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Extended Abstract
Introduction
Tourism is the largest and fastest industry in the world, which has a great potential for growth
and development and also it is an important tool for spatial development, but generally these
activities are accompanied by the development of services and infrastructures such as hotels,
roads and landscaping affect nature and change the ecological balance to meet the needs and
desires of tourists by destroying habitats and natural spaces in cities and surrounding areas, and
on the other hand, they lead to pollution and the density of hard and harsh constructions in the
cities. Continuation of these activities will have adverse consequences on the biodiversity,
ecosystem and natural spaces of cities. Therefore, in the face of this destructive development, a
new approach to urban tourism planning is felt by adopting the best perceptions of urban
planning and design in line with the natural environment. Such an approach reflects the
characteristics of planning. It is a biophilic city that considers nature as a model, strategy and
consultant. Biophilic tourism due to its nature-oriented feature in urban spaces through balance
and environmental protection, reducing nature degradation, reducing waste accumulation,
supporting local businesses and increasing local income, creating new businesses, creating
innovative biophilic patterns in the city, utilization of indigenous natural phenomena and the
environment, promotion of social capital and society supports environmental, economic and
social sustainability. In addition to preserving nature, it also shows tourists how to love nature,
all of which can contribute to the sustainability and development of urban tourism. Meanwhile,
the city of Tehran is of special importance in terms of natural attractions and nature-based
tourism and has outstanding features, and in this regard, it has undeniable opportunities for
sustainable development of tourism through biophilic tourism. This issue indicates the
importance of expanding biophilic tourism development planning in Tehran. Utilizing these
opportunities requires strengthening the relationship between tourism and nature, introducing
natural and biophilic attractions to the tourist, utilizing the existing places with the ability to
create biophilic patterns in the city and providing the ground for creation of a unique
independent identity of the city in the direction of biophilic tourism.
Methodology
The present research is applied and descriptive-analytical in terms of purpose and method,
respectively. The required information and data have been collected through documentary Corresponding Author (Email: azitarajabi@yahoo.com)
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library and field methods. In this study, the identified strategies by 15 professors and PhD
students and executive expert who are familiar with the subject and environment of the study
area were modified and after saturating the opinion about comprehensiveness, were selected as
the final research strategies. In order to analyze the data, multi-criteria decision making and
SWARA method have been used to weigh and measure the importance of strategies and to
discover the impact of each of the main strategies on biophilic tourism, Smart-PLS software has
been exerted. In order to use the SWARA method, in the first step, 4 main axes and 20
strategies were identified. These final strategies were provided to the experts in order to rank
them according to their importance. In the third step, the relative importance of each strategy to
the higher strategy was determined and finally, using the degree of importance that the experts
considered for each strategy, the final weight and the importance of each one, were obtained.
Results and discussion
Based on the findings and the opinion of experts, the strategies of organizations and institutions,
infrastructure and conditions, attitudes and knowledge, and finally, biophilic activities were
identified as the most important strategies, respectively. In the present study, strategies have
been presented separately for each axis. In order to determine the final weight, the weighting
process of these strategies must be done independently. The path coefficient for all paths drawn
in the model is more than 1.96, which means that the path is significant and the structural model
is appropriate. Among the obtained coefficients, the impact of institutions and organizations on
infrastructure with a score of 15.892 and infrastructure on activities with a score of 11.289 have
the highest score. After that, the impact of activities and attitudes is in the third place with a
coefficient of 8.913. In terms of the main dimensions of research, institutions and organizations
with a coefficient of 6.342 have the most significant impact on the pattern of biophilic tourism,
and then the infrastructure is in the second place with a coefficient of 312.5. Attitudes and
activities are in the third and fourth ranks with a coefficient of 4.314 and 2.20, respectively.
Conclusion
The results indicate that the realization of biophilic tourism in urban spaces will have important
results and achievements for cities, such as the ability to enhance the relationship of nature,
especially nature-oriented features in the city with the growth of the tourism industry according
to the inherent and psychological needs of humans because today's human beings are suffering
from urban life and trapped in harsh structures in cities. It will bring ecological balance and
stability to cities. Today, the distance from nature in cities, in addition to disturbing the balance
of the urban environment, has a negative impact on human thoughts and deprives them of their
inherent needs. Biophilic tourism, as one of the forms of ecotourism tourism, tries to establish
an inseparable link between humans and the natural environment through various biophilic
patterns. This type of tourism can positively affect urban people in terms of thinking, vitality,
mental and physical health, while stabilizing the city's ecosystem and preserving and developing
biodiversity, and acquaints tourists with the indigenous natural phenomena of each region in
terms of usage, characteristics, etc. Also, the implementation and development of sidewalks,
green and open spaces in the city will be effective on social and aesthetic sustainability (urban
appearance and visual landscape).
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تبیین الگوی برنامهریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک
مطالعه موردی :کالنشهر تهران
زهرا تردست  -دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
ابوالفضل مشکینی  -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
آزیتا رجبی -1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1400/01/17 :

تاریخ پذیرش1400/05/04 :

