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ABSTRACT
the expansion and development of tourism in rural areas is one of the current strategies considered by
many countries for the development of rural areas. The community-based tourism was introduced in
the 1970s, which guarantees a high level of community participation in development and planning with
regard to the sustainability of tourism. Community-based tourism in search of economic benefits for the
local community, local protection of natural and cultural resources, improve the quality of life and empowering the local community to meet the needs of present and future generations. In this article Gurab
Pas District in the Province of Guilan have been selected, according to the prosperity and development
of tourism in this area, the effects of tourism on the local community has been measured and Determine
the extent to which tourism development and its effects leads to increased local community involvement
in tourism activities. The research method is descriptive - analytical and data collection tool was questionnaire and number of questionnaire was determined through Cochran of 314 people. Analysis of the
results using Factor analysis shows that among the factors for community-based rural tourism, Economic
factors with 19/137 and 16/283 local community and conserving the best and the worst is operating in
partnership with 9/786.

Extended Abstract

T

1. Introduction

ourism is one of the most satisfying
economic activities in the world. This
led to the emergence of tourism as an alternative approach in community-based
tourism (CBT). This approach considers tourism as an activity that local people are involved

in it and could have significant control and participate in
activities related to tourism development and monitoring
and ultimately target, holding a substantial portion of the
benefits of tourism in the local economy.
In this paper, the districts “Gourabpas” were studied.
According to suitable geographical position and placement of the villages are near the Caspian Sea In terms of
natural and human being has diverse and numerous attractions that is conducive to attracting tourists in the re-
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gional and national levels. It is necessary to assess the impact of tourism on the local community to determine the
extent to which the development of tourism and its effects
to increase community involvement in tourism activities.

2. Methods
The study of the purpose and the method of data collection is cross-sectional survey based on Democrats.
As well as the philosophy of research, the type of study
is positivists. Research has shown two documents and
quantities. In order to measure people›s attitudes to the
success of each of the factors associated with the success
of CBT, CBT assessment scale is used which contains 10
indicators. Statistical Society is 3015 households in 20
villages and the number of households using judgmental
sampling and the survey of 15 teachers in university, the
number eight is selected as sample village. The village
has 1733 households are the number of samples required
to complete a questionnaire using the modified and formula Cochran amendment, 314 households is obtained.
The questionnaire distributed at the village level sampling
is done randomly. In order to analyze the success of tourism development CBT factor analysis was used for statistical evaluation. The index in the form of 48 questions.
In order to measure each of the questionnaire, the whole
five points Likert with range 1 (strongly disagree) to 5
(strongly agree) was used.

3. Results
CBT assess the realization of rural tourism from the
perspective of the local community. This research used
means of statistical evaluation in order to measure the realization of rural tourism CBT factor analysis. For proper
diagnosis and analysis of data on complex variables to
measure progress toward rural tourism CBT, Bartlett›s
test and KMO index was used. Significantly, the Bartlet
test with 1764.23 at 99% confidence level and the appropriate KMO (0.751) indicates the correlation and suitability of the variables for performing factor analysis. In
the study, the variables studied were analyzed by factor
analysis. In such a way that the variables loaded in each
factor above 0.5 are one factor, and variables that cannot
be aggregated with them are another factor. The result of
the reduction of 48 variables was 5 (Economic and investment, local community and resource conservation, social
and decision-making, government and management, participation) factors.
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4. Discussion
Community-based tourism (CBT) seeks the involvement of the local indigenous population and the national
economy. The research results indicate that the economic
and investment components, the local community and
resource conservation, social and decision-making, administration and management and participation are significant. The results of CBT include political, economic,
socio-cultural conservation and consistent. From a political point of view, the community must have the power to
decide and exercise control over the speed and path of
development. Economically, the economic benefits of this
type of tourism and job opportunities should be fairly distributed among the community. In the economic debate as
the most important factor, variables such as job creation,
income growth, local investment, etc. have been the highest priority. This finding shows that participation as the
main pillar of community-based tourism has been less
considered in the study area. In fact, due to the economic
problems in the region, one of the main expectations of
the local people is tourism, the improvement of the economic situation, which seems to be the only solution to
social tourism. Considering the interest of the local people
in the villages of Gurabpas, to increase participation in
tourism affairs, the presence of many natural and human
attractions, the increasing number of tourists entering the
region, high levels of literacy, etc., can be highly effective
in the local community to investigate. It should be noted,
however, that the strengths mentioned should be considered in addition to capacity building for community participation. In this regard, given the inadequate experience
of people in participation, the importance of teaching
people›s participation and cooperation can be mentioned.
It is only with this that tourism management in the region
can be gradually transferred to local communities.
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کلیدواژهها:
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گردشگری روستایی،
جامعه محلی ،دهستان
گورابپس.

یکی از راهبردهایی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان بهمنظور رشد و توسعه مناطق روستایی به آن توجه میشود ،توسعه و
گسترش گردشگری در این نواحی است .در این میان گردشگری جامعهمحور از دهه  1970مطرح گردید که متضمن سطح باالی
مشارکت جوامع با توجه به پایداری در فرآیند توسعه و برنامهریزی گردشگری است .گردشگری جامعهمحور در جستجوی ایجاد منافع
اقتصادی برای جامعهی محلی ،حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگ محلی ،بهبود کیفیت زندگی و توانمندسازی جامعه محلی بهمنظور رفع
نیازهای نسلهای حال و آینده است .در این مقاله دهستان گورابپس در استان گیالن با توجه به رونق و توسعه گردشگری در این منطقه
انتخاب گردیده است تا اثرات گردشگری بر جامعه محلی موردسنجش قرار گرفته و مشخص شود که توسع ه گردشگری چقدر منجر به
افزایش مشارکت جامعهی محلی در فعالیتهای گردشگری شده است .روش تحقیق بهصورت توصیفی  -تحلیلی و ابزار جمعآوري دادهها
پرسشنامه بوده و تعداد اين نمونه ها با روش کوکران  314نفر تعيين گرديد .تحلیل نتایج با استفاده از آزمون تحلیل عاملی نشان میدهد
که در بین عوامل گردشگری روستایی جامعهمحور ،عامل اقتصادی با  19/137و جامع ه محلی و حفظ منابع با  16/283بهترین وضعیت
و عامل مشارکت با  9/786بدترین وضعیت را داشته است.

