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مقدمه

1984سالاز1)کامسک(ایمی همکاري اقتصادي و تجاري سازمان همکاري اسالمیکمیته د
تا همکاري اقتصادي و تجاري بین کشورهاي عضو را گسترش تاکنون در حال فعالیت بوده است

.گردشگري است،کسهاي همکاري کامیکی از حوزه. دهد

تشکیل راو در حال توسعهیافتهاز اقتصاد هر دو گروه کشورهاي توسعهیگردشگري بخش مهم
این بخش به رشد اقتصادي، ایجاد شغل و محو فقر کمک کرده و درك متقابل فرهنگی و . دهدمی

.دهددر بین کشورها افزایش میرا بهزیستی میزان 

اجتماعی کشورهاي عضو کامسک -براي توسعه اقتصاديیپتانسیل عظیمازبخش گردشگري 
مرتبط با گردشگري، هايگذاريو سرمایههازیرساختاکافی بودن نبه دلیلاما . برخوردار است

هاي گونهنبود گردشگري، ظرفیت پایین مدیریت گردشگري، بخش مهارت در بدوننیروي کار 
، این عملکرد گردشگري و نبود راهبردهاي بازاریابی کارامد در کشورهاي عضو کامسکمتنوع

.نتوانسته است به طور کافی تحقق یابد

به شدن از گردشگري مدل براي منتفع/ المللی چندین برنامههاي بینهاي اخیر، سازمانر سالد
2محور- اجتماعها، گردشگري یکی از این مدل. اندبسط دادهرا فقر توسعه روستایی و محوشکل

ي درآمدمنبعهاي گردشگري، دن جامعه محلی در فعالیتکراست که با تضمین حضور و درگیر
حفاظتهمچنین به توسعه اقتصادي مناطق و محور- اجتماعگردشگري . کندفراهم میهابراي آن

با . کندهاي گردشگري آنها کمک میبه جاذبهنفرهنگی و زیست محیطی بدون خسارت رساند
یافته هستند، ردیف کشورهاي کمتر توسعهکشور عضو کامسک در57کشور از 21مالحظه اینکه 

مهم براي منطقه کامسک در توسعه روستایی و محو فقر يتواند ابزارمیمحور- اجتماعگردشگري 
.باشد

1 Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of
Islamic Cooperation (COMCEC)
2 Community Based Tourism (CBT)
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این بررسی پژوهشی بنا به درخواست دفتر هماهنگی کامسک به منظور افزایش آگاهی درباره 
در منطقه کامسک انجام محور- اجتماعهاي گردشگري و ارزیابی پتانسیلمحور- اجتماعگردشگري 
با کاربرد محور-اجتماعگردشگري و راهبردهاي اصالحهاها، چالشسیلاین گزارش پتان. شده است

برجسته هستندفرهنگ اسالمی دارايکه را عضو کامسک ياین نوع گردشگري در کشورها
نگاه هاي مختلف پراکنده هستند، کشورهاي عضو کامسک که در قارهمتنوع هاي ویژگی. سازدمی

مناسب واحد بتوان راهبردهاي از نوع الگوي تاسازد شوار مییک منطقه را دشکلبه آنها به کردن
اما برخی . باشدداشته قابل کاربرد براي همه آنها و کافی اشتراکات کهپیشنهاد داد 1همهبراي 
کشورهاي اگر نگوییم همه ،قابل کاربرد براي اکثریت،ها و پیشنهادات ارائه شده در بررسیبینش
.استعضو 

ویژه به تشابهات و یتوجهباید فرست معموال کشورهاي غربی هستند، هاي گردشگراز آنجا که کشور
بخشی و جلب عالقه داشته شود جنبه آگاهیهاي فرهنگی بشود تا راهبردهایی که تهیه میتفاوت
اقتصادي بین جامعه میزبان و -هاي متمایز فرهنگی و اجتماعیتفاوتبا توجه به وجود. باشد

این باور وجود دارد که در عین حال. شودهاي فرهنگی چه بسا باعث درگیريگردشگري ،میهمان
هاي باعث ارتقاي آگاهی و درك فرهنگگردشگري هاي مناسب گردشگري پیروي شود اگر از رویه

هاي هاي تاریخی و فرهنگی، و فاصلهبنابراین، پیشینه. شودمتفاوت، شامل میراث و ادیان می
این بررسی، در ذهن انجامهستند که در ايهاي بالقوهها و فرصتشچال،فرهنگی و اجتماعی

در حالی که متعهد به ارایه است و واقعی بودن2توجه به حفظ اصالتهدف این مطالعه . داریم
توان به میدوگانه يبا رویکرد.باشدمینیزگردشگران جهانیتقاضاشده از سوينیازهاي ضروري 
سازي در مدیریت و سازي براي کشورهاي کامسک و رویکرد سفارشیاستاندارد: این هدف رسید

-اجتماعکشورهاي عضو کامسک که تصمیم به اقتباس گردشگري دسته از براي آن مقصد بازاریابی 
.نداهگرفتمحور

1 one-fits-all type strategies
2 authenticity
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این بررسی عمدتا تحلیل محتواي اطالعات درمورد استفاده براي گردآوري اطالعات شناسی روش
ها از کاويمورد. استمحور- اجتماع، مقاالت و گزارشات درباره گردشگري هامکتوب در کتاب

براي دریافت آخرین کشورهاي عضو کامسک که در این منابع وجود دارد بسیار اندك است؛ بنابراین 
اطالعات تماس و هاي پستیفهرستاز محور-اجتماعاطالعات درباره کاربردهاي جاري گردشگري 

.استفاده شدهر کشور عضو کامسک مراجع گردشگري در وب 

سیر تکامل مفهوم گردشگري 1بخش . اصلی تشکیل شده استبخشاز پنجحاضرگزارش
ها و ها، فایدهویژگیوتعریفمحور - در این بخش گردشگري اجتماع. دهدنشان میرا محور- اجتماع
هاي ر ارائه بینشدهاي اصلی با تبیین مفصل برخی گام2بخش . شودتبیین میآنهاي هزینه