چکیده
گردشگری بیوفیلیک بهعنوان شکل نوینی از گردشگری نیز با ماهیت طبیعتمحوری خـود عـالوه بـر جنبـههای
اقتصادی بر محی طبیعی و حفاظت و توسعه طبیعت و تنوعهای زیستی در محـی پیرامـون مـؤثر اسـت .مقالـه
حاضر باهدف تبیین و بررسی محورها و راهبردهای اثرگذار بـر گردشـگری بیوفیلیـک و بـا بهـرهگیـری از روش
توصیفی  -تحلیلی سعی دارد ضمن شناسایی راهبردهـای مناسـب و مـرتب بـه بررسـی مهمتـرین راهبردهـای
گردشگری بیوفیلیک پرداخته و با تجزیهوتحلیل رواب درونی میان این راهبردها الگویی از گردشگری بیوفیلیک را
برای شهر تهران ارائه دهد تا در این راستا بتوان ضمن حداکثر منافع از صنعت گردشگری ،حداقل تـأثیرات منفـی
بر طبیعت را داشت .جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان میباشد که به روش در دسـترس انتخـاب شـدند .بـرای
تجزیهوتحلیل دادهها از روش  swaraو مدلسازی معادالت سـاختاری و نرمافـزار  plsاستفادهشـده اسـت .نتـایج
حاصل از روش  swaraحاکی از آن است راهبرد نهادها و سازمانها که نقش مـدیریتی در الگـو ایفـا میکنـد بـا
ضریب امتیاز  2/00مهمترین عامل در برنامهریزی راهبردی و توسعه گردشگری بیوفیلیکی شهر تهران میباشـد.
نتایج  plsنیز بیانگر این است در میان ضرایب بهدستآمده تأثیر نهادها و سازمانها بر زیرساختها با کسب امتیاز
 15/892و زیرساختها به فعالیتها با کسب ضریب  11/289بیشترین امتیاز را دارد .بعدازآن تـأثیر فعالیتهـا بـر
نگرشها با ضریب  8/913در رتبه سوم قرار دارد .ازنظر تأثیر محورهای اصـلی پـژوهش بـر الگـوی گردشـگری
بیوفیلیک نهادها و سازمانها با ضریب  6/342بیشترین تأثیر دارد و بعدازآن زیرساختها با ضریب  5/312در رتبه
دوم قرار دارد .نگرشها و فعالیت نیز با ضریب  4/314و  2/120در رتبه سوم و چهارم قرار دارنـد .ازایـنرو نتـایج
نشان میدهد راهبرد نهادها و سازمانها سایر راهبردها را تحتالشعاع خود قرار داده و سایر راهبردها و محورهـا را
در راستای توسعه گردشگری بیوفیلیک جهتدهی مینماید.
واژگان کلیدی :برنامهریزی راهبردی ،گردشگری بیوفیلیک ،کالنشهر تهران.
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مقدمه
گردشگری بزرگتـرین و سـریعترین صـنعت در جهـان اسـت کـه چشـمانداز بسـیار خـوبی بـرای رشـد و توسـعه دارد
( .) Azilah,2016:117با توجه به پتانسیل باال ،این صنعت پویا در ایجاد اشـتغال و سـرمایه و نیـز جابجـایی جمعیـت و
امکانات نقش مهمی در توسعه فضایی ایفا میکند .در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل نقشی که در ایجاد شـغلهای
جدید ( )Creaco & Querini,2003:145و ایجاد مزیتهای رقابتی منطقهای و سیاستهای فضایی در قیاس کـالن و
خرد دارد ( .) Cooke et all,2006:78گردشگری ابزاری مهم برای توسعه فضایی محسـوب و امـروزه بخـش مهمـی از
فعالیتهـای اقتصـادی و تولیـدی کشـورهای توسـعهیافته و درحالتوسـعه را در برگرفتـه اسـت ( UNWTO tourism
 .)Highlights,2007:121امــا عموم ـاً ایــن فعالیتهــا بــا توســعه خــدمات و زیرســاختهای چــون هتلهــا ،جادههــا،
محوطهسازیها بر طبیعت تأثیرگذار هستند و برای تأمین نیازهـا و خواسـتههای گردشـگران تعـادل زیسـتمحیطی را از
طریق تخریب زیستگاهها و فضاهای طبیعی در شهرها و محی های پیرامون تغییر داده و از طرفی دیگر آلـودگی ،تـراکم
ساختوسازهای سخت و خشن را به درون شهرها وارد میکنند .این امر با افزایش مداوم گردشگران و نیاز به امکانـات و
خدمات بیشتر برای تأمین نیازهای آنها ادامه خواهد یافت و این بدان معناست که این ارتباط بین فعالیتهای گردشگری
با طبیعت منجر به زیادهروی و تخریب بیشتر محی زیست شده و موجب تداوم چرخـه اخـتالل در تعـادل زیسـتمحیطی
میشود .این عامل پیامدهای ناگواری را بر تنوعهای زیستی ،اکوسیستم و فضاهای طبیعی شهرها برجای خواهد گذاشت.
ازاینرو در برابر این توسعه تخریبگرایانه ،به یک رویکرد نـوین در برنامـهریزی گردشـگری شـهری بـا اتخـاذ بهتـرین
ادراکات از برنامهریزی و طراحی شهری همسو با محی طبیعی احساس میشود ،چنـین رویکـردی ،بیـانگر ویژگیهـای
برنامهریزی شهری بیوفیلیک میباشد که طبیعت را الگو ،تدبیر و مشاور میداند.
گردشگری بیوفیلیک به دلیل ماهیت طبیعتمحوری در فضاهای شهری از طریق تعادل و حفظ زیسـتمحیطی ،کـاهش
تخریب طبیعت ،کاهش انباشت زباله ،حمایت از مشاغل محلی و افزایش درآمد محلی ،خلق کسبوکارهای جدیـد ،ایجـاد
الگوهای بیوفیلیک نوآورانه در شهر ،بهرهگیری از پدیدههای طبیعی بومی و محی پیرامـون ،ارتقـاه سـرمایه اجتمـاعی و
جامعه از پایداری زیستمحیطی ،پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی حمایت میکند .همچنین عالوه بر حفـظ طبیعـت،
شیوههای دوستداری و عشق به طبیعت را به گردشگران نشان میدهد که همه این عوامل میتواند به پایداری و توسـعه
گردشگری شهری کمک کند.
فراوانی انواع طراحیها و برنامههای بیوفیلیک در شهر از سویی و افزایش تنوع نیازهای گردشگران و نیاز ذاتـی بشـر بـه
ارتباط با طبیعت از دیگر سو ،تداعیگر ضرورت طراحی و پیادهسازی یک الگوی جامع و برنامهریزی راهبـردی اثـربخش
برای گردشگری بیوفیلیک و هدایت آن بهسوی حداکثر بهرهوری از فضاهای طبیعی بدون رویه تخریبگرایانه طبیعت در
شهر است .با توسعه الگو و برنامهریزی راهبـردی بـرای گردشـگری بیوفیلیـک ،پتانسـیلها و قابلیتهـای شـهر ازنظـر
بیوفیلیک شناساییشده و فرایند تحققپذیری برنامهریزی گردشگری بیوفیلیک امکانپذیر گشته که این امر درنهایـت بـه
توسع ه گردشگری پایدار نیز منجر خواهد شد .بر همین اساس در پژوهش حاضر تـالش شـده تـا ارتبـاط تنگاتنـگ بـین
گردشگری و بیوفیلیک بررسی و موردمطالعه قرار گیرد .این دیدگاه ،مسیری جدید از توسعه گردشگری در شهر را مهیـا و
معرفی میکند تا در فضایی کامالً طبیعی و متفاوت ازآنچه امروزه در شهرها ساختهشده قرار گیرند که ایـن امـر مسـتلزم
شناخت کافی از سیستمهای محیطی ،اجتماعی ،جغرافیایی و  ...خاص منطقه از طریق یک برنامهریزی راهبـردی مـدون
است که نتایج حاصل از آن را میتوان بهعنوان الگویی مناسب برای گردشگری بیوفیلیـک قلمـداد کـرد کـه در مقیـاس
شهری خود را نمایان میکند .در این میان شهر تهران ازنظر جاذبههای طبیعـی و گردشـگری مبتنـی بـر طبیعـت دارای
اهمیت ویژه بوده و دارای ویژگیهای برجستهای است و از این نظر از فرصتهای غیرقابلانکـاری بـرای توسـعه پایـدار
گردشگری از طریق گردشگری بیوفیلیک برخوردار است .شواهد نشان میدهد در شهر تهـران بـا توجـه بـه قابلیتهـا و
اشکال بیوفیلیک موجود ،تاکنون به این نوع گردشگری توجهی نشده و متناسب با آن در حوزه توسعه صنعت گردشـگری
بیوفیلیک ،برنامهریزی مطلوب و کارآمدی صورت نگرفته است .این مسئله اهمیت تدوین برنامهریزی توسـعه گردشـگری
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بیوفیلیک در شهر تهران را نشان میدهد .استفاده از این فرصتها مستلزم تقویت ارتباط گردشگری بـا طبیعـت ،معرفـی
جاذبههای طبیعی و بیوفیلیکی به گردشگر ،بهرهگیری از مکانهای موجود و با قابیلت ایجاد الگوهای بیوفیلیکی در داخل
شهر و فراهمسازی زمینه ایجاد یک هویت مستقل منحصربهفرد از شهر در راستای گردشگری بیوفیلیک میباشد .در این
راستا پژوهش حاضر به دنبال واکاوی راهبردهای مطرح در برنامه راهبردی گردشگری بیوفیلیک در شـهر تهـران و ارائـه
الگوی از برنامهریزی راهبردی گردشگری است و در این راستا به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر است :الگوی متناسب بـا
گردشگری بیوفیلیک چگونه الگویی است؟ چه عواملی در الگوی توسعه گردشگری بیوفیلیک شهر تهران اثرگذار هستند؟
مبانی نظری
بیوفیلیا تمایل ذاتی انسان به سیستمها و فرایندهای طبیعی است ( .)Xue et al,2019:52که انسان را ترغیب میکند تـا
با سایر اشکال زندگی ارتباط برقرار کند ( .)Wilson,1986:34بیوفیلیا این عقیده را توسعه داد که تماس با طبیعت نقـش
اساسی در بهبود جسمی و روحی انسان بازی میکند ( .)Beatley,2013:23اصـطالح بیوفیلیـک کـه از ریشـه بیوفیلیـا
اقتباسشده است ،وابستگی ذاتی و عاطفی انسان به سایر موجودات زنـده را میرسـاند ،ازایـنرو میتـوان گفـت طبیعـت
بخشی از طبیعت نهایی انسان است ( .)Arof et al,2020:2بیوفیلیک که به مفهوم ارتباط نیازهای انسـان در رابطـه بـا
طبیعت است امروزه بهطور چشمگیری در مباح شهری و بهویژه در حوزه گردشگری شهری قرارگرفته است.
مفهوم گردشگری بـرای شـبکهای از فعالیتهـا بـهکاربرده میشـود (شـاهآبادی و مهـریتلیـایی .)15 :1395،کـه در آن
گردشگرانی که به مقصد گردشگری سفر میکنند ممکن است انگیزههای متفاوتی داشته باشـند (رنجبریـان و همکـاران،
 .)39 :1395بنابراین ،گردشگری گونههای متعددی دارد و میتوان از جنبههای گوناگون آن را دستهبندی کرد (زارعـی و
محمودی پاچال . )3 :1398 ،برخی محققین این حوزه گردشگری را بر مبنای مکان مقصد به انـواع گردشـگری شـهری،
گردشگری روستایی ،گردشگری عشایری قومی قبیلهای ،گردشگری در طبیعت ،گردشگری ساحلی و دریایی ،گردشـگری
کوهستانی ،گردشگری هوا – فضا و گردشگری زیستمحیطی تقسیم میکنند (پاپلی یـزدی و سـقایی.)49 - 48 :1392،
برخی دیگر نیز انواع گردشگری را بر اساس نوع ماهیت فعالیت در یازده دسته کلی جایدادهاند (ضیایی و تـراب احمـدی،
 .)31-34 :1392یکی از الگوهای فضایی گردشگری شکلگرفته در زمان حاضر گردشگری در طبیعـت یـا طبیعـتگردی
است .این نوع از گردشگری دربرگیرنده گونههای متفاوتی از گردشگری میباشد .ایـن گونـهها میتوانـد اکوتوریسـم یـا
طبیعتگردی (گردشگری ساحلی ،کوهستان و برف ،جنگل ،کویر و بیابان ،چشمههای آبمعدنی و  ،)...گردشگری طبیعت
نهاد ،گردشگری پایدار ،گردشگری سبز و  ...باشد .هریک از این اشـکال دارای ویژگیهـای هسـتند .گردشـگری سـبز از
پایداری محی زیست ،جامعه و مشاغل محلی و گردشگران حمایـت میکنـد ( .)Azilah,2016:118گردشـگری سـبز و
زیرشاخههای آن بیشتر بر ارتباط بین طبیعت و گردشگری تمرکز دارند .بح ارتباط بین طبیعـت بـا گردشـگری را از دو
دیدگاه طبیعت جاندار "اکوتوریسم" و طبیعت بیجان "ژئوتوریسم" یا زمینگردشگری و منابع آبی میتـوان موردبررسـی
قرار داد (حسنزاده .)41 :1394،اکوتوریسم یک صنعت گردشگری را نشان میدهد که با همکاری طبیعت تحقق مییابد.
این نوع گردشگری نگرشهای محیطی ،رفتار آگاهانه و مسئوالنه مرتب با محی طبیعی و فرهنگی ،رویکـردی اخالقـی
است که در آن هدف اکوتوریستها کسب تجربیات جدید با مشارکت فعاالنه و مستقیم در طبیعت و محافظـت و تقویـت
تمامیت محی و تنوعهای زیستی است ( .)Marcel & Marija,2012:133عالوه بر این منافع مـردم محلـی را بهبـود
میبخشد ( .)Fuller,1999:14بنابراین اکوتوریسم واجد چهار ویژگی کلی زیر میباشد - :وابسته به طبیعـت اسـت – از
لحاظ اکولوژیک پایدار باشد و به عبارتی کمترین آسیب و اثـرات سـوه بـرای طبیعـت نداشـته باشـد – آمـوزش و ارائـه
ارزشهای منطقه مورد بازدید از اهداف اصلی آن است – جوامع محلی و میزبان در آن مشارکت داشته باشند.
در مقایسه با گردشگری طبیعت نهاد که فق سفر به مکانهای طبیعی است گردشگری طبیعتگردی منافع مردم محلـی
را از جنبههای زیستمحیطی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی مطرح نظر قرار میدهد .یک گردشگر طبیعت نهـاد ممکـن
است فق برای مشاهده پرندگان سفر کند ،درحالیکه یک گردشگر طبیعـت گـرد همـراه راهنمـای محلـی بـه تماشـای
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پرندگان میرود ،در اقامتگاهی که توس مردم محلی اداره میشود اقامت میکند و از طریق هزینه کرد خـود بـه اقتصـاد
محلی کمک میکند ( .)Bunce,1997:56گردشگری بیوفیلیک نیز شکل نوینی از گردشـگری شـهری و طبیعـتگرا در
دوران ما میباشد .از منظر گردشگری بیوفیلیک ،شهرها بهعنوان مکانهایی هستند که با مجموعه گسـتردهای از اصـول
مربوط به طبیعت و حفاظت ،ترمیم و توسعه آن ،آموزش ،حفظ فرهنگ ،منافع اقتصـادی ،حفاظـت از تنوعهـای زیسـتی،
عشق به طبیعت و آشنایی با گونههای زیستی و طبیعت و کاربرد آنها و همه آنچه مربوط به طبیعت و موجودات زنده در
شهر ،همراه است .این نوع گردشگری همه زیرساختهای سبز و آبی ،خدمات اکوسیستم و مفاهیم زیستتوده در شـهرها
را شامل میشود که بهعنوان ابزار طراحی و برنامهریزی شهری بـرای توسـعه گردشـگری شـهری بیوفیلیـک میباشـند.
گردشگری بیوفیلیک ،بهعنوان زیر مقوله گردشگری طبیعت گرا و پایدار ،داوطلبانه ،مسئوالنه و آگاهانه و مشتمل بر تجربه
تو م با یادگیری و بهرهگیری از طبیعت است که در آن گردشگر ضمن آشنایی با تنوعهای زیستی و موجودات زنده محلی
از محی زیست محافظت میکند این نوع گردشگری رابطه بین گردشگر و محی طبیعی را تقویت میکنـد .در ایـن نـوع
گردشگری نهتنها حفاظت و بهرهگیری از طبیعت ،بلکه شیوههای دوستداری و عشق به طبیعت اهمیـت دارد .گردشـگری
بیوفیلیک هر آنچه مربوط به طبیعت است چه جاندار ،بیجان ،طبیعی و مصنوعی را شامل میشود .ایـن نـوع گردشـگری
مبتنی بر جاذبههای طبیعی و بومی یک منطقه است همچنین میتواند ساختمانهای کـه در فضـاهای شـهری معمـاری
آنها از طبیعت الهام گرفتهشده یا بامهای سبز و دیوارهای سبز و فضـای سـبز عمـودی را شـامل شـود .در گردشـگری
بیوفیلیک ،گردشگران عالقهمند به آشنایی با تنوعهای منابع طبیعی و زیستی هستند و میخواهنـد یـک تجربـه غنـی از
طبیعت و راههای حفاظت از آن را دریابند .عناصر بیوفیلیک در مقیاسهـای جغرافیـایی مختلـف از پاركهـای شـهری و
خیابان سبز در شهر و سطح محله تا دیوارهای سبز و گیاهان گلدانی در سطح ساختمان را شامل میشود.
جدول شماره  .1عناصر بیوفیلیکی
سطح
عناصر
ساختمان
گیاهان گلدانی (درونی) ،بام سبز ،دیوار سبز
همسایگی
حاشیهها و لبههای سبز ،جزیرههای سبز
شهر
کریدورهای سبز ،مزرعهداری سبز ،آبراههها
منبع)el-Baghdadi et al,2013; Peter Newman et al,2012; Reeve et al, 2011( :