مقدمه
گردشگری یکی از رضایتبخشترین فعالیتهای اقتصادی در
سطح جهان میباشد که بهطور بالقوه با بسیاری از فعالیتها در
رابطه است و ازاینرو میتواند بهعنوان یک نیروی مهم با اثرات
منفی و مثبت در نظر گرفته شود .گردشگری در کشورهای
درحالتوسعه مانند شمشیری دو لبه عمل میکند؛ درحالیکه
برای جوامع و مردم در ابتدای امر بهعنوان سرآغازی برای افزایش
درآمد و بهبود وضعیت معیشت عمل میکند اما در برخی از
موارد این منافع تمایل به جریان یافتن به بیرون دارد .عالوه بر
این قدرت واقعی و تصمیمگیریهای مرتبط با گردشگری اغلب
در کنترل ساکنین غیربومی است ) .(Mitchell & Reid, 2001این
موضوع منجر به ظهور یک رویکرد جایگزین در گردشگری با

عنوان گردشگری جامعهمحور )CBT(1شده است .این رویکرد،
گردشگری را بهعنوان فعالیتی در نظر میگیرد که مردم محلی
در آن میتوانند کنترل قابلتوجهی بر فعالیتها داشته باشند و
در فعالیتهای مرتبط با توسعه و نظارت گردشگری مشارکت
کنند و در نهایت هدف ،نگهداشت بخش قابلتوجهی از منافع
گردشگری در سطح اقتصاد محلی است (Hall, 2007; Murphy
) .& Murphy, 2004به عبارت دیگر ،گردشگری جامعهمحور
بهعنوان رویکردی از گردشگری تعریف میشود که «جامعهی
محلی ،کنترل اساسی بیشتری بر فعالیتها داشته و در مدیریت و
توسعهگردشگری مشارکت دارد و بدین ترتیب ،سهم قابلتوجهی
از منافع در داخل جامعه باقی میماند ،حتی کسانی که بهطور
مستقیم در سرمایهگذاری بخش گردشگری دخالت ندارند،
شکلی از سود را به دست میآورند؛ مفهوم جامعه محلی بستگی
1. Community-Based Tourism
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به ساختارهای اجتماعی و سازمانی محلی دارد و این موضوع
موردقبول است که گردشگری جامعهمحور باید شامل ابتکارات
شخصی در درون جامعه باشد» ).(Goodwin & Santilli, 2009
امروزه گردشگری جامعهمحور در بین کشورهای درحالتوسعه
مانند ایران ،مخصوصاً در مناطق روستایی و دورافتاده که با
چالشها و تنگناهای معیشتی مختلفی مواجه بوده و درعینحال
جاذب گردشگر بوده و دارای جاذبههای متعدد طبیعی و انسانی
هستند ،میتواند بهعنوان یکی از راههای مهم گریز از فقر و
افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای توسعهای جامعه محسوب
شود .در این مقاله ،دهستان «گورابپس» در شهرستان فومن
موردمطالعه قرار گرفته است .این دهستان با توجه به موقعیت
مناسب جغرافیایی و قرارگیری در فاصله نزدیک از دریای خزر از
نظر طبیعی و انسانی دارای جاذبههای متنوع و متعددی است که
منجر به جذب گردشگران در سطوح منطقهای و ملی شده است.
با توجه به رونق و توسعه گردشگری در روستاهای این دهستان
بهخصوص در سالهای اخیر که افزایش قابلتوجهی در تعداد
گردشگران ورودی اتفاق افتاده ،الزم است تا اثرات گردشگری
بر جامعه محلی موردسنجش قرار گرفته تا مشخص شود که تا
چه حد توسع ه گردشگری به افزایش مشارکت جامع ه محلی در
فعالیتهای گردشگری در سطوح محلی و منطقهای شده است.
در این مقاله نیز میزان تحقق اصول گردشگری جامعهمحور در
دهستان گورابپس موردبررسی قرار میگیرد.

مروری بر ادبیات موضوع
 .1تعریف و مفهوم گردشگری جامعهمحور

گردشگری جامعهمحور ،توسعهی گردشگری محلی است
که با روشهای نوآورانه و از طریق افراد و گروهها ،مالکان
کسبوکارهای کوچک ،کارآفرینان ،انجمنهای محلی و دولت
انجام میگیرد ) .(Telfer & Sharpley, 2012در مراحل اول توسعه،
بیشتر برنامههای گردشگری جامعهمحور مرتبط با جوامع
روستایی کوچک و حفاظت از محیطزیست از طریق اکوتوریسم
بود .بااینوجود ،این مفهوم به دامنه محصوالت مختلف گردشگری
در سراسر جهان گسترش دادهشده است .گردشگری جامعهمحور
نیازمند مشارکت مردم محلی در فرایندهای تصمیمگیری است.
مشارکت و همکاری افراد محلی در گردشگری نسبت به سایر
صنایع دارای اهمیت بیشتری است ) .(Murphy, 1985محققین
مدعی هستند که افراد محلی تنها در صورتی میتوانند بهعنوان
مشارکتکنندگان فعال باشند که توسط دولت ،بخش خصوصی
و سازمانهای غیردولتی موردحمایت قرار گیرند تا توانایی انتقال
مهارتها و دانش خود را داشته باشند (Khaksar Shahmirzadi,
) .2012اهداف گردشگری جامعهمحور چندگانه و آرمانی است؛ از
قبیل دادن حق مالکیت و توانمندسازی جوامع ،حفاظت از منابع
طبیعی و فرهنگی ،توسعه اقتصادی و اجتماعی و کیفیتبخشی
به تجارب بازدیدکنندگان ) .(Ruiz-Ballesteros, 2011بهعبارتدیگر
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گردشگری جامعهمحور ،به دنبال توانمندسازی مردم ،افزایش
مشارکت ساکنان در فرآیند تصمیمگیری و توزیع درآمد
گردشگری است ).(Rezvani, 2010
مفهوم گردشگری جامعهمحور راه را برای تحقیق و توسع ه
گردشگری با سایر جایگزینها مثل گردشگری حامی فقرا،)PPT( 2
نوآوریهای گردشگری مبتنی بر سود برای جامعه )CBTIs(3یا
بنگاههای اقتصادی جامعهمحور )CBEs(4هموار کرده است .بهطور
خالصه میتوان گفت تمام این نوآوریها بر این موضوع توافق
دارند که جامع ه مقصد باید در برنامهریزی گردشگری و فرآیند
مدیریت تصمیمگیری دخالت داده شود و این به سه دلیل است:
 .1گردشگری ،جامع ه مقصد را بهعنوان بخشی از محصول
گردشگری در نظر میگیرد،
 .2جوامع محلی بهراحتی با تغییرات منطبق میشوند و
 .3گردشگری به باز شدن ذهن مردم محلی کمک میکند.
به این دالیل،گردشگری جامعهمحور بر اساس مشارکت فعال
جامعهی محلی پایهریزی میشود (Guzman and Canizares and
).Pavon, 2011
 .2موضوعات اساسی گردشگری جامعهمحور