محور- اجتماعشگري متداول توسعه گردهاي ، گاممحور- اجتماعهدایتگر براي ذینفعان گردشگري 
یک رویکرد بازاریابی، به از ، محور- اجتماعبراي تشریح فرایند توسعه گردشگري . کندرا تشریح می
برندسازي مقصد .شودگر استفاده میتر، برندسازي مقصد به عنوان چارچوب هدایتطور مشخص

، رنگ، و شعار است که یک مقصد را از )نماد(اي متمایز از قبیل نام، لوگو هایجاد شناسهمستلزم 
Tasci, 2011; Tasci and(سازدکنندگان متفاوت میدیگر مقصدهاي مشابه در اذهان مصرف

Gartner, 2009.(ت مشابه براي این یک راهبرد پایدار در صنایع شدیدا رقابتی است که محصوال
در همین محور-اجتماعکنند و افزایش مقاصد گردشگري رقابت مییکسانکنندهرسیدن به مصرف

اطراف جهان درمحور- اجتماعتوسعه گردشگري هايموردکاويشامل 3بخش . دیابراستا معنا می
کشورهاي عضو کامسکدرمشخصا محور- اجتماعگردشگري هاي موردکاوي4است، که در بخش 

خالصه را محور- اجتماعبرخی عوامل حیاتی براي کاربردهاي موفق گردشگري 5بخش . آمده است
.ایمرا آوردههاي سیاستگذاري براي کشورهاي عضو کامسک کند و در انتها توصیهمی
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محور-اجتماعسیر تکامل گردشگري -1فصل 

هاي مدیریت منابع در حوزهفرایند طوالنی تکامل مفهومی، فلسفی و مدیریتی پس از سپري شدن
محور- اجتماعاز گردشگري ،المللیبینعرصهعمومی و همچنین مدیریت منابع گردشگري در 

ایمآوردهاقتصادي، سیاسی و فکري - هاي اجتماعیاز پدیدهايدر زیر خالصه. به عمل آمداستقبال 
مدیریت منابع گردشگري به عنوان پارادایم محور- اجتماعگیري گردشگري که نقش حیاتی در شکل

.ندتوسعه اقتصادي مناطق محلی ایفا کرددر خدمت

توسعه گردشگري و اثرات آن1- 1

نوشدارو براي منافع حاصله یک هم به عنوان اقتصادي است که - گردشگري یک پدیده اجتماعی
که زیستی و سیاسیو هم به خاطر خطرات اقتصادي، اجتماعی، محیطگیردمیمورد ستایش قرار 

هاي جدول یک منافع و هزینه. شودمیمتهم وجود آورد هتواند بمیبه ویژه براي جامعه میزبان 
. کندبندي میگردشگري را جمع

پذیرند که گردشگري گردشگري، سازمان ملل و سازمان جهانی گردشگري میدانشگاهیمحافل 
. هاي مختلف جهان استملتو صلح در بین حسن نیتتفاهم فرهنگی، پرنفوذ در ترویج يسفیر

گذاري ، درآمدهاي مالیاتی، سرمایهدریافتیمهمترین فایده توسعه گردشگري از طریق دالرهاي 
;Fleming and Toepper, 1990)محلی استافرادمستقیم خارجی و مشاغل جدید براي 

Stynes, 2013.(ات زیست گردشگري همچنین به خاطر نقشی که در افزایش آگاهی درباره موضوع
تحسین دارد فرهنگی به ویژه تقویت غرور محلی و تفاهم بین فرهنگی -محیطی و اجتماعی

.(Pearce, Moscardo, and Ross, 1996)شود می

چندین هزینه اقتصادي شامل افزایش تورم، ایجاد نقشی که در واسطهاما گردشگري همچنین به 
از منابع، رویهبیت پایین و مشاغل فصلی، استفاده ، پرداخ)1هانشت(توزیع نابرابر منافع اقتصادي 

1 leakage
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توسعه سریع و کوتاه مدت، افزایش هزینه زندگی، افزایش قیمت امالك و مستغالت، همچنین 
به عالوه، . (Wall and Mathieson, 2006)شود متهم میدارد ها واگذارکردن مشاغل به خارجی
,Weaver)و اجتماعی متهم گردیده است فرهنگی و انحطاط یست، گردشگري به تخریب محیط ز

2006; Stabler, 1997).

اگر چه اثرات مثبت گردشگري در مرکز توجه در هر دو گروه کشورهاي توسعه یافته و در حال 
بهزیستی جامعه برتوسعه بوده است، نگرانی درباره اثرات منفی آن، به ویژه خسارت بالقوه آن 

هاي مدیریت منابع ر حال توسعه منجر به جابجایی در پارادایممحلی در کشورهاي توسعه یافته و د
کاهش زمین پشتیبانی شده در حالدرباره منابع دایمیها با مباحث این تغییر پارادایم. شده است

هاي پایداري، با توجه خاص نماگرکه به مفهوم پایداري، الزامات و (Meadows et al, 1972)است 
;Hall, 2000(انجامیده است یافتگی و کشورهاي با کمترین توسعهفته توسعه یابه مناطق کمتر

Stone and Stone, 2011.(

پایداري: جابجایی پارادایم در مدیریت منابع2- 1

قرار نیافته روستایی و توسعهجامعه محلی در مرکز توسعه مناطق1960و 1950هاي طی دهه
بانک جهانی و سازمان ملل، 1970تداي دهه و اب1960به دنبال آن در انتهاي دهه . گرفت

در شرایطی که نقطه ).Sebele, 2010(هاي توسعه را ترویج کردند مشارکت جامعه محلی در برنامه
هاي جهانی درباره مسائل ، نگرانیتوجه کردمشارکت جامعه محلی سمت کانونی توسعه به 