فضاهای سبز شهری با این هدف که بتوانند احتیاجات تفریحی (گردشگری) و سالمتی افراد محلـی را بـرآورده کننـد ،در
دورههای مختلف و با کیفیتهای متفاوت در برنامهریزیها دیده میشـود (پوراحمـد و کچـوئی .)7 :1399 ،محققـان بـه
دنبــال تعریــف مجموعــهای از مؤلفــههای طراحــی ( )Kellert,2005; Kellert et al,2008; Ryan et al,2014و
برنامهریزی ( )Beatley,2011:134بیوفیلیک در محی های شهری هستند .برای این منظور یـک چـارچوب مناسـبی از
شاخصها و معیارها برای شهر بیوفیلیک تنظیم و تدوینشده است .معیارها حاصل از ایـن چـارچوب در قالـب چهـار بعـد
اصلی زیرساختها و شرای بیوفیلیک ،فعالیتهای بیوفیلیکی ،آگاهیها و نگرشهای بیوفیلیک و نهادهـا و سـازمانهای
بیوفیلیک طبقهبندیشدهاند ( .)Beatley,2011; Beatley & Newman,2013; Lehmann,2014; Ziari,2018ایـن
طبقهبندی عمدتاً ترکیبی از جنبهها و عواملی هستند که رواب بین سازمانها ،شـهروندان و طبیعـت را بررسـی میکننـد.
شاخص شرای و زیرساختهای بیوفیلیک بـه بررسـی حضـور فیزیکـی و طوالنیمـدت طبیعـت در محی هـای شـهری
میپردازد که شامل زندگی گیاهی ،آب و حیوانات و همچنین صداها ،نور ،باد و دیگر عناصر طبیعی است .در ایـن بخـش
طبیعت بهصورت ارگانیک و طراحیشده مدنظر میباشد .یک شهر بیوفیلیک زمینـه را بـرای فعالیتهـای کـه ارتبـاط بـا
طبیعت را فعال میسازد ازجمله یادگیری در مورد طبیعت خاص محلی ،حفظ محی زیست و احیـای حیـات آنهـا ،فعـال
کردن مشارکت در فعالیـت فضـای سـبز و  ...را بـرای سـاکنان و گردشـگران فـراهم میکنـد (.)Beatley,2011:123
همچنین ،بیوفیلیک میتواند نگرش و دانش محیطی شهروندان را از طریق یـادگیری مبتنـی بـر طبیعـت بهبـود بخشـد
( .)Ballantyne,1998; Ballantyne et al,2001:53عالوه بر این ،مؤسسات و نهادها بیوفیلیک بهعنوان برنامـهریزان
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شهری بیوفیلیک از طریق اولویت دادن به آموزش زیستمحیطی ،اولویت دادن به حفاظت از طبیعت توس دولت محلی؛
درصد بودجه شهرداری اختصاصیافته به حفاظت از طبیعـت ،تفـریح ،آمـوزش و فعالیتهـای مـرتب  ،حضـور و اهمیـت
نهادهای که آموزش و آگاهی از طبیعت را ترویج میکنند.