در گردشگری جامعهمحور برخی موضوعات اساسی وجود دارد
که چهار مورد از آنها حائز اهمیت بیشتری بوده و در اینجا
بیشتر موردبررسی قرار میگیرد که شامل تساوی زنان و مردان،
کاهش فقر ،پایداری شغلی و توسعه تواناییها و ظرفیت محلی
است .در ادامه مروری از این موضوعات بر اساس کتاب راهنمای
شاخصهای سازمان گردشگری جهانی ارائه میشود (جدول
شماره .)1
 .3اصول و اهداف گردشگری جامعهمحور

اصولی که برای این نوع گردشگری در منابع گوناگون
تعریفشده اندکی باهم تفاوت دارند ولی مفهوم کلی آنها مشابه
است .ذکر این نکته ضروری است که درک این اصول ،تنها راه
تعیین اهداف واقعبینانه و قابلدستیابی است (شکل شماره .)1
نکته موردتوجه قبل از تعیین اهداف این است که شرایط جامعه
باید در ارتباط با مسائل فرهنگی ،طبیعی ،اقتصادی ،حکومتی و
سطح توسعهیافتگی لحاظ شود ).(Suansri, 2003
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4. Community-Based Enterprises

«مهدی حسام و همکاران .ارزیابی توسعه گردشگری روستایی با رویکرد جامعه محور (مورد مطالعه :دهستان گورابپس ،شهرستان فومن ،استان گیالن»)

بهار  . 1397دوره  .9شماره 1

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .1ابعاد ،شاخص و نماگرهای گردشگری جامعهمحو.
ابعاد

تساوی زنان
و مردان

شاخصها

نماگرها

الف) رفاه خانواده

نتایج ناشی از توسعه گردشگری بر انتخاب خانوادهها ،حجم کار زنان ،استرس و بهداشت باروری ،سختیها و مشکالت
زنان دارای فرزند و کودک و امنیت شغلی زنان با توجه به فعالیتهای خطرناک و مخاطرهآمیز ،رفتوآمد کاری

ج) نقش جنسیت در جوامع
سنتی

سهم زنان در نیروی کار رسمی و غیررسمی در بخش گردشگری ،زنان کارآفرین و فرصتهای آموزش برای زنان و
مردان.
نقشهای مربوط به زنان و مردان در جوامع سنتی برای فراهم نمودن خدمات گردشگری ،نسبت مشارکت زنان در
تصمیمگیری مربوط به گردشگری و ساختار حمایتی /مالی نسبی برای کار زنان و مردان در اقدامات مربوط به گردشگری
جامعهمحور.
دسترسی و کنترل زمین برای توسعه گردشگری و محدودیتهای نسبی مربوط به اعتبارات و وامها برای توسعه گردشگری
برای زنان و مردان

ب) فرصتهای برابر در
اشتغال رسمی

الف) منافع ناشی در بخش
اشتغال

تعداد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده بهوسیله CBT
نسبت افراد محلی به افراد خارجی فعال در بخش گردشگری در جامعه محلی
نسبت فرصتهای اشتغال سنتی به فرصتهای اشتغال بخش گردشگری،
سهم کارکنان گردشگری محلی دارای حقوق پایین ،متوسط و باال و
تعداد فرصتهای شغلی مرتبط که از طریق گردشگری

ه) دسترسی و کنترل بر
زمین ،اعتبارات و دیگر منابع

ب) منافع اقتصادی

درآمد مستقیم و غیرمستقیم ناشی از گردشگری در جامعه،
تعداد و نوع کسبوکارهای کوچک در جامعه فعالیت
سهم کسبوکارهای کوچک در تامین خدمات موردنیاز گردشگری
نسبت خانوارهایی دارای کمترین درآمد را از نظر اقتصادی از بخش گردشگری و
نسبت درآمد خانواده از گردشگری در بین ساکنین با درآمد کم ،متوسط و زیاد

ج) منافع کیفیت زندگی

خانوارهایی که بهبودی ازنظر مسکن خود در یک سال گذشته داشته و
خانوارهایی که امکانات آنها بهبود یافته است.