قضیه منجر به برگزاري چندین این. فرهنگی، اقتصادي و زیست محیطی پدیدار شد-اجتماعی
به بخشیدنهاي عمل براي شتاب ها و برنامهسازي گزارشات، اعالمیهالمللی و آمادههمایش بین

هاي مرتبط با توسعه به فهرست فعالیت(گردیدالمللی آگاهی و اقدامات درباره پایداري در سطح بین
).نگاه کنیددر پیوست الفو کشورهاي کمتر توسعه یافته رپایدار، گردشگري پایدا
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هاي اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادي گردشگريها و هزینهفایده- 1جدول 
هاي اجتماعیهزینهمنافع اجتماعی

پشتیبانی از راستايدرآمد ارزي در ورود
امکاناتی که در غیر امکانات جامعه محلی،

.صورت امکان توسعه یافتن نداشتاین
 تخار مدنیو افبه حضورتشویق
و فرهنگی بین میزبانتامکان تبادال

نمیهما
هاي تشویق به حفظ و برگزاري جشن

محلی و رویدادهاي فرهنگی
هاي توسعه امکانات و زیرساخت

هستسود ساکنان نیز که بهگردشگري 
جمعی جامعه یشتنارتقابخشی به خو

محلی
بهبود کیفیت زندگی
 حفظ جمعیت با نگهداشت یا جذب

آمدن نیروي کار از بیرون ومهاجرین
منطقه

ها تشویق به یادگیري زبان-سازيظرفیت
هاي جدیدو مهارت

ساخت منابع مالی مرتبط با گردشگري به
کندمدارس در برخی مناطق کمک می

ایجاد سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

زندگی و احتمال جذب گردشگرانی که سبک
یک . عه محلی استهاي آنها در تضاد با جامایده

نمونه مصرف مواد مخدر و مشروبات توسط 
بازدیدکنندگان است

غییر رفتار و روابط خانوادگیاحتمال ت
جنسییهاي مقاربتاحتمال افزایش بیماري
ها و فرهنگ سنتی با تقلید رفتن ارزشازدست

فرهنگی ناشی از انتشاررفتار بازدیدکننده یا 
روزهتعامل عادي هر

جاد ازدحام و شلوغیاحتمال ای
 احتمال رقابت با ساکنان براي خدمات، امکانات

هاي تفریحی دردسترسو فرصت
هاي ناشی از بازدیدکنندگانی حتمال مزاحمتا

و افزایش جرم و شوند تصور میثروتمند که 
جنایت

مردم از جابجاکردن. احتمال نقض حقوق بشر
به آنجا و اختصاص دادن شانو سواحلهازمین

ها و منع دسترسی مردم محلییهمانان هتلم
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هاي زیست محیطیهزینهمنافع زیست محیطی
 منابع طبیعی، پاسداري ازنگهداشت و

کندفرهنگی و تاریخی را تقویت می
سازي جامعه محلی را هسازي و زندزیبایی

کندتشویق می
شودیک صنعت پاك مالحظه می

ل احتمال تهدید منابع طبیعی خاص از قبی
هاي هاي مرجانی یا سایتسواحل و صخره

تاریخی 
احتمال افزایش زباله، سروصدا و آلودگی
 افزایش رقابت براي منابع محدود از قبیل آب و

زمین منجر به تخریب زمین، از دست رفتن 
مناظر طبیعی تخریبوحش و زیستگاه حیات

شودمی
انجامدمستقیما به آلودگی فاضالب و زباله می
گازهاي مضر ناشی از حمل و نقل و انتشار

زیستی گردشگريمحیطاصلی مشکالت
هاي اقتصاديهزینههاي اقتصاديفایده

و منابع درآمديسازيکمک به متنوع
ثبات اقتصاد محلی

 فراهم کردن درآمدهاي مالیاتی اضافی از
گاه و رستوران، طریق مالیات بر اقامت

ودیه مالیات فرودگاهی، مالیات فروش، ور
.به پارك، مالیات بر درآمد کارکنان و غیره

هاي کسب ایجاد مشاغل محلی و فرصت
اینها شامل مشاغلی است که . وکار

هتل (مستقیما به گردشگري مربوط است 
و آنهایی که مستقیما از ) و خدمات تور

فرودگاه، جاده و (شگري توسعه زیرساخت گرد (...
هزینه پولی سنگینی بر دولت محلی تحمیل 

.کندمی
 ارزش امالك و مستغالت و قیمت کاالها و

.کندخدمات را متورم می
هاي عمرانی گردشگرياگر مالک پروژه: هانشتی،

د، بیشتر منافع اقتصادي از باشبیرون از منطقه 
در صورت. آن جامعه محلی خارج خواهد شد

بخش اعظم ،گردشگريکاالهايواردات 
درآمدهاي ارزي از کشورهاي مقصد نشت خواهد 
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از قبیل (کند گردشگري پشتیبانی می
)غذا و ساخت مسکنتهیه

جدید وارد اقتصاد پول : فزایندهاثر ضریب
پول گردشگر به اقتصاد محلی . کندمی

گردد و به دفعات در آنجا خرج برمی
شودمی

وکارها و خدمات کمک به جذب کسب
اضافی براي پشتیبانی از صنعت گردشگري

زافعالیتی کاربر و اشتغال
ایجاد درآمد ارزي باارزش
وساز تجاري و مسکونیافزایش ساخت

.کرد
کارگران در . اشتغال به شکل فصلی خواهد بود

.شوندفصل زمستان بیکار می
 دستمزد دریافتی بیشتر مشاغل در صنعت

این یک مشکل خاص در . گردشگري پایین است
کشورهاي توسعه نیافته است که نیروي کار

ها براي پرکردن مشاغل محلی فاقد مهارت
.مدیریتی با دستمزد بیشتر است

 تعداد گردشگر تاثیر شدیدي از رویدادهاي فراتر
از کنترل جامعه مقصد از قبیل تروریسم و رکود 

یک مشکل بزرگ در این . پذیرداقتصادي می
کشورهایی است که وابستگی شدید به 

.گردشگري دارند
 پیروي » عمر محصولچرخه «گردشگري از

کند، با مرحله نهایی آن که افول است و می
یدي براي هاي جدجاذبهتوانایی ارایهمقصد

به دلیلخدمات، و کیفیتنداردگردشگران 
افزایش رقابت و اشباع شدن گردشگر کاهش 

.یابدمی
Source: Adapted from http://geographyfieldwork.com/TourismProsCons.htm.