شکل شماره  .1مدل مفهومی

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی اسـت .اطالعـات و دادههـای موردنیـاز بـه روش
اسنادی-کتابخانهای و میدانی جمعآوریشدهاند .بدینصورت که در بخش مبانی نظری از شیوه اسنادی و دادههای مربوط
به یافتهها از ابزار پرسشنامه و نظرات کارشناسان و خبرگان بهـره گرفتهشـده اسـت .در ایـن پـژوهش بـهمنظور احصـاه
راهبردهای پژوهش در الگوی برنامهریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک از منابع موجود و نظـرات خبرگـان استفادهشـده
است .راهبردهای شناساییشده توس  15نفر از اساتید و دانشجویان دکتری (در رشتههای جغرافیا و برنامهریزی شـهری،
محی زیست ،برنامه ریزی گردشگری) و کارشناسان اجرایی خبره آشنا بـا موضـوع و محـی محـدوده موردمطالعـه مـورد
جرحوتعدیل قرار گرفت و بعد از اشباع نظر در مورد جامع بودن بـهعنوان راهبردهـای نهـایی پـژوهش انتخـاب گردیدنـد
(جدول  .)2سپس این شاخصها در قالب پرسشنامه ،با طیف لیکرت ،بین جامعه آماری توزیع گردید .برای سنجش روایـی
پرسشنامه از اعتبار صوری بهره گرفته شد ،برآورد پایایی نیز برای هرکدام از محورهای راهبـردی بـه تفکیـک بـا آلفـای
کرونباخ محاسبه شد .ضریب آلفای بهدستآمده برای محور نهادها و سازمانها برابر با  ،0/844برای محور زیرساختها و
شرای برابر با  ،0/820برای محور فعالیتها برابر با  0/877و برای محور نگرشها و آگاهیها برابـر بـا  0/864میباشـد.
این ضرایب نشان از انسجام درونی و اعتمادپذیری باالیی دارد .برای روش تجزیـهوتحلیل دادههـا از روش تصـمیمگیری
چند شاخصه و از روش سوارا برای وزن دهی و سنجش میزان اهمیت راهبردها استفادهشده است و بـرای کشـف میـزان
تأثیر هریک از راهبردهای اصلی بر گردشگری بیوفیلیک از نرمافزار  Smart plsاستفادهشده است .در این پژوهش بـرای
استفاده از روش سوارا ،در گام اول  4محور اصلی و  20راهبرد شناسایی شدند .سپس ایـن راهبردهـای نهـایی در اختیـار
خبرگان قرار گرفت تا بر اساس اهمیت نسبت به مرتبسازی آنها اقدام شود .در گام سوم اهمیت نسبی هر راهبرد نسبت
به راهبرد باالتر از خود تعیین و درنهایت با استفاده از میزان اهمیتی که خبرگان بـرای هـر راهبـرد در نظـر گرفتنـد وزن
نهایی و میزان اهمیت هریک از راهبردها به دست آمـد .بـا جمعبنـدی تمـامی راهبردهـایی کـه در ادبیـات برنامـهریزی
راهبردی گردشگری بیوفیلیک مرور شد مهمترین راهبردهای الگوی مطلوب به شرح جدول زیر مستندسازی شدهاند.
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محورهای راهبردی