کاهش فقر

الف) عملکرد شرکتها
ب) رقابت
پایداری
کسبوکارها

ج) رضایت مشتری

د) بازاریابی

الف) آگاهی گردشگری

توسعه
ظرفیتهای
محلی

تعداد شرکتهای گردشگری فعال ،مدت فعالیت کسبوکارهای گردشگری ،نسبت گردش کارمندان ،رشد سود و درآمد
و مقدار سرمایهگذاری و پیشرفت
نسبت قیمت /هزینه محل اقامت ،جاذبهها ،تورها در مقایسه با استانداردهای صنعت گردشگری یا نسبت این موارد
به محصوالت مشابه در سایر مقصدها ،ویژگیهای منحصربهفرد مقصد ،ارزش /قیمت بازدیدکنندگان و مدت اقامت
بازدیدکننده در یک مقصد در مقایسه با سایر مقصدها.
رضایت کلی بازدیدکننده به تفکیک ملیت و هدف بازدید ، ،رتب ه بندی جذابیتهای مقصدازدیدگاه بازدیدکنندگان ،تغییر
در تعداد بازدیدکنندگان برگشتی و تعداد بازدیدکنندگانی که به دوستان یا خانواده خود پیشنهاد بازدید از مقصد مورد نظر
می دهند.
مقدار هزینه صرف شده برای هر بازدیدکننده در مقصد و در سطح کسبوکار،
مقدار هزینههای مربوط به بازاریابی در نوآوریهای شراکتی،
مقدار بودجه در نظر گرفتهشده برای بازاریابی در مقصد و
بازدیدکنندگان دریافت کننده اطالعات مقصد از بروشورها یا وبسایتها

ادراکهای ساکنین از گردشگران  ،تصورات غلط و سوءظنهای رایج نسبت به گردشگری ،کودکان مشارکت کننده
در برنامههای آموزشی گردشگری ،خانوارهای مشارکت کننده در برنامههای آموزشی گردشگری و سطح رضایت از
برنامههای آموزش عمومی

ب) آموزش کسبوکارهای
مربوط به گردشگری

تعداد کسبوکارهایی آموزش دیده ،تعداد مالکان -متصدیان دریافت کننده مشاورههای کسبوکار  ،تعداد کسبوکارهایی
که کارکنان آنها در دوره های آموزشی شرکت داشته اند ،کارکنان بخش گردشگری دارای دسترسی به آموزش و نوع
مشارکت در آموزش (زنان ،مردان ،جوانان ،اقلیتهای دینی و )...

ج) کنترل محلی

نسبت افراد محلی به کارآفرینان بیرونی ،مقدار سرمایهگذاری انجامشده بهوسیله افراد محلی در مقایسه با منابع خارجی،
نسبت مشاغلی که وسیله ساکنین محلی اداره میشود و نسبت کارمندان بخش گردشگری از افراد محلی

د) حکمروایی

تنوع سرمایهگذاران در بخشهای تصمیمگیری گردشگری ،وجود برنامه گردشگری ،ورود افراد محلی به فرایند برنامهریزی
گردشگری ،رضایت جامعه محلی و افرادی از جامعه که احساس میکنند نقش مؤثری در حکومت محلی دارند.
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع(SNV, 2007) : :
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شکل  .1پنج اصل گردشگری جامعهمحور .منبعkhaksar shahmirzadi, 2012 :

 .4سیاستها و برنامههای گردشگری جامعهمحور

با در نظر گرفتن موضوع توسعه پایدار ،مهمترین هدف از
گسترش گردشگری به حداکثر رساندن اثرات مثبت و درعینحال
کم کردن اثرات منفی بر جامعه میزبان میباشد (Ritchie &Inkari,
) .2006بنابراین سیاستها و برنامههایی برای توانمندسازی
جامعه و مشارکت محلی با تمرکز بر اینکه چگونه جوامع محلی
میتوانند از گردشگری کسب سود کنند و بر گردشگری کنترل
بیشتری داشته باشند ،در چارچوب توسعه پایدار مطرح میشود
) .(Scheyvens, 2002عالوه بر این ،خود جامعه محلی ،باید نقش
فعالی داشته و در طراحی و مدیریت گردشگری مشارکت نمایند
) .(Vargas-Sanchez et al., 2009با در نظر گرفتن این ویژگیها که
بر منافع ناشی از دخالت ساکنین محلی تأکید میکند ،مهم این
است که گردشگری در جامعه باید بهصورت سیستمی برنامهریزی
شود بهطوریکه نگرشها و احساسات ساکنین محلی را در نظر
بگیرد .این موضوع میتواند فعالیتهایی از قبیل ایجاد چشمانداز،
موجودی سرمایهها و ارزیابی آنها ،مشخص شدن ارزشها،
سازماندهی ساختار توسعه ،برنامه اقدام و اجرا را شامل شود
) .(Minnesota Extension Service, 1991; Reid et al., 2004از این
نظر دولت که نقش رسمی در برنامهریزی سیاستها و برنامههای
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مرتبط با گردشگری جامعهمحور دارد ،باید برنامهها را بر اساس
نیازهای ساکنین محلی گسترش دهد .اما برای اینکه توسعه CBT
در دستیابی به پایداری موفقیتآمیز باشد ،گردآوردن عالیق
مختلف و در نظر گرفتن مسائل محلی ،برنامهریزی و مدیریت
گسترده ضروری است (Simmons, 1994, Tosun and Jenkins,
).1998
پیشینه تحقیق

در جدول شماره  ،2مهمترین منابعی که بهطور مستقیم با
موضوع تحقیق ارتباط داشته ،موردبررسی قرار گرفته است.
جمعبندی پیشینه تحقیق نشان میدهد توجه به گردشگری
جامعهمحور در مقصدهای گردشگری منجر به تغییر در زندگی
مردم محلی شده است .بیشتر این تغییرات مربوط به تحوالت
بخشهای اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،ارتقاء سطح امکانات و خدمات
زیربنایی و همچنین بهبود وضعیت امکانات بهداشتی و درمانی در
برخی از مناطق شده است.
معرفی محدوده مطالعاتی

دهستان«گورابپس» از دهستانهاي شهرستان فومن است

«مهدی حسام و همکاران .ارزیابی توسعه گردشگری روستایی با رویکرد جامعه محور (مورد مطالعه :دهستان گورابپس ،شهرستان فومن ،استان گیالن»)

بهار  . 1397دوره  .9شماره 1

فصلنامهپژوهشهایروستایی

ب استان گيالن قرار دارد .مركز آن روستاي
كه در جنوب غر 
گورابپس ،حدود  8كيلومتر از مركز شهرستان فاصله دارد.
اين دهستان در جنوب غرب درياي خزر و در سمت شرقي
رشتهکوههای تالش واقعشده است (شکل شماره .)2

روششناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری
دادهها ،توصیفی-پیمایشی بر اساس روش مقطعی میباشد.
همچنین از نظر فلسفه پژوهش ،از نوع تحقیقات اثباتگرایی است.