دو سطح کالن شناختی و اقتصادي در هرزیستی، بومنیاز به توسعه در قلمروهاي اجتماعی، محیط
باال به توسعه از الگوي مباحثات درباره ، فرایند )خانوارها و افراد(و سطح خرد ) مقصد و جامعه(
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مراجع اي که از باال توسط مقامات واینک مشخص شده است توسعه. پایین را به راه انداخته است
نشده و نامطلوبی بینیشود منجر به نتایج یا عوارض پیششده و اجرا میریزيآغازشده، برنامه

حضور و مشارکت ، نیاز بهنگرتر به توسعهتر و کلجامعيرویکرددر. (Aronsson, 2000)شود می
ه پایدار شد، نگر در تعریف توسعه منجر به پیدایش مفهوم توسعاین دیدگاه کل. ساکنان محلی است

هدفگذاري توسعه در همه به ، را در خود داردمفاهیمی مثل عدالت اجتماعی و حقوق بشرکه 
پردازد و مستلزم مشارکت ثروتمندان و فقرا براي رسیدن به قلمروها، در سطوح کالن و خرد می

این شروع1972بنابراین، کنفرانس سازمان ملل در سال . هاي آینده استپایداري منابع براي نسل
، 1992در سال 21و دستورکار 1987در سال 1دبرونتلنو به دنبال آن با گزارشمباحث بود

به کنترل و مدیریت منابع خود، افراد محلیپایداربودن با تمرکز بر مشارکت جامعه محلی و توانایی 
.(Hall, 2000; Stone and Stone, 2011)اهمیت واالیی در توسعه اقتصادي پیدا کرد 

مشاهده نیز فرهنگی در گردشگري - همین تغییر پارادایم در مدیریت منابع طبیعی و اجتماعی
عمدتا (به مقاصد دلخواه گردشگران 2آگاهی به اوج رسیده از اثرات منفی گردشگري انبوه. شودمی
رویکردهاي بدیل براي المللی منجر به جستجوي در عرصه گردشگري بین) 3خورشید- ماسه-دریا

زیستی دیریت منابع گردشگري شده است که منجر به گردشگري پایدار با توجه به نگهداشت تنوعم
دهه . (de Kadt, 1979; Smith, 1977; Turner and Ash, 1975)شود و توسعه جامعه محلی می

جامعه محلی در درباره حضور و درگیرکردندانش و عمل میزانشاهد به اوج رسیدن 1980
که افراد محلی به عنوان عامل کلیدي در توسعه و پایداري محصوالت و منابع گردشگري بود 

.(Stone and Stone, 2011)شدند گردشگري مالحظه می

گردشگري پایدار: تغییر پارادیم در مدیریت منابع گردشگري3- 1

1 Brundtland
2 mass tourism
3 sea-sand-sun
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باعث اثرات منفی ،گردشگري انبوهده است که رشد سریع و بزرگ مقیاسمشخص شاینک کامال 
و ) ، تجربهمهارتمالی، انسانی، (نبود منابع شود که ناشی ازمییافته توسعهر مناطق کمترد

را، توسعهدهدرخ میبه چندین شیوه مختلفکه اقتصاديهايبنابراین، نشت. استها زیرساخت
ه ب. دهدگذاران بیرونی رخ میگذاري سنگین سرمایهنشت اقتصادي به علت سرمایه. دسازمتوقف می

نگی، آلودگی، و تخریب محیط هاي فرهتغییر سریع در هنجارهاي اجتماعی، ارزشاحتمال عالوه، 
یافته رخ توسعهردشگري در مناطق کمترمنافع مثبت بلندمدت گاینکه براي . داردوجود زیست 

، تا به جامعه محلی اجازه یادگیريبه آهستگی صورت گیردتوسعه گردشگري شود توصیه میدهد
رشد بادر امتدادتا هاي ضروري انجام شود تعدیلوبدهدتجربه، سرمایه، دانش و کاردانی را بسط

,Aronsson(گردشگري پایدار با چنین توسعه سالمی امکان تحقق دارد . گردشگري رشد یابد

2000.(

تی، بدون واردکردن هیچ خسارتی به محیط شناخگردشگري پایدار مستلزم اقدامات سالم بوم
، عمدتا شامل توسعه و عمران کوچک مقیاس مبتنی بر جامعه محلی است که افراد محلی را تزیس

.(Pigram, 1992)استثمار نکند بلکه میراث فرهنگی و بهزیستی اقتصادي آنها را حفظ نماید 

که شود میمفهوم توسعه گردشگري پایدار منجر به چندین مدل مختلف مدیریت منابع گردشگري 
گردشگري سبز، گردشگري روستایی، گردشگري مبتنی بر هستند از جملهي انبوه بدیل گردشگر

، آگاهانه، گردشگري پایینگردشگري تاثیرگذاري بدیل،طبیعت، گردشگري میراث، گردشگري 
شگري باکیفیت، گردشگري ، گردشگري نرم، گردشگري مناسب، گردمنصفانهگردشگري تجارت 

گردشگري پذیر، ، گردشگري پیشرفته، گردشگري حساسیتدافقرز، گردشگريگرديبوم، مسئوالنه
ه استایجاد شدانبه دلیل تغییراتی که در ترجیحات گردشگر. گردشگري داوطلبانهوپساصنعتی