نهادها و سازمانها

زیرساختها و شرای

فعالیتها

آگاهی و نگرشها

جدول شماره  .2راهبردهای برنامهریزی گردشگری بیوفیلیک شهر تهران
راهبردها
 ت دوین مقررات و قوانین ویژه برای جلوگیری تخریب طبیعت و فضاهای طبیعی در شهر و حفاظت از طبیعت ارائه بستههای تشویقی برای اقدامات سبز چون هتل ،اقامتگاه و  ...بر اساس معماری و الگو الهام گرفته از پدیـدههایطبیعی
 تسهیل در اعطای مجوز به بناهایی که مطابق با معماری بیوفیلیک ساخته میشوند اختصاص درصدی از بودجه شهرداریها و سازمانهای مربوطه بـرای حفاظـت و توسـعه زیرسـاختهای گردشـگریبیوفیلیک
 ارزیابی اثرات زیستمحیطی استاندارد فعالیتهای مرتب با گردشگری بر محی طبیعی فراهم کردن شرای و زیرساختهای آبی و سبز در شهر (اقدامات سبز) طراحیهای شهری مطابق با پدیدههای طبیعی بومی و محلی( ،ارگانیک و مصنوعی) طراحی بناهایی شاخص مرتب با گردشگری از مواد و مصالح بومی با الگوبرداری از محی محلی جلوگیری از عدم توسعه یکسان زیرساختها در سطح شهر و تمرکـز در زیرسـاختهای متنـوع و مـرتب بـا الگوهـایبیوفیلیک همچون بام سبز و دیوار سبز ،بای پرندگان ،آبشارهای شهری و ...
 برنامهریزی پیاده محور نمودن محدودههای با جاذبههای طبیعی در سطح شهر زمینهسازی و بهرهبرداری از حمایتهای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری حمایت از حفظ تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم رعایت قوانین ایمنی و محی زیستی تدوین یک برنامه جامع توسعه گردشگری هم پیوند سازی جاذبههای طبیعی با جاذبههای فرهنگی -تاریخی و ... توسعه برنامه جامع برای زمینهای دولتی و زمینهایی با امکان اسـتفاده فعالیتهـای بیـوفیلیکی ازجملـه کشـاورزیشهری
 آموزش گردشگری از طریق نشستها و جلسات متعدد به مردم و گردشگران در زمینه گردشگری طبیعتگرا ارائه بروشورهای در خصوص معرفی جاذبههای طبیعی و بومی محی به گردشگران به حداقل رساندن مصرف ،زباله و آلودگی و ارتقاه دانش و آگاهی در زمینه حفاظت از طبیعت فرصت یادگیری و آشنایی با محی طبیعی محلی و بومی و تنوعهـای زیسـتی بـومی ازجملـه پرنـدگان و جـانوران وحیوانات و ...
منبع( :نگارندگان با اقتباس از)Beatley & Newman,2013 :

محدوده موردمطالعه
شهر تهران با مساحت  730کیلومترمربع ازنظر موقعیت جغرافیایی در حدفاصل  51درجـه و  3دقیقـه تـا  51درجـه و 44
دقیقه طول شرقی (به طول تقریبی  50کیلومتر) و  35درجه و  32دقیقه تا  35درجه و  56دقیقه عرض شمالی (به عرض
تقریبی  30کیلومتر) گسترده شده است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران .)1396 ،شهر تهران پرجمعیـتترین
شهر و پایتخت ایران است .با جمعیتی برابر با  8693706نفر دومین کالنشهر پرجمعیت خاورمیانه و بیسـت و هشـتمین
شهر بزرگ دنیا ازنظر جمعیت و ازنظر مساحت صدوبیست و پنجمین کالنشهر دنیا به شمار میرود .موقعیـت جغرافیـایی
شهر تهران در دامنه جنوبی کوههای البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران در دشتی نسبتاً هموار واقعشده اسـت .مقـر
اصلی شهر تهران در پای کوههای البرز و در میان دو رودخانه بزرگ ناحیه ،یعنی کرج و جاجرود و در محلی کـه ایـن دو
رود به دشت راه میگشایند ،قرارگرفته است .شهر تهران ،پایتخت  250ساله ایران ،روزگاری به دلیل دارا بودن آبوهوای
خوش و طبیعت زیبا و درختان بلند چنار به قصبه چنارستان معروف بوده و بر همین اساس بهعنوان پایتخت سلسله قاجار،
پهلوی و جمهوری اسالمی انتخاب گردید .شهر تهران دارای جاذبههای طبیعی بیشـماری اسـت کـه میتواننـد کـارکرد
گردشگری بیوفیلیک این شهر را تقویت کنند و بهعنوان قطب گردشگری طبیعی تبدیل شود .ازجمله عناصـر بیـوفیلیکی
شهر تهران میتوان به آبشارها (آبشار دوقلو ،کمرد ،سنگان ،پیچ ادران) ،چشمهها (آبعلی هراز ،قلعه دختر ،اعـال ،تلـخ آب،
آبگرم الریجان ،چشمهشور ،چشمه آب (اسک) ،درههای تفریحی (دره کن سولقان (شمال شرقی تهران) هملون ،وزبـاد،
کشار ،آهنگرك ،دو چناران( ،وارنگرود ،کردان ،واریان ارنگه ،اوشان فشم ،دره چـالوس و اویـن) ،دریاچـهها (تـار و ممـج،
ولشت ،سد امیرکبیر ،الر و منظریه ،سد لتیان ،اوان و (شورمست) ،رودخانهها (جاجرود ،حبلـه رود فیروزکـوه ،طالقـان رود،
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تردست و همکاران  /تبیین الگوی برنامهریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک ...

شورو الر) ،دشتها و جاذبههای طبیعی دیگری چون دربند ،درکه ،درآباد و  ...اشاره کرد .ایـن کالنشـهر نسـبت بـه 14
کالنشهر دیگر کشور سهم بیشـتری از گردشـگران را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ،بهگونـهای کـه بـا جـذب 64/4
گردشگران داخلی و  90/4گردشگران خارجی در منطقه  1گردشگری کشـور میباشـد (طـرح جـامع گردشـگری اسـتان
تهران.)1394،

شکل شماره  .2موقعیت محدوده موردمطالعه در کشور ،استان و شهر تهران

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی پژوهش نشان میدهد که درمجموع از حجم نمونه  36درصد زن و  66درصد مرد 43 ،درصد مجـرد و
 67درصد متأهل بودهاند و  10درصد در گروه سنی  32 ،25 – 15درصد در گروه سنی  38 ،35-25درصد در گروه سـنی
 44 ،35-45درصد در گروه سنی  65 -45و  6درصد باالی  65سال میباشند .ازنظر وضعیت تحصیلی در مقطع دکتـری
بودند.
نتایج حاصل از روش سوارا
مراحل گامبهگام وزن دهی به محورها و راهبردهای برنامهریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک با اسـتفاده از روش سـوارا
به شرح جدول  3میباشد.
جدول شماره  .3محاسبه وزن نهایی محورهای اصلی برنامهریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک
وزن نهایی
وزن اولیه
ضریب
اهمیت نسبی
کد معیار
محورهای ارزیابی
q J=W-1
WJ=XJ-1
نهادها و سازمانها
زیرساختها و شرای
آگاهیها و نگرشها
فعالیتها

A
B
C
D

SJ

KJ=SJ+1

0
0/20
0/10
0/13

1
1/20
1/10
1/13

KJ

∑ WJ

1
0/833
0/755
0/664

2/00
0/166
0/151
0/133

ستون دوم در جدول شماره  3نشاندهنده لیست محورهای اصلی پژوهش به ترتیب اولویـت (بـر اسـاس نظـر خبرگـان)
میباشد .با طی فرآیند روش سوارا در ستونهای بعدی درنهایت وزن نهایی محورها بهدستآمده است .بر اسـاس جـدول
مذکور وبر اساس نظر خبرگان ،راهبـرد سـازمانها و نهادهـا ،زیرسـاختها و شـرای  ،نگرشهـا و آگاهیهـا و درنهایـت
فعالیتهای بیوفیلیکی به ترتیب بااهمیـتترین راهبردهـا شناسـایی شـدند .در پـژوهش حاضـر بـه تفکیـک هـر محـور
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راهبردهایی ارائهشده است .برای تعیین وزن نهایی بایستی فرآیند وزندهی این راهبردها نیز جداگانـه طـی شـود .جـدول
شماره  4چگونگی اولویتبندی راهبردهای هر محور ،اهمیت نسبی آنها و درنهایت وزن آنها را نشان میدهد.

