مناب دسترســی ب
کشــانده و آینــده مــردم آن هــا را در هالــه ای از ابهــام بــرده اســت 

ــی، 1398(.  ــی الموت ــدی و خان )م
ــی  ــتایی، حاک ــعه روس ــای توس ــر فض ــود ب ــی موج ــواهد میدان ش
ــت در  ــوزش محیط زیس ــدون آم ــب و م ــوی مناس ــدان الگ از فق
برنامه ریــزی و مدیریــت توســعه گردشــگری پایــدار مناطــق 
ســاحلی-دریایی اســت. بنابرایــن پژوهــش حاضــر، گفتمان ســازی 
ــت  ــوزش محیط زیس ــه آم ــزوم ارائ ــر ل ــد ب ــرای تاکی ــزاری ب را اب
بــرای توســعه گردشــگری پایــدار در مناطــق روســتایی  ســاحلی 

ــرار داد.  ــی ق – دریای
ــه در  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــای پژوه یافته ه
ــاحلی- ــق س ــت مناط ــت محیط زیس ــتن کیفی ــرار داش ــت ق اولوی

ــه  ــت ب ــوزش محیط زیس ــه آم ــگران، ارائ ــرای گردش ــی ب دریای
تمــام گروه هــای گــرودار در حــوزه گردشــگری از جملــه بومیــان، 
ــعه  ــت توس ــگران پیش بایس ــرمایه گذاران و گردش ــکاران، س پیمان
پایــدار ایــن کاربــری در مناطــق ســاحلی-دریایی اســت. لــذا بــه 
سیاســت گذاران، مدیــران و برنامه ریــزان پیشــنهاد می گــردد:

ــت  ــازمان حفاظ ــون س ــی همچ ــئول حاکمیت ــای مس 1- نهاده
آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  و  محیط زیســت 
بومــی،  مناســبتی  برنامه هــای  برگــزاری  بــا  می تواننــد 
توســعه  ضمــن  محلــی،  گردهمایی هــای  و  جشــنواره ها 

زمینه هــای جــذب گردشــگر، گردشــگران و مــردم روســتایی را در 
ــا  ــن پیام ه ــا ای ــد ت ــرار دهن ــتی ق ــای محیط زیس ــرض پیام ه مع
ــود. ــه ش ــان نهادین ــان و میزب ــروه میهم ــر دو گ ــی ه ــام ارزش در نظ

2- بــرای بستر ســازی و تقویــت مشــارکت افــراد بومــی در 
حفاظــت مســتمر و پایــدار، ســازمان محیــط زیســت، دانشــگاهیان 
و متخصصیــن ضمــن انجــام پژوهــش و نــگارش مقــاالت علمــی 
ــوده  ــه نم ــور، توج ــتاهای کش ــی روس ــنتی- مذهب ــت س ــه باف ب
و بــا همــکاری نزدیــک بــا ســازمان های فرادســت مذهبــی 
همچــون ســتاد اقامــه نمــاز کشــور بــه روحانیــون، آمــوزش دهنــد 
ــاز  ــاجد و نم ــی مس ــی و مذهب ــای دین ــت تریبون ه ــا از ظرفی ت
جمعــه بــرای آگاهــی بخشــی و ترویــج دانــش، بینــش و نگــرش 
محیط زیســتی و پایــدار در مســیر توســعه گردشــگری پایــدار 

ــد. ــتاها اســتفاده کنن روس
3- مــدارس روســتایی می تواننــد بــا برگــزاری اردوهــای طبیعــت 
ــع  ــوس مناب ــوس و ناملم ــات ملم ــی خدم ــن ارزش واقع ــه تبیی ب
طبیعــی بــرای کــودکان و نســل جــوان روســتاییان کمــک 
ــی  ــش علم ــنتی، بین ــط و س ــای غل ــح نگاه ه ــا تصحی ــد و ب کنن
ــد.  ــج کنن ــه جــای آن تروی ــه محیط زیســت را ب و اکوسیســتمی ب
در ایــن صــورت نســل آگاه تربیــت شــده، خــود اولیــن حامــی و 
ــق  ــت در مناط ــتدار محیط زیس ــدار و دوس ــگری پای ــروج گردش م

ــود. بومــی خواهــد ب
4- دهیاری هــا در روســتاهای ســاحلی-دریایی می تواننــد بــا 
ــازمان های  ــب س ــب در قال ــای داوطل ــوزش نیروه ــت و آم تقوی
ــی  ــیل باالی ــه پتانس ــتی )ENGOs(، ک ــاد  محیط زیس ــردم نه م
ــد  ــد )برومن ــای ترویجــی و آموزشــی دارن ــرای انجــام فعالیت  ه ب
و طباطبایــی یــزدی، 1398(، شــکوفایی ظرفیت هــای بالقــوه 
ــگری  ــعه گردش ــه توس ــتیابی ب ــتایی در دس ــی روس ــع محل جوام

ــد. ــهیل کنن ــدار را تس پای
5- جــدا از آمــوزش در ســایت ها و مناطــق گردشــگری بــه 
ــون  ــف همچ ــرق مختل ــد( از ط ــوزش در مقص ــگران )آم گردش
توزیــع بروشــور؛ اکیــدا پیشــنهاد می گــردد آمــوزش گردشــگران از 
مبــداء و در طــول مســیرها نیــز بــه روش هــای مختلــف و خالقانــه 
بیلبوردهــای  در  محیط زیســتی  پیام هــای  ترویــج  همچــون 

ــد. ــتمرار یاب ــتایی اس ــهری و روس ــن ش ــای بی جاده ه
ــام  ــه تم ــا ب ــروس کرون ــری وی ــه همه گی ــور ک ــان ط 6- هم
نظام هــای آموزشــی جهــان ابعــاد تــازه ای از ظرفیت هــای آمــوزش 
ــد  ــز دریافتن ــت نی ــان محیط زیس ــان داد. متخصص ــازی را نش مج
کــه آمــوزش محیط زیســت در فضــای مجــازی، ظرفیــت مغفــول 
ــد از  ــوده اســت. بنابرایــن بای ــداری ب در حــوزه ترویــج بینــش پای
ــه  ــه پتانســیل های شــگرف آن در ارائ ــه ب ــا توج ــت ب ــن ظرفی ای
ــکار  ــر اف ــرای تنوی ــره را ب ــت به ــتی نهای ــای محیط زیس آموزه ه

ــرد. تمــام ذینفعــان حــوزه گردشــگری روســتایی ب
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