Lopez(هاي جدید گردشگري پایدار شروع شدسده بیست و یکم به نفع این مدل Guzman et al,

زیستی، اجتماعی محیطمخاطراتزایش آگاهی درباره یشرفت در فناوري اطالعات باعث افپ).2011
دسترسی به اطالعات به عالوه .شده استو اقتصادي جهان شامل اثرات منفی گردشگري انبوه
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. شودنشده میدرباره مقاصد قبال ناشناخته منجر به آشنایی و نیز کنجکاوي درباره مقاصد کشف
اساس غنی شدن جستجوي مقاصد جدید برادن وارج نهبنابراین نوع جدید گردشگري با پتانسیل 

ها و عوامل موقعیتی، در جستجوي به ویژگیبا توجهگردشگران جدید . پدیدار شدتجربه فرهنگی 
.دکنشده را ارائه میمقاصدي بودند که این تجربیات گردشگري پایدار تازه تعریف

یافتهتوسعهتوسعه پایدار، گردشگري، کاهش فقر و کشورهاي کمتر4- 1

هاي توسعه پایدار و گردشگري پایدار به طور طبیعی گردشگري را به عنوان یک راهبرد استدالل
گردشگري به عنوان بزرگترین و یکی از صنایع با سریعترین . برجسته کردخودکفاتوسعه پایدار و 

بهترین ابزار الملل، پایداري توسعه اقتصادي واي ترویج تجارت بینپذیر برامکانرشد، یک راهبرد 
;Honeck, 2008; Scheyvens, 2007(گردید یافته مطرح توسعهمحو فقر در کشورهاي کمتر

UNCTAD, 2007; UNWTO, 2006, 2007a, 2007b, 2008, 2009, 2013.(

گردشگري به علت ماهیت کاربر . دهدهاي محلی را میگردشگري امکان برقراري پیوند بین بنگاه
هاي بالقوه غیرماهر و محروم از امتیازات از قبیل جوانان و زنان را فراهم گروهخود، امکان اشتغال

پتانسیل توسعه اقتصادي گردشگري براي خلق اشتغال، کاهش فقر، توسعه انسانی و . کندمی
بنابراین . ها پیش تشخیص داده بودندالمللی از مدتهاي بینزیست را سازمانپایداري محیط

المللی شامل سازمان گردشگري ها و نهادهاي بینعه گردشگري توسط سازمانچندین برنامه توس
المللی ، صندوق بین(WTO)، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی )UNWTO(جهانی سازمان ملل

.تدوین شده بود(WTTC)پول، شوراي جهانی سفر و گردشگري 

به راه 1»ایدار براي حذف فقرگردشگري پبرنامه «یک برنامه با عنوان UNWTO، 2002در سال 
کشور و برخی مناطق بین مرزي بر طبق مجموعه 19پروژه در 140در این برنامه، . انداخت

.به انجام رسید1معیارهاي نشان داده شده  در کادر 

1 “Sustainable Tourism for the Elimination of Poverty Program (ST-EP)”
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ST-EPهاي براي پروژهUNWTOمجموعه معیارهاي - 1کادر 

وکارهاي گردشگرياشتغال فقرا در کسب.
وکارهاي کاالها و خدمات براي کسبگیرندمیوکارهایی که فقرا را به کار فقرا یا کسب

.کنندمیعرضهگردشگري 
 اقتصاد غیررسمی(فروش مستقیم کاالها و خدمات به بازدیدکنندگان توسط فقرا(.
هاي خرد، براي مثال بنگاه-وکارهاي مرتبط با گردشگري توسط فقراتاسیس و اداره کسب

).اقتصاد رسمی(محور-اجتماعهاي یا بنگاه1کوچک و متوسط
شودمیفقرا ي آن نصیبهامالیات یا عوارض بر درآمد یا سود گردشگري که دریافتی.
هاي گردشگري یا گردشگرانپشتیبانی داوطلبانه بنگاه/ کمک.
بوده است مستقیما یا از طریق گردشگريمحرك آنهاکهییهاگذاري در زیرساختسرمایه

.رساندنیز به فقراي منطقه نفع میهاسایر بخشی کردن پشتیبان

طی دهه گذشته، رشد چشمگیر گردشگران ورودي، درآمدهاي ارزي، و مشاغل گردشگري باعث 
شد تا گردشگري به عنوان صنعت صادراتی برجسته و منبع اصلی درآمدهاي ارزي براي کشورهاي 

;Honeck, 2008)شودشناسایی یافته توسعهکمتر UNCTAD, 2007) . بنابراین براساس
ورود گردشگر . شد را در کشورهاي فقیر داشته استرین ، گردشگري سریعترUNWTOهاي گزارش

هاي جهانی بوده یافته بیش از دو برابر میانگیناز گردشگر در کشورهاي کمتر توسعهو دریافتی
درصد 1یافته هنوز حدود توسعهاست؛ اما با وجود این رشد سریع، گردشگري در کشورهاي کمتر

المللی تشکیل المللی و دریافتی از گردشگري بینسهم بازار جهانی را برحسب ورودي گردشگر بین
ها براي ورودي و دریافتی از گردشگر در برخی از جدیدترین داده. (UNWTO, 2006)دهد می

طور که از جدول دیده همان. ستارائه شده ا2یافته و درصد تغییر در جدول توسعهکشورهاي کمتر

1 micro, small and medium sized enterprises (MSMEs)
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. ها یک مانع براي ارزیابی دقیق رشد گردشگري در بسیاري از این کشورها استشود، نبود دادهمی
که گردشگري پتانسیل رشد چشمگیري دارد که در شودمشخص میهاي دردسترسدادهبا اما 

بیشترهنوز منتظر توجه در بسیاري از دیگر کشورهابرخی از این کشورها به دست آمده است و 
.است

یافتهآمارهاي اخیر گردشگري برخی از کشورهاي کمترتوسعه- 2جدول 
دریافتی از گردشگر المللیورود گردشگر بین