ابعاد

وزن

جدول شماره  .4محاسبه وزن راهبردهای پژوهش
اهمیت
نام معیار
نسبی

کد

وزن اولیه

وزن نهایی

KJ=SJ+1

WJ=XJ-1
KJ

q J=W-1
∑ WJ

0

1

1

0/174

0/45

1/45

0/873

0/152

0/87

1/87

0/736

0/128

0/32

1/32

0/650

0/113

0/89
0

1/89
1

0/597
1

0/104
0/25

0/15

1/15

0/87

0/22

0/3

1/3

0/67

0/7

0/05

1/05

0/64

0/16

0/35

1/335

0/47

0/12

0

1

1

0/30

0/2

1/2

0.83

0/25

0/4

1/4

0/60

0/18

0/5

1/5

0/40

0/12

0/1

1/1

0/36

0/11

0

1

1

0/24

0/05

1/05

0/95

0/23

0/25

1/25

0/76

0/18

0/05

1/05

0/73

0/17

0/5

1/5

0/48

0/12

SJ
A1

فعالیتهای بیوفیلیک

A2

2/00

A3

A4
A5
B1
B2

زیرساختها و شرای

0/16

B3

B4

B5

C1

نگرشها و آگاهیها

0/15

نهادها و سازمانها

0/13

C2
C3
C4
C5

D1

D2

D3

D4

D5

 تدوین یک برنامه جامع توسعه گردشگری زمینهسازی و بهرهبـرداری از حمایتهـای بخـش خصوصـیبرای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری
 توسعه برنامه جامع برای زمینهـای دولتـی و زمینهـایی بـاامکان استفاده فعالیتهای بیوفیلیکی
 ارائه بروشـورهای در خصـوص معرفـی جاذبـههای طبیعـی وبومی محی به گردشگران
 هم پیوند سازی جاذبههای طبیعی با جاذبههای فرهنگی ... فراهم کردن شرای و زیرساختهای آبی و سبز در شهر طراحیهای شـهری مطـابق بـا پدیـدههای طبیعـی بـومی ومحلی ،ارگانیک و مصنوعی
 برنامهریزی پیاده محور نمـودن محـدودههای بـا جاذبـههایطبیعی در سطح شهر
 جلوگیری از عدم توسعه یکسان زیرساختها در سطح شهر وتمرکز در زیرساختهای متنوع و مرتب با گردشگری
 طراحی بناهایی شاخص مرتب با گردشگری از مواد و مصالحبومی با الگوبرداری از محی محلی
 آموزش گردشگری از طریق نشسـتها و جلسـات متعـدد بـهمردم و گردشگران در زمینه گردشگری طبیعتگرا
 حمایت از حفظ تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم فرصت یادگیری و آشنایی با محی طبیعی محلـی و بـومی وتنوعهای زیستی بومی ازجمله پرندگان و جانوران و ...
 رعایت قوانین ایمنی و محی زیستی آموزش نحوه به حداقل رسـاندن مصـرف ،زبالـه و آلـودگی وارتقاه دانش و آگاهی در زمینه حفاظت از طبیعت
 اختصــاص درصــدی از بودجــه شــهرداریها و ســازمانهایمربوطه برای حفاظت و توسعه زیرساختهای گردشگری..
 تدوین مقررات و قوانین ویژه برای جلوگیری تخریب طبیعـتو فضاهای طبیعی در شهر و حفاظت از طبیعت
 ارائه بستههای تشویقی برای اقدامات سبز چون هتل ،و  ...بـراساس معماری و الگو الهام گرفته از پدیدههای طبیعی
 ارزیابی اثرات زیستمحیطی استاندارد فعالیتهای مـرتب بـاگردشگری بر محی طبیعی
 تسهیل در اعطای مجوز به بناهایی کـه مطـابق بـا معمـاریبیوفیلیک ساخته میشوند

ضریب

نتایج حاصل از مدل PLS

بعد از مشخص کردن ابعاد و شاخصها توس گروه خبرگان به تعیـین متغیرهـای مکنـون و آشـکار اقـدام شـد .در ایـن
پژوهش راهبردهای اصلی پژوهش یعنی زیرساختها و شرای بیوفیلیک ،فعالیتهای بیوفیلیکی ،نگرشهـا و آگاهیهـای
بیوفیلیک و نهادها و سازمانهای بیوفیلیک بهعنوان شاخصها پنهان پژوهش انتخاب شدند و برای هرکدام از ایـن ابعـاد
به ترتیب به تعداد  6 ،9 ،6و  5شاخص مکنون شناسایی گردیده است.
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جدول شماره  .5متغیرهای مکنون و آشکار پژوهش
متغیرهای آشکار

متغیرهای پنهان
(مکنون)

زیرساختها و
شرای بیوفیلیک

فعالیتهای
بیوفیلیکی
آگاهیها و
نگرشهای
بیوفیلیک
نهادها و
سازمانهای
بیوفیلیک
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 فراهم کردن شرای و زیرساختهای آبی و سبز در شهر (اقدامات سبز) -طراحیهای شـهری مطـابق بـا پدیـدههای طبیعـیبومی و محلی ،ارگانیک و مصنوعی -طراحی بناهایی شاخص مرتب با گردشـگری از مـواد و مصـالح بـومی بـا الگـوبرداری از
محی محلی
 جلوگیری از عدم توسعه یکسان زیرساختها در سطح شهر و تمرکز در زیرساختهای متنوع و مـرتب بـا الگوهـای بیوفیلیـکهمچون بام سبز و دیوار سبز ،بای پرندگان ،آبشارهای شهری و  - ...برنامهریزی پیاده محور نمودن محدودههای بـا جاذبـههای
طبیعی در سطح شهر
 زمینهسازی و بهرهبرداری از حمایتهای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در صنعت گردشـگری  -ارائـه بروشـورهای درخصوص معرفی جاذبههای طبیعی و بومی محی به گردشگران -تدوین یک برنامه جامع توسعه گردشگری -هم پیونـد سـازی
جاذبههای طبیعی با جاذبههای فرهنگی -تاریخی و  -...توسعه برنامه جـامع بـرای زمینهـای دولتـی و زمینهـایی بـا امکـان
استفاده فعالیتهای بیوفیلیکی ازجمله کشاورزی شهری
 آموزش گردشگری از طریق نشستها و جلسات متعدد به مردم و گردشگران در زمینـه گردشـگری طبیعـتگرا -بـه حـداقلرساندن مصرف ،زباله و آلودگی و ارتقاه دانش و آگاهی در زمینه حفاظت از طبیعت -فرصت یادگیری و آشنایی با محی طبیعی
محلی و بومی و تنوعهای زیستی بومی ازجمله پرندگان و جـانوران و حیوانـات و  -...رعایـت قـوانین ایمنـی و محی زیسـتی-
حمایت از حفظ تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم
 ت دوین مقررات و قوانین ویژه برای جلوگیری تخریب طبیعت و فضاهای طبیعی در شهر و حفاظت از طبیعت -ارائه بسـتههایتشویقی برای اقدامات سبز چون هتل ،اقامتگاه و  ...بر اساس معماری و الگو الهـام گرفتـه از پدیـدههـای طبیعـی -تسـهیل در
اعطای مجوز به بناهایی که مطـابق بـا معمـاری بیوفیلیـک سـاخته میشـوند -اختصـاص درصـدی از بودجـه شـهرداریها و
سازمانهای مربوطه برای حفاظت و توسـعه زیرسـاختهای گردشـگری بیوفیلیـک -ارزیـابی اثـرات زیسـتمحیطی اسـتاندارد
فعالیتهای مرتب با گردشگری بر محی طبیعی