جدول  .2پیشینه تحقیق.
نویسنده

عنوان پژوهش

سوده بیات و مرتضی
خزائی پول

ارزشهای ادراکی گردشگران
روستای کویری مصر به عنوان
گردشگری جامعهمحور

محمود ضیایی؛ علی
اکبر امین بیدختی؛
فاطمه قربان

مدل گردشگری جامعهمحور:
مفاهیم و کاربرد

اتسوکو اُکازاکی

لوپز گازمان
همکا ر ا ن

ارزیابی ظرفیت جامع ه محلی برای
توسعهی پایدار گردشگری

و

گردشگری جامعهمحور در
کشورهای درحالتوسعه :مطالعه
موردی السالوادور

اسماعیل خاکسر
شهمیر ز ا د ی

برنامهریزی و قابلیتهای
گردشگری جامعهمحور :مطالعه
موردی شهمیرزاد ایران

لودویچ ون بریگل

گردشگری جامعهمحور :مشارکت
جامعه محلی و اثرات آن .مطالعه
تطبیقی بین دو جامعه در تایلند

گیاکومو دلچیاپا،
مارسلو آتزنی و وحید
قا سمی

گردشگری
برنامهریزی
جامعهمحور در جزایر :تحلیل
خوشهای در مورد جزیره کاستا
ا سمر ا لد ا

کالسوم کایات و نور
فرح آین زینالدین

ابتکار عمل گردشگری جامعهمحور
در روستاهای مالزی :آیا تجربهای
موفقیتآمیز است؟

خالصه پژوهش

نتایج این تحقیق نشان میدهد که میانگین تمام پنج بعد ارزش ادراکی گردشگران اقامتی به
روستای مصر از نظر گردشگران در سطح باالیی قرار دارد و بعد ارزش تجربی (فعالیت ،فرهنگ
و دانش) مهمترین بعد در بین ابعاد پنجگانه است.

نتایج این تحقیق نشان میدهد که ظرفیت جوامع محلی پیرامون منطقه نمونه گردشگری
پاسارگاد برای توسعه پایدار گردشگری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و کمتر از حد متوسط
میباشد .لذا ظرفیتسازی و ایجاد بستر مناسب جهت نیل به توسعه پایدار گردشگری در بخش
پاسارگاد و جوامع محلی پیرامون آن ضروری است.
مشارکت جامعه در فرایند برنامهریزی گردشگری بهعنوان روشی برای اجرای گردشگری پایدار
است .این پژوهش تئوریهای اصلی مشارکت جامعه مانند مشارکت شهروندی ،باز توزیع قدرت،
فرآیندهای همکاری و ایجاد سرمایه اجتماعی را بررسی میکند .این پژوهش نشان میدهد
که گردشگری جامعهمحور چگونه میتواند برای ارزیابی سطوح مشارکت بکار رود و اقدامات
موردنیاز را پیشنهاد میکند .نتایج مطالعه نشان میدهد که برخی درگیریها بین مردم محلی و
سرمایهگذاران غیربومی اتفاق افتاده است.
گردشگری جامعهمحور بهعنوان یک جایگزین مناسب برای گردشگری انبوه است .این نوع
گردشگری بهخوبی با جامعه محلی ارتباط برقرار میکند و موارد مختلفی را آزمایش میکند.
هدف این تحقیق مطالعه اعتقاد مردم محلی در السالوادور برای توسعه گردشگری مقصد با
توجه به مهماننوازی جامعه میزبان و مطالعه منابع اکولوژیک مهم و اهمیت نقش مردم محلی
است .روش مورداستفاده ،مطالعه تجربی است .نتایج نشان میدهد که ازنظر جامعه محلی توسعه
گردشگری میتواند منجر به اشتغالزایی و ایجاد امکانات بهداشتی شود.
گردشگری جامعهمحور بهعنوان یکی از استراتژیهای توسعه اولیه برای کاهش فقر ،توسعه
روستایی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در مناطق دورافتاده موردتوجه است .هدف ،مطالعه اقتصاد اولیه
مبتنی بر کشاورزی در شهمیرزاد و حرکت به سمت فعالیتهای CBTاست .سؤال تحقیق نیز این
بوده است که گردشگری شهمیرزاد تا چه اندازه مبتنی بر  CBTبوده است .یافتهها نشان میدهد
که توسعه گردشگری در شهمیرزاد انفعالی است و مکان و جاذبههای آب و هوایی نقش مهمی
در جذب گردشگران بازی میکنند.
این مطالعه روشهای مشارکت افراد جامعه در پروژههای  CBTدر سطح فرد و جامعه را با استفاده
از روشهای میدانی و مصاحبهای بررسی میکند .نتایج نشان میدهد در هر دو جامعه موردبررسی
 CBTفواید زیادی مخصوص ًا نتایج محیطزیستی را به دنبال داشته است .اما تأکید میکند که
نتایج بهشدت به ساختارهای جامعه بستگی دارد.