المللیبین
هاي کشور
کمتر

یافتهتوسعه

2010
هزار (

)نفر

هزار (2011
)نفر

درصد 
تغییر 

به 2010(
2009(

درصد 
تغییر 

به 2011(
2010(

2010
میلیون (

)دالر

2011
میلیون (

)دالر

- 719- 2.16- 425آنگوال
- 81- 4.13- 303بنگالدش

- 133- 7.4- 199بنین
27377.142.393548بوتان

- 72- 8.1- 274بورکینافاسو
- 2- - 33- 142بوروندي
239928823.171.2011801683کامبوج

آفریقاي 
زيمرک

54 -7.2 -6 -

- 35- 4.35- 15کومور
- 522- 6.9- 468اتیوپی
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- 32- - 7.35- 91گامبیا
- 167- - 1.34- 255هاییتی

- - 552.1912کیریباتی
382406- 8.34- 1670الئوس
- 34- 5.29- 414لسوتو

- 1962255.208.14321ماداگاسکار
- 47- -2.1- 746ماالوي

- 205- 6.5- 169مالی
197231- 6.17- 1718موزامبیک

- 3113917.279.2573میانمار
6037363.181.22344386نپال
- 79- 3.12- 74نیجر
202252- -2.4- 619رواندا
- 124- 1291272.06.1ساموا

سائومه و 
پرینسپ

8 -4.47 - -9 -

- 453- 1.11- 900سنگال
- 26- 5- 39سیرالئون

21234.128.115473جزایر سلیمان
- 4955368.173.894سودان

- 66- 7.34- 202توگو
- 784- 3.17- 946اوگاندا
12541457- 5.8- 754تانزانیا
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- -5.3-97945.3وانواتو
- 622- 5.23- 536یمن

- 125- 8.14- 815زامبیا
Source: UNWTO, 2012

2رشددر بوتانمثال (هاي رشد باالیی دارند یافته نرخاگر چه برخی از این کشورهاي کمتر توسعه
آنچنان پایین هستند که ارزش ، ارقام مطلق)2010سالدر مقایسه با2011سالدريدرصد39.

بنابراین نیاز به توسعه به ویژه ). براي بوتان2011هزار گردشگر ورودي در 37(بررسی ندارند 
گردشگري . یافته کامال آشکار استتوسعه گردشگري در بسیاري از این کشورهاي کمتر توسعه

اما همچنین به . برخی از این کشورها بوده استیافتگیها براي توسعهپایدار حوزه اصلی در تالش
ها و تواند مانع مشارکت کامل محلیاست که میقرار گرفتهمورد انتقاد ها تیخاطر برخی از کاس

کهاست نگرتر و جامع به توسعهبه یک رویکرد کلنیاز بنابراین، . رسیدن به اهداف حاصله باشد
.باشدمیهاها و براي محلیریزي و اجرا توسط محلی، برنامهمستلزم شروع

حورم- اجتماعپیدایش گردشگري 5- 1

اگرچه گردشگري پایدار باعث ترویج مشارکت جامعه محلی، حمایت، و بهبود کیفیت زندگی براي 
توزیع دررویکرد باال به پایین آن ، (France, 1998; Lea, 1988; Roseland, 2005)شود همه می

د شومالحظه میجامعه جویانه همکاريبراي مشارکت یذینفعان به عنوان مانعتوانمندسازي به
(Goodwin and Santilli, 2009; Sebele, 2010) . ساختار توجه به بامشارکت مردم تا حد زیادي
براي تالش گونه شود، بنابراین موفقیت هر قدرت و توزیع قدرت بین اعضاي جامعه تعیین می

.(Wang and Wall, 2005)کاهش فقر به چارچوب نهادي، حقوقی و سیاسی موجود وابسته است 
در میانه دهه » محور- اجتماعگردشگري «دید که در اهداف پایداري اشتراك دارد با عنوان جیمدل

کند تا پایین به باال، تالش میبه شکل ازمحبوبیت یافت، که با برعکس کردن رویکرد توسعه 1990
,Asker et al)جانبه جامعه محلی را در همه سطوح توسعه فراهم سازد مشارکت واقعی و همه

2010).
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بین تعریف آکادمیک این مفهوم و اساسیشکاف «هاي توسعه گردشگري، یک مشابه با سایر مدل
. (Goodwin and Santilli, 2009)وجود دارد »شوداي که توسط اهل فن استفاده میشیوه

ان هبین مقاصد مختلف جمحور- اجتماعگردشگري چشمگیري در تعریف و کاربرد تفاوتمچنین ه
محتواي همه . ارائه شده است3در جدول محور- اجتماعگردشگري تعاریف متفاوت . شوددیده می

گردشگري است ی ازنوعمحور- اجتماعگردشگري : توان به این شکل خالصه کرداین تعاریف را می
یافته، به مالکیت درآمده و شده، توسعهریزيبراي جامعه محلی برنامهو که توسط جامعه محلی 

هدایت جمعیپذیري، دسترسی، مالکیت و منافعگیري، مسئولیتتصمیماب، شودمیمدیریت
میهمانان از . گرددبرد بین میزبان و میهمان تصور می- یک مبادله بردگردشگرينوع این . شودمی

شوند در صورتی که کشف میراث طبیعی و فرهنگی و خردمندي مردم مقصد لذت برده و ارضا می
و افتخار بیشتري کسب یافته آگاهی خودو فرهنگی و خردمندي میراث طبیعیاز نمیزبانا

.آیدحساب میهآنها هم بمنبع بهزیستی اقتصادي و اجتماعیوکنند می

یا در ترکیب با محور- اجتماعگردشگري هاي گردشگري پایدار به جاي مدلبرخی از دیگر
براي مثال، . شودفاده میاستاهل فندر سخنان محافل دانشگاهی یا محور- اجتماعگردشگري 