در مرحله بعد با بهره گیری از نظرات خبرگان اقدام به ترسیم نمودار مسیر و مشخص کردن رواب علی بین محورها شـده
است .سپس مدل اصلی ارائهشده بهمنظور بررسی آزمونهای آماری در نرمافزار  Smart PLSطراحی شد.
بررسی برازندگی شاخصهای حاصل از برآورد مدل
الف) ارزیابی مدل اندازهگیری :قبل از تحلیل آزمون فرضیهها ،الزم است تا پایـایی و روایـی مـدل بررسـی شـود کـه
پایایی شاخصها در قالب آزمونهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای روایـی شـاخصها از روایـی همگـرا و واگـرا
استفادهشده است .نتایج آزمونهای فوق در جداول زیر آورده شده است.
جدول  .6گزارش معیارهای آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
Cronbach's
rho_A
Composite Reliability
Average Variance
متغیرهای پنهان
)Extracted (AVE

)(≥0.7

0/759
0/638

0/904
0/725

0/926
0/841

0/893
0/719

زیرساختها
فعالیتها

)Alpha (≥0.7

0/743

0/896

0/785

0/844

نهادها و سازمانها

0/614

0/701

0/878

0/897

نگرشها

مطابق نظر صاحبنظران ازجمله رینگل 20151و جانسون ،20082مقدار آلفای کرونباخ ،پایـایی ترکیبـی بایـد بـاالی 0/7
باشد و مقدار روایی همگرا باالی  ،0/5بر همین اساس و بـا توجـه بـه نتـایج بهدسـتآمده از جـدول ( )6کلیـه ضـرایب
بهدست آمده دارای شرای مذکور هستند و با توجه به چهـار آزمـون پایـایی ،مـدل صـاحب پایـایی میباشـد .اگـر شـرط
 CR>AVEبرقرار باشد؛ روایی همگرایی مدل تأیید میشود .با توجه به جدول مذکور مشاهده میشـود کـه مـدل دارای
1. Ringle
2. janson
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روایی همگرا نیز میباشد .بهمنظور بررسی روایی واگرا از آزمون فورنل و الکر استفاده گردید که نتـایج آن در جـدول ()7
ارائه گردید .در آزمون فورنل و الکر عالوه بر سؤاالت یک متغیر که باید از سؤاالت متغیر دیگـر واگـرا باشـد ،بایـد خـود
متغیرهای پژوهش نیز بر اساس مفاهیمشان همبستگی بحرانی باهم نداشته باشند

نگرشها

0/818

جدول شماره  .7گزارش معیار روایی واگرایی
زیرساختها
فعالیتها
نهادها و سازمانها
0/783
0/851
0/735
0/667
0/608
0/799
0/843
0/834
0/778

متغیرهای پنهان
زیرساختها
فعالیتها
نهادها و سازمانها
نگرشها

ب) ارزیابی مدل ساختاری :مدل ساختاری از طریق رواب بین متغیرهای مکنون موردبررسی قرار میگیرد .به عبـارتی
برآوردهای روایی و پایایی مدل اندازهگیری اجازه ارزیابی مدل ساختاری را میسر میسازد .در پـژوهش حاضـر از ضـریب
تعیین ( )R2استفادهشده است R2 .معیاری برای سازههای درونزای (وابسته) مدل محاسبه میشود .جدول  8محاسـبات
مربوط به ضریب تعیین  R2دادهها و مدل پژوهش را نشان میدهد.
جدول شماره  .8مقادیر ()R2
R Square Adjusted

R Square

0/424
0/732
0/813

0/427
0/735
0/816

متغیرهای پنهان
زیرساختها
فعالیتها
نگرشها

بهمنظور بررسی معناداری فرضیهها سه مورد ضریب مسیر یا  Tvalue،βو  Sigباید بررسی شود که ضریب مسیر شـدت
و جهت را نشان داده و  Tvalueباید در بازه  -1/96و  1/96و مقـدار  Sigکوچـکتر از  0/05و یـا  0/01باشـد در ایـن
صورت میتوان گفت به ترتیب در سطح اطمینان  %95و  %99فـرض  H0رد و  H1معنـادار میباشـد .یعنـی پیشبینـی
میشود در یک نمونه بزرگ تر از همان جامعه رابطه علی تأیید شود .منظور از ضریب مسـیر مقـادیر همبسـتگی دوتـایی
است و هرچه این ضریب بیشتر باشد به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است .نمودار ضرایب مسـیر
مدل ساختاری و جدول مربوط به اعداد معنیداری آزمون مدل ساختاری به ترتیب در شکل  3و جدول  9آمده است.
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جدول شماره  .9ضرایب مسیر و اعداد معنیداری آزمون مدل ساختاری
مسیر

Standard Deviation
)(STDEV

T Statistics
)|(|O/STDEV

زیرساختها  > -فعالیتها
زیرساختها  > -نگرشها
فعالیتها  > -نگرشها
نهادها و سازمانها  > -زیرساختها
نهادها و سازمانها  > -فعالیتها
نهادها و سازمانها  > -نگرشها
زیرساختها  > -گردشگری بیوفیلیک
فعالیتها  > -گردشگری بیوفیلیک
نگرشها  > -گردشگری بیوفیلیک
نهادها و سازمانها  > -گردشگری بیوفیلیک

0/042
0/065
0/073
0/044
0/057
0/054
0/166
0/183
0/196
0/224

11/289
6/515
8/913
15/892
5/396
4/654
5/312
2/120
4/314
6/342

ضریب
مسیر
11/289
6/515
8/913
15/892
5/396
4/654
5/312
2/120
4/314
6/342

تأیید /رد
فرضیه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

جدول شماره  9نشان میدهد که ضریب مسیر برای همه مسیرهای ترسیمشده در مدل بیشتر از  1/96است کـه معنـادار
بودن مسیر و مناسب بودن مدل سـاختاری را میرسـاند .در میـان ضـرایب بهدسـتآمده تـأثیر نهادهـا و سـازمانها بـر
زیرساختها با کسب امتیاز  15/892و زیرساختها به فعالیتها با کسب ضریب  11/289بیشترین امتیاز را دارد .بعـدازآن
تأثیر فعالیتها نگرشها با ضریب  8/913در رتبه سوم قرار دارد .ازنظر ابعاد اصلی پژوهش نهادها و سازمانها با ضـریب
 6/342بیشترین تأثیر بر الگوی گردشگری بیوفیلیک دارد و بعدازآن زیرساختها با ضریب  5/312در رتبه دوم قـرار دارد.
نگرشها و فعالیت نیز با ضریب  4/314و  2/120در رتبه سوم و چهارم قرار دارند .اگر سلسلهمراتب نظری و تجربی ایـن
تحقیق را پی بگیریم به نحوی مسیر دستیابی به یـک الگـوی مناسـب برنامـهریزی راهبـردی در راسـتای دسـتیابی بـه
گردشگری بیوفیلیک روشن میگردد .فرایند برنامهریزی گردشگری بیوفیلیک با استفاده از الگوی زیر شامل چنـد مرحلـه
اساسی است :تعیین محورهای اصلی پژوهش که رابطه مستقیمی ولی با ضریب اهمیـت متفـاوت در تحقـق برنامـهریزی
راهبردی گردشگری بیوفیلیک در زمینه مدیریت گردشگری ،پایش محیطـی و مالحظـات اجرایـی و تعیـین نگرشهـای
گردشگران و ساکنین خواهند داشت .در این زمینه محورهای اصـلی برنامـهریزی انتخـاب و در راسـتای هرکـدام از ایـن
محورها راهبردهای اجرایی نیز ارائهشده است .الگوی زیر مراحل رسیدن به برنامهریزی راهبـردی گردشـگری بیوفیلیـک
شهر تهران را نشان میدهد .گام اول در این الگو تعیین راهبردهای نهادها و سازمانها مربوط به بخش مدیریتی و سپس
برنامهریزی و مدیریت صحیح برای آنها با استفاده از راهبردهای تعیینشده و درنهایت اجرای این راهبردها با بهکارگیری
تکنیکها و راهبردهای جهت سنجش و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری میباشد.
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شکل  .4فرایند برنامهریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک شهر تهران