این مقاله نگرش و ادراکات جامعه محلی را نسبت به توسعه گردشگری و مشارکت جامعه
در برنامهریزی گردشگری در یک جزیره مقصد گردشگری که اقتصاد آن بهشدت متکی به
فعالیتهای گردشگری است بررسی میکند .روش مورد استفاده تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای
بوده است .یافتهها نشان میدهد که از نظر جامعه محلی ،برنامهریزی گردشگری باید نسبت به
مردم و سنتهای آنها توجه خاص نماید و منجر به ارتقاء وضع میراث تاریخی و فرهنگی این
نواحی شود.
این مطالعه معیارهای موفق برنامههای گردشگری مالزی و ابتکار عمل گردشگری روستایی
جامعهمحور را از طریق دخالت بخش دولتی بررسی میکند .اهداف این ابتکار عمل توانمندسازی
جوامع محلی از طریق دخالت آنها در فعالیتهای بخش گردشگری است .یافتههای بدست آمده
نشان میدهد که معیارهای موفق به دو دسته معیارهای رقابتی و معیارهای پایداری تقسیمبندی
میشود.
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Source: Bayat & khazaeipool (2017), Ziaei et. Al (2015), Braun (2008), Okazaki (2008), Drakopoulou(2011), López-Guzmán (2011),
)Khaksar Shahmirzadi (2012),van Breugel (2013), Del Chiappa et.al(2016), Kayat et. Al (2016
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کمی میباشد که در قسمت
تحقیق دارای دو قسمت اسنادی و ّ
اسنادی از طریق مطالعه کتابخانهای به جمعآوری ادبیات تحقیق
پرداختهشده است .بهمنظور سنجش نگرش افراد به موفقیت هر
یک از عوامل مرتبط با میزان موفقیت  ،CBTاز مقیاس ارزیابی
 CBTاستفاده شده است که شامل  10شاخص است .در قسمت
کمی که شامل پیمایش میدانی است ،ابزار گردآوری دادهها،
ّ
پرسشنامه است .جامعه آماری تحقیق خانوارهای  20روستای
گردشگری با مجموع  3015خانوار بوده که از این تعداد با استفاده
نمونهگیری قضاوتی و با نظرخواهی از  15نفر از اساتید دانشگاهی،
تعداد هشت روستا بهعنوان نمونه انتخابشده است .این روستاها
دارای  1733خانوار میباشند که تعداد نمون ه الزم جهت تکمیل
پرسشنامه با استفاده از فرمول اصالحشده کوکران و فرمول
تعدیل 314 ،خانوار بهدستآمده است .همچنین توزیع پرسشنامه

در سطح روستا بهصورت نمونهگیری تصادفی طبقه بندی شده
انجامشده است.
در ادامه بهمنظور بررسی سازگاری درونی و روایی پرسشنامهاز
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و به این منظور تعداد
 25پرسشنامه تکمیل و پیشآزمون گردید و ضریب آلفای
بهدستآمده برابر با  0/724درصد به دست آمد .همچنین
بهمنظور تحلیل موفقیت توسعه گردشگری جامعهمحور از آزمون
آماری تحلیل عاملی استفاده شده است.
این شاخصها در قالب  48پرسش مطرحشدهاند (جدول
شماره  .)3بهمنظور اندازهگیری هر یک از پرسشها ،از طیف پنج
گزینهای لیکرت با دامن ه ( 1بسیار مخالف) تا  ( 5بسیار موافق)
استفاده شده است.

شکل  .2موقعیت منطقه موردمطالعه

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .3شاخصهای و گويههاي مورد استفاده.

سرمایهگذاری افراد محلی ،مشارکت در تصمیمگیریها ،مشارکت در برنامهریزی ،شرکت در جلسات ،آگاهی از تصمیمات اخذشده ،متأثر کردن تصمیمات ،انتقال نظرات
به تصمیم گیران ،منتفع شدن همه ساکنین ،ایجاد اشتغال ،ایجاد سرمایهگذاری ،افزایش درآمد ،توزیع عادالنه منافع ،توسعه اقتصادی منطقه ،آسیب محیط طبیعی ،کمک
دولت به حفظ منابع ،تمایل جامعه محلی به حفظ منابع ،حفاظت از خانههای بومی ،تناسب گردشگری با محیط طبیعی و فرهنگی روستا ،مالکیت رستورانها ،مالکیت مراکز
اقامتی ،مالکیت قهوهخانهها ،مالکیت سایر کسبوکارهای محلی ،ایجاد زیرساختهای ضروری توسط دولت ،آموزش افراد محلی ،ایجاد سرمایه برای جامعه محلی ،ورود
دانش و تکنولوژی جدید به منطقه ،حمایت ساکنین ،حمایت دولت ،رضایت جامعه محلی از توسعه گردشگری ،مدیریت مناسب ،مهارت مدیریتی ،تمایل به اجرای تصمیمات
مدیریتی ،توانایی مدیریت مشکالت ،حمایت ساکنین از مدیران ،ارزیابی برنامهها ،همکاری و هماهنگی مسئوالن ،ارتباط ساکنین و گردشگران ،صحبت با دیگران در ارتباط
با گردشگری ،افزایش تعداد گردشگران منطقه ،بهبود خدمات عمومی ،افزایش هزینههای زندگی ،رضایت از وجود امنیت ،بهبود امکانات بهداشتی ،تمایل جامعه محلی به
افزایش تعداد گردشگران ،امکان مدیریت گردشگران توسط جامعه محلی ،آسیب گردشگران به محیط ،رضایت از امکانات منطقه.
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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شدهاند.

یافتهها
بهمنظور سنجش گردشگری روستایی جامعهمحور از آزمون
آماری تحلیل عاملی استفاده گردیده است .علت انتخاب تحلیل
عاملی ،سنجش میزان تحقق گردشگری روستایی جامعهمحور
در شاخصهای مختلف در روستاهای موردمطالعه از دیدگاه
جامع ه میزبان و دلیل دوم خالصهسازی شاخصهای تحقیق
جهت تبیین مطلوبتر عوامل میباشد .در این راستا بهمنظور
تشخيص مناسب بودن دادههای مربوط به مجموعه متغيرهاي
مورد تحليل در خصوص سنجش میزان تحقق گردشگری
روستایی جامعهمحور ،از آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره
گرفته شد .معنیداری آزمون بارتلت و با عدد  1764.23در سطح
اطمينان  99درصد و مقدار مناسب  )0/751( KMOنشاندهنده
همبستگي و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي انجام تحلیل
عاملی است (جدول .)4