در آمریکاي محور- اجتماعاستفاده از چنین اصطالحات مشترکی به شکل گردشگري روستایی 
هدف اگرچه .(Asker et al, 2010)در آسیا مرسوم است محور- اجتماعگرديبومالتین و 

-که شرایط اقتصاديعین حالدر ،حفظ میراث طبیعی و فرهنگیدرمحور- اجتماعگردشگري 
شباهت هاي توسعه گردشگري پایدار با سایر مدلبخشداجتماعی را براي افراد محلی بهبود می

یگانه دهدمیکنترل و قدرت تعریف کردن جهت توسعه برايساکنان محلی به که در اولویتی،دارد
کند؛ هدایت میمحور- اجتماعگردشگري ها و اقدامات را در پایداري همچنین همه سیاست. است

هاي توسعه در ترسیم و اجراي برنامهمحور- اجتماعگردشگري اما تفاوت در رویکرد پایین به باالي 
-اجتماعتوسعه «آن در بر بنیانمحور-اجتماعگردشگري فرض اساسی یک پیش. گردشگري است

تعریف شد، خواهان توسعه پایدار با ترویج مشارکت برونتلنداست که در گزارش کمیسیون » محور
تاکید بر مسائل پایداري، عدالت . استعه محلی و حمایت و بهبود کیفیت زندگی جوامع جام
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هایی فرصتگردشگري د توسعه کنمحیطی است، که تضمین میي زیستپذیراجتماعی، و مسئولیت
براي همه را کند تا کیفیت زندگی بهتر میفراهمهاي مختلف درآمدها و مهارتدارايبراي مردم 

.و از محیط زیست حمایت کنندترویج کرده 

محور- اجتماعگردشگريتعاریف متفاوت - 3جدول 

و مشتقات آنمحور- اجتماعگردشگري تعریف منبع/ نویسنده
WWF International
(2001)

که جامعه محلی کنترل و حضور قابل «یک شکل از گردشگري 
داشته و بخش مهمی از منافعگردشگريتوجهی در توسعه و مدیریت 

».مانددرون آن جامعه باقی می
Dixey (2005)» در مالکیت و یا مدیریت جامعه محلی، که به گردشگري یک نوع

در یک . تر طراحی شده استمنافع اجتماعی گستردهایجادقصد 
اما مدیریت هستندهاکلبهمالک دارایی از قبیل جوامع محلی، ،حالت

جوامع در حالت دیگر،. کنندسپاري میرا به شرکت گردشگري برون
از (هایی که گردشگري روي آنها بنا شده است محلی مالک دارایی

بناهاي هاي ملی، قبیل زمین، زیرساخت سایت کمپ درون پارك
کلی دارند و هدف را اما مسئولیت مدیریت آنها نیستند ) ملیدیادبو

).29ص (استتر منافع اجتماعی گستردهایجاد 
Goodwin and
Santilli (2009)

منافع ایجادگردشگري در مالکیت و مدیریت جوامع محلی و با قصد «
)12ص (»تراجتماعی گسترده

Asker et al (2010)» معموال کوچک مقیاس بوده و مستلزم تعامالت بین بازدیدکننده و
مناسب اي و منطقهمناطق روستاییبرايجامعه میزبان است به ویژه 

را معموال مدیریت و مالکیت توسط محور-ماعاجتگردشگري . است
از یشکل. کنندجامعه محلی و براي جامعه محلی تعریف می
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کنندگان خدمات کنندگان و تامینبه نفع ارائهکه»محلی«گردشگري 
فرهنگ و محیط محلی با برقرارکردن محلی است و بر تفسیر و ارتباط

)2صفحه (» .متمرکز است
Kibicho (2010)»که در نتیجه شغلیهاي انمندسازي مردم محلی با خلق فرصتتو ،

ص (» دهدها و نهادها را توسعه میدرآمدها را بهبود بخشیده و مهارت
212.(

Zapata et al (2011)» هاي و خودمدیریتی داراییهر شکل سازمانی تجاري که بر مالکیت
ی بنا کراتیک و همبستگهاي دموموروثی جامعه محلی براساس رویه

ایجاد کرده عرضه خدمات گردشگريافعی کهتوزیع منشده است؛ و
فرهنگی با تبادلجلسات کیفی با هدف پشتیبانی از است 

).727ص (» بازدیدکنندگان
Salazar (2011)» دست کم از روي (با هدف ایجاد صنعت گردشگري پایدارتر

ریزي و هکننده برحسب برنام، با تمرکز بر جوامع دریافت)استدالل
).10ص (» .حفظ توسعه گردشگري

Resonsibletravel.c
om (2013)

اغلب روستایی، فقیر و در حاشیه (گردشگري که ساکنان محلی «
کنند تا از جوامع محلی آنها بازدید از گردشگران دعوت می) مانده

).10صفحه (»بینندمیکرده و اقامت شبانه را تدارك
Kyrgyz CBT
Association (2013)

در یک بسته که از امکانات با ارزش رویه ارائه خدمات سفر طبیعی «
برداري ها بهرهدستی و سنتاقامتی، غذا، موسیقی، هنر، صنایع

».دشومی
Thailand CBT
Institute (2013)

زیستی، اجتماعی و فرهنگی را درنظر گردشگري که پایداري محیط«
جامعه محلی و براي و مالکیت مدیریتدر این گردشگري . گیردمی

درباره با هدف باالبردن آگاهی و یادگیري گردشگران جامعه محلی،
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.استهاي زندگی محلیجامعه محلی و روش
SNV-(Netherlands
Development
Organization) and
University of
Hawaii (2013)

عه یک نوع گردشگري پایدار که راهبردهاي فقرزدا در بستر جام«
خواهان محور- اجتماعگردشگري ابتکارات . کندمحلی را ترویج می

هاي کوچک درگیرکردن ساکنان محلی در اداره و مدیریت پروژه
گردشگري به عنوان یک وسیله محو فقر و ارائه منبع درآمدي رقیب 