نتیجهگیری
امروزه با برنامهریزی اصولی و مدیریت زیستمحیطی خوب ،گردشگری در منـاطق طبیعـی میتوانـد سـهم عمـدهای در
حفاظت از طبیعت و توسعه آن داشته باشد .اما در صورت برنامهریزی و مدیریت ضعیف ،گردشگری دقیقاً به مناطقی کـه
بیشترین ارزش حفاظت را دارند آسیب میرساند .در این راستا راهبردها و سیاستهای متناسب با شرای و محـی محلـی
برای رسیدن به این هدف موردنیاز است .فعالیت گردشگری بیوفیلیک با محی ها و عوامل گوناگون طبیعـی و مصـنوعی
در ارتباط است و تغییرات و تحوالت دورههای مختلف چه ازنظر فعالیتهای طبیعی و چه انسانی بر آن تأثیرگذار هسـتند.
بنابراین مدیریت گردشگری بایستی متناسب با دورههای گوناگون برای آن برنامهریزی تدوین کند و میتوان از راهبردهـا
و برنامههای تدوینشده بهعنوان چرایراهنما بهره برده و گردشگران نیز از فوایدی که راهبردهای گردشگری بیوفیلیک با
ارتباط برقرار کردن گردشگران با طبیعت و الگوهای طبیعی شهری میتواند در اختیار آنها بگذارد بهرهمند شـوند .هـدف
مقاله حاضر برنامهریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک به معنای یک فرایند تصمیمگیری منطقـی بـا ارائـه یـک الگـوی
مناسب برای گردشگری بیوفیلیک است که با انتخاب راهبردهای مرتب  ،متناسب با شاخصها و ابعاد جهانی برنامـهریزی
شهری بیوفیلیک تعیین میکند چگونه گردشگری بیوفیلیک میتواند به سمت آینده مطلوب حرکت کند .در این راسـتا بـا
نظرات گروه خبرگان کـه در آن محورهـا و راهبردهـای پـژوهش موردسـنجش و ارزیـابی قـرار گرفـت ،فراینـد الگـوی
برنامهریزی راهبردی ارائهشده گامهای را نشان میدهد که در تهیه و تدوین آن مدیریت گردشگری بیوفیلیک بایـد آن را
بپیماید .ازاینرو سعی شده تا عوامل مؤثر بر برنامهریزی راهبردی برای گردشگری بیوفیلیک شهر تهران ارائـه شـود و در
این راستا از روشهای سوارا و مدلسازی معادالت ساختاری بهره گرفته است .طبق مطالعـات صـورت گرفتـه از ادبیـات
جهانی مرتب با برنامهریز ی شـهری بیوفیلیـک محورهـای راهبـردی مـؤثر در گردشـگری بیوفیلیـک شـامل نهادهـا و
سازمانها ،زیرساختها و شرای  ،فعالیتها و نگرشها و آگاهیها میباشند .بر اسـاس آزمونهـا پـژوهش ایـن محورهـا

تردست و همکاران  /تبیین الگوی برنامهریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک ...

77

ازنظر میزان اهمیتشان در برنامهریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک بهصورت یکسان عملنکرده و در ایـن میـان نقـش
راهبرد نهادها و سازمانها به عنوان متولیان اصلی حوزه گردشگری و بخش مدیریتی آن بیشترین تأثیر را دارد بهگونـهای
که این راهبرد با ارائه قوانین و ضواب و همینطور تدوین دستورالعملها و  ...سـایر راهبردهـا را تحتالشـعاع خـود قـرار
میدهد  .ماهیت این محور راهبردی در واقع بیانگر ساختارها و مالحظات اجرایی با سـازوکار اداری و مـدیریتی در ارتبـاط
است و ازاینرو میتواند از طریق بسترسازی برای زیرساختهای بیوفیلیک همچـون عناصـر آبـی و سـبز و طبیعـی و در
حوزهها و اقدامات سبز گردشگری بر راهبرد زیرساختها اثرگذار باشد و از طریق آموزشها و فعالیتها میتواند بر نگرش
گردشگران و ساکنان نیز مؤثر واقع شود .تحقق گردشگری بیوفیلیک در فضاهای شـهری نتـایج و دسـتاوردهای مهمـی
برای شهرها خواهد داشت ازجمله :میتواند ارتباط طبیعت بهویژه طبیعتمحوری در شهر را با رشد صنعت گردشـگری بـا
توجه به نیاز ذاتی و روانی انسانها تقویت کند چراکه انسانهای امروزی دچار زندگی شهری و گرفتار در سازههای سخت
و خشن در شهرها شدهاند .تعادل و پایداری اکولوژیکی را برای شهرها به ارمغان خواهد آورد ،امـروزه دوری از طبیعـت در
شهرها عالوه بر اینکه موجب اختالل در تعادل زیستمحیطی شهری شده بر روی افکار انسانها تأثیر منفـی گذاشـته و
آنها را از نیازهای ذاتیشان دور کرده است .گردشگری بیوفیلیک بـهعنوان یکـی از اشـکال گردشـگری اکوتوریسـتی از
طریق الگوهای متنوع بیوفیلیکی تالش دارد تا بتواند بین انسان و محی طبیعی پیوندی ناگسستنی برقرار کند .ایـن نـوع
گردشگری میتواند تأثیرات مثبتی بر روی انسان شهرنشین ازنظر تفکر ،شادابی ،سالمتی روانـی و جسـمی داشـته باشـد
ضمن اینکه اکوسیستم شهر را به پایداری رسانده و تنوعهای زیستی را حفظ و توسعه داده و گردشگران را با پدیـدههای
طبیعی بومی هر منطقه ازنظر کاربرد و ویژگی و  ...آشنا میکند .همچنین از طریق اجرا و توسـعه فضـاهای پیـاده راهـی،
فضاهای سبز و باز در شهر بر پایداری اجتماعی و زیباییشناختی (سیما و منظر بصری شهری) مؤثر واقع خواهد شد .یکی
از تفاوتهای اصلی این گردشگری با سایر انواع گردشگری طبیعتگرا در عشق و عالقه گردشـگران نسـبت بـه محـی
پیرامونشان و حضور داوطلبانه آنها در حفاظت و توسعه طبیعـت میباشـد .ازایـنرو بـر میـزان آگاهیهـا و فعالیتهـای
محی زیستی و بیوفیلیکی شهروندان نیز تأثیر مثبت خواهد داشـت و شـهروندان را بـا دانـش جغرافیـای طبیعـی محـی
پیرامونشان آگاه خواهد کرد .بنابراین با توجه به نگرش همهجانبه بودن ،گردشـگری بیوفیلیـک بـا اصـول توسـعه پایـدار
همخوان و همسو میباشد .نتایج حاصل از یافتههای تحقیق حاضر با تحقیقی از پاشاپور و همکاران ( )1398که در رابطـه
با طراحی الگوی برنامهریزی توریسم پرداخته بودند و نتـایج مطالعـه آنهـا نشـان از اهمیـت نقـش مـدیریت در توسـعه
گردشگری دارد همسو میباشد ،همچنین با نتایج پژوهشی از بذرافشان و همکاران ( )1396که اقدامات سبز در حوزههای
چون هتلهای سبز ،رستوران ،حملونقل سبز و  ...بـهعنوان زیرسـاختهای گردشـگری در توسـعه صـنعت گردشـگری
شناخته میشوند نیز همسو است.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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