عامل اقتصادی

مقدار ویژه این عامل 19/137میباشد که بهتنهایی 28/34
درصد واریانس را محاسبه و توضیح می دهد .در این عامل 11
متغیر وجود دارد .از میان  11متغیر موردبررسی در این عامل
متغیر ایجاد اشتغال با بار عاملی  ،0/864متغیر افزایش درآمد با
بار عاملی  0/821و متغیر سرمایهگذاری افراد محلی با بار عاملی
 0/786تحقق بیشتری در مقایسه با سایر عوامل داشته است
(جدول شماره .)6
عامل جامعه محلی و حفظ منابع

مقدار ویژه این عامل  16/283میباشد که بهتنهایی قادر است
19/86درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد .در این عامل 7
متغیر بارگذاری شده است .از میان  7متغیر موردبررسی در این
عامل ،تمایل جامعه محلی به حفظ منابع با بار عاملی  0/781و
ارتباط ساکنین و گردشگران با بار عاملی  ،0/769تحقق بیشتری
در مقایسه با سایر عوامل داشته است( .جدول شماره .)7به صورت
کلی توسعه گردشگری موجب افزایش آگاهی عمومی از اهمیت
حفاظت از محیطزیست و فرهنگ محلی و درنتیجه تمایل
بیشتر اهالی روستا برای محافظت از آنها شده است .زیرا توسعه
گردشگری در روستاهای موردمطالعه وابسته به وجود منابع و
جاذبههایی میباشد که البته حضور گردشگران نیز سبب افزایش
آگاهی روستاییان درباره اهمیت محیطزیست شده است.

در ادام ه متغیرهای موردبررسی توسط آزمون تحلیل عاملی
تحلیل گردیده است .به این صورت که متغیرهای بارگذاری شده
در هر عامل که باالی  0/5هستند یک عامل را تشکیل میدهند
و متغیرهایی که امکان تجمع با اینها را ندارند عامل دیگری را
تشکیل میدهند .نتیجه حاصل از تقلیل  48متغیر 5 ،عامل بوده
است که در جدول شماره  5آورده شده است.
تجزیهوتحلیلعاملها

در زیر متغیرهای هر عامل با توجه به بارهای عاملی آورده
جدول  .4آزمون بارتلت و  KMOو سطح معناداری.

مجموعه مورد تحلیل

سنجش تحقق گردشگری روستایی جامعهمحور

مقدار KMO

مقدار بارتلت

0/751

سطح معنیداری
0/000

1764.23
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منبع :یافتههای تحقیق1395 ،

جدول  .5عامل بندی شناسایی شده.

نام عامل
اقتصادی و سرمایهگذاری
جامعه محلی و حفظ منابع
اجتماعی و تصمیمگیری
دولتی و مدیریتی
مشارکت
جمع

مقدار ویژه
19/137
16/283
13/619
10/342
9/786
69/167

درصد واریانس
28/34
19/86
13/57
11/21
10/43
83/41

درصد واریانس تجمعی

منبع :یافتههای تحقیق1395 ،

«مهدی حسام و همکاران .ارزیابی توسعه گردشگری روستایی با رویکرد جامعه محور (مورد مطالعه :دهستان گورابپس ،شهرستان فومن ،استان گیالن»)

28/34
48/2
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72/98
83/41
-
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جدول  .6متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول.

بار عاملی
0/864
0/821
0/786
0/734
0/689
0/633
0/619
0/583
0/557
0/546
0/538

متغیر
ایجاد اشتغال
افزایش درآمد
سرمایهگذاری افراد محلی
افزایش تعداد گردشگران منطقه
رضایت جامعه محلی از توسعه گردشگری
تمایل جامعه محلی به افزایش تعداد گردشگران
حمایت ساکنین
مالکیت سایر کسبوکارهای محلی
مالکیت رستورانها
مالکیت قهوهخانهها
مالکیت مراکز اقامتی

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1395 ،

جدول  .7متغیرهای بارگذاری شده در عامل دوم.

بار عاملی

متغیر

0/781
0/769
0/753
0/712
0/673
0/628
0/577

تمایل جامعه محلی به حفظ منابع
ارتباط ساکنین و گردشگران
توسعه اقتصادی منطقه
مدیریت گردشگران توسط جامعه محلی
گفتگو با دیگران در ارتباط با گردشگری
آسیب به محیط طبیعی
آسیب رساندن گردشگران به محیط

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1395 ،

عامل اجتماعی و تصمیمگیری

مقدار ویژه این عامل  13/619میباشد که  13/57درصد
واریانس را محاسبه و توضیح می دهد .در این عامل  9متغیر
بارگذاری شده است .از میان  9متغیر موردبررسی در این عامل
،متغیر بهره مند شدن ساکنین با بار عاملی ، 0/713تحقق بیشتری
در مقایسه با سایر عوامل گردشگری روستایی جامعهمحور در
منطقه موردمطالعه داشته است( .جدول شماره.)8
عامل دولتی و مدیریتی

مقدار ویژه این عامل  10/342میباشد که  11/21درصد
واریانس را محاسبه و توضیح می دهد .در این عامل  14متغیر
بارگذاری شده است .از میان  14متغیر موردبررسی  ،متغیر ایجاد
سرمایه برای جامعه محلی با بار عاملی 0/786و متغیر توزیع
عادالنه منافع با بار عاملی  0/741تحقق بیشتری نسبت به سایر
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عوامل گردشگری روستایی جامعهمحور در منطقه موردمطالعه
داشته است( .جدول شماره .)9
عامل مشارکت

مقدار ویژه این عامل  9/786میباشد که بهتنهایی قادر است
 10/43درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد .در این عامل
 6متغیر بارگذاری شده است .از میان  6متغیر موردبررسی در
این عامل متغیر بهبود امکانات بهداشتی با بار عاملی  0/542و
متغیر تناسب گردشگری با محیط طبیعی و فرهنگی روستا با بار
عاملی 0/533تحقق بیشتری به نسبت سایر عوامل گردشگری
روستایی جامعهمحور در منطقه موردمطالعه داشته است( .جدول
شماره.)10

«مهدی حسام و همکاران .ارزیابی توسعه گردشگری روستایی با رویکرد جامعه محور (مورد مطالعه :دهستان گورابپس ،شهرستان فومن ،استان گیالن»)

بهار  . 1397دوره  .9شماره 1

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .8متغیرهای بارگذاری شده در عامل سوم.

متغیر

بار عاملی

بهره مندی همه ساکنین
مشارکت زنان

0/713
0/696

ایجاد زیرساختهای ضروری توسط دولت
شرکت در جلسات

0/624
0/531

حفاظت از خانههای بومی

0/479

سرمایهگذاری

تاثیرگذاری در تصمیم گیری

انتقال نظرات به تصمیم گیران
حمایت ساکنین از مدیران
افزایش هزینههای زندگی

0/688

0/481
0/456

0/423
0/412
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منبع :یافتههای تحقیق1395 ،
جدول  .9متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم.

متغیر

ایجاد سرمایه برای جامعه محلی
توزیع عادالنه منافع
کمک دولت به حفظ منابع
آموزش افراد محلی

ورود دانش و تکنولوژی نو به منطقه
بهبود خدمات عمومی
رضایت از امکانات منطقه
رضایت از وجود امنیت
حمایت دولت
مدیریت مناسب
تمایل به اجرای تصمیمات مدیریتی
توانایی مدیریت مشکالت
همکاری و هماهنگی مسئوالن
آگاهی از تصمیمات اخذشده

بار عاملی
0/786
0/741
0/712
0/706
0/653

0/647
0/640
0/634
0/562
0/523
0/517
0/465
0/431
0/411
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منبع :یافتههای تحقیق1395 ،
جدول  .10متغیرهای بارگذاری شده در عامل پنجم.

متغیر

بهبود امکانات بهداشتی

تناسب گردشگری با محیط طبیعی و فرهنگی روستا
مشارکت در تصمیمگیری
مهارت مدیریتی
مشارکت در برنامهریزی
ارزیابی برنامهها
منبع :یافتههای تحقیق1395 ،
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بار عاملی
0/542
0/533
0/467
0/428
0/413
0/406
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بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده نشان داد در بین عوامل روستایی گردشگری
جامعهمحور در این منطقه ،مؤلفههای اقتصادی و سرمایهگذاری،
جامعه محلی و حفظ منابع ،اجتماعی و تصمیمگیری ،دولتی و
مدیریتی و مشارکت به ترتیب مهمترین اهمیت را داشتهاند .این
نتایج با اهداف  CBTشامل ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی و حفاظتی نیز همخوانی دارد .از منظر سیاسی ،جامعه
باید قدرت تصمیمگیری و اعمال کنترل بر سرعت و مسیر توسعه
را داشته باشند .از منظر اقتصادی منافع اقتصادی حاصل از
این نوع گردشگری و فرصتهای شغلی ایجادشده ،باید بهطور
عادالنه میان جامعه توزیع شود .از منظر اجتماعی -فرهنگی
توسعه  CBTباید منجر به حفظ ارزشها و سنتهای فرهنگی
شده و انسجام و همکاری را در جامعه تقویت کرده و منجر
به افزایش اعتمادبهنفس و غرور جامعه شود .همانطور که
استرونزاوگردیلو (Stronza and Gordillo, 2008) 5نیز ذکر کردهاند،
گردشگری سبب افزایش همبستگی اجتماعی و اعتماد در بین
جوامع محلی میشود .حفاظت از منابع طبیعی نیز از دیگر اهداف
اساسی توسعه  CBTمیباشد ) .(Kontogeorgopoulos, 2005در
این عامل گویههای تمایل جامعه محلی به حفظ منابع ،ارتباط
ساکنین و گردشگران ،توسعه اقتصادی منطقه ،امکان مدیریت
گردشگران توسط جامعه محلی ،صحبت با دیگران در ارتباط با
گردشگری ،آسیب محیط طبیعی و آسیب گردشگران به محیط
بارگذاری شده است .در حقیقت توسعه گردشگری سبب افزایش
آگاهی جامعه محلی درباره منابع گردیده است که با مطالعات
کیبیچو )2008(6همخوانی دارد .در بحث اقتصادی بهعنوان
مهمترین عامل ،متغیرهایی مانند ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد،
سرمایهگذاری افراد محلی و غیره باالترین اولویت را داشتهاند.
این یافتهها بهخوبی نشان میدهد که مشارکت بهعنوان رکن
اصلی گردشگری جامعهمحور )،(Yang, Ryan & Zhang, 2013
در منطقه موردمطالعه کمتر موردتوجه بوده است که این امر
با مطالعات ضرغام بروجنی و بذرافشان ( )1395نیز همخوانی
دارد .در حقیقت با توجه به مشکالت اقتصادی موجود در منطقه،
همواره یکی از انتظارات اصلی مردم محلی از گردشگری ،بهبود
اوضاع اقتصادی میباشد که به نظر میرسد تنها راهحل آن توجه
به گردشگری جامعهمحور میباشد .این مسئله با توجه به عالقه
مردم محلی روستاهای دهستان گوراب پس برای مشارکت بیشتر
در امور مربوط به گردشگری ،وجود جاذبههای زیاد طبیعی و
انسانی ،افزایش روزافزون تعداد گردشگران ورودی به منطقه ،باال
بودن سطح سواد و غیره میتواند قابلیت اجرای باالیی در بین
جامعه محلی موردمطالعه داشته باشد .البته باید توجه داشت
که وجود نقاط قوت ذکرشده باید در کنار ظرفیتسازی برای

مشارکت جامعه در نظر گرفته شود .در این زمینه با توجه به
تجربه ناکافی مردم در مشارکت ،میتوان به اهمیت آموزش
مشارکت و همکاری مردم با یکدیگر اشاره کرد.تنها با این مهم
است که میتوان مدیریت گردشگری منطقه را بهتدریج به جوامع
محلی منتقل کرد
تشکر و قدردانی

این مقاله حامی مالی نداشته است.

5.- Stronza and Gordillo
6.- Kibicho
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