).9ص (» براي اعضاي جامعه محلی است
World Bank (2013)» یافتنذینفعان، حضوريصداقویتتبا هدف محور-اجتماعتوسعه

گیري متعاقب آن، که آنها را آنها در شناسایی نیازهاي خویش و تصمیم
مسئولیت تشویق کرده و اکثریت فعاالن در یک جامعه پذیرشبه 

».کندمعین را از طریق فرایند مشارکتی بسیج می

محور-اجتماعگردشگريهاي ویژگی1- 5- 1

هاي کاندر ابتدا به عنوان یک ابزار توسعه اقتصادي براي ممحور- عاجتماگردشگري از آنجا که 
طبیعتا شامل مردم شد میهاي هدف گروه، توصیفاتی که ازسازي شده بودمفهومیافته توسعهکمتر

نیافته، فقیر، بومی، اقلیت قومی و ، توسعهدیدهستممناطق دورافتاده، روستایی، محروم، در حاشیه، 
احتماال یک نظام اقتصادي سنتی، مشارکتی یا کشاورزي این جوامع . بودچک مردم شهرهاي کو

شده دارند که در آن، کار، کاالها و خدمات، استفاده از منابع و مبادله منابع در الگوهاي کامال تثبیت
استاندارد زندگی، رفتار و روابط اقتصادي به . سنت شکل گرفته استباگیرد که طوالنی جاي می

معموال . بینی هستندقابل پیش، ك یا تغییر مالی یا شغلی زیادبدون تحرتا بوده و بنابراین شکل ایس
مشارکت ترکیبتولید و توزیع کاالها تا حدودي با . استيمنافع جامعه محلی مقدم بر منافع فرد

ک این ی.که عایدات در ازاي کار و زحمت آنها تقسیم شودانتظار ا اینشود، بعمومی انجام می
که جامعه محلی براي اجراي چوناست محور- اجتماعگردشگري مزیت بالقوه براي اجراي 
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اما به محض اینکه توسعه گردشگري به راه افتاد، . داردالزام محور-اجتماعگردشگري آمیز موفقیت
فرایندهاي ،کشاورزي به تولید خدمات با موانعی برخورد کننداقتصاد ها شاید در گذار از محلی

بنابراین بسیار . (Pinel, 2013)کنند میطیشدن صنعتیبا جهش از ییر در تولید و مصرف را تغ
هاي دانشی بر نظامرا محور- اجتماعگردشگري وحیاتی است توسعه گردشگري را ساده نگهداریم 

زیستی و هاي فرهنگی و محیطهاي سنتی، سرمایه، مهارت، داراییموجود، سبک زندگی و روال
.افراد محلی را کنار ننهیمبه طوري که بنا نهیم هاي موجود جاذبه

شده هستند که هاي غیرغربیها و محیطمستلزم فرهنگمحور- اجتماعگردشگري مقاصد معمول 
سبک زندگی محلی، فولکلور، فرهنگ، پوشاك، رقص و موسیقی، غذا و نوشیدنی و محیط طبیعی 

گردشگري انواع رایج محصوالت 4جدول . شوندمیمحور- اجتماعگردشگري محصوالت ی،پیرامون
این محصوالت . دهدها براي بازدیدکنندگان نشان میها و فعالیتبه عنوان جاذبهرامحور- اجتماع

محور- اجتماعگردشگري آل کنندگان ایدهکه اغلب ساده و سنتی هستند یک جاذبه براي مصرف
هستندکننده اوقاتغنیبخش و لذتآور،اديشاین عناصر محلی بدیع، متفاوت، . دهندتشکیل می

شوند فضاي اجتماعی پذیرایی میزبانان همراه میبه ویژه وقتی با شور و حال اصیل، گرمی و و
هایی از اما برخی اوقات افراد محلی جنبه. کنندبراي ابراز و تبادل بین فرهنگی ایجاد میايیگانه

کنند به جاي اینکه مانده یا نامطبوع تلقی میقبسبک زندگی خود را به عنوان نقطه ضعف، ع
درباره هویت فرهنگی، جامعه محلیبه این دلیل الزم است با افزایش آگاهی . جذاب باشدبرایشان 

هاي جدید و توانایی برخورد با افتخار، اعتماد به نفس، و حس کنترل، به عالوه ارائه مهارت
.صورت بگیردآنهاهدفمند براي توانمندسازي ي کامال ساختارمند وزساظرفیت، بیگانگان

ها و فعالیتهابه عنوان جاذبهمحور-اجتماعگردشگريانواع متداول محصوالت 4جدول 
براي بازدیدکنندگان

فعالیت واحد یا اشیا 
/ کارهاي روزانه

/ تورهاي فرهنگی
/ بازدید/ رويپیاده

حیات / طبیعت
هاي لیتفعا/ وحش

هاي شاخصسایت
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آزاددر هواي کالس/ رویدادمحصوالت/ تولید
طبل و دهل زدن

رقص
بافتن گیس

کارهاي دستی
تولید صنایع دستی

آشپزي
تقسیم غذا

گوییقصه
مورنگ کردن طبیعی

نان
سبد

گريسفال

ییتورهاي روستا
تورهاي کشاورزي

تورهاي تاریخی
روي پیاده

شدهراهنمایی
بازدید مدرسه

هاي یادگیري کالس
زبان

ویداد غذاي دریاییر
آشپزيهاي کالس

تماشاي پرندگان
استفاده دارویی از 

گیاهان
کاريپوشالعلوفه
نوش آوري دمجمع

دارویی
یادگاريشکار 

مدیریت مکان کمپ
جنگلپیمایی درراه

ماهیگیري سنتی
1سافاري

هاپشتالك
هاگل

آبگرميهاچشمه
آبشارها
استواییجنگل

آتشفشان
دریاچه

انهرودخ
هاي باستانیسایت

تاسیسات تولید
هاکوه

از آنجا . منحصر به کشورهاي در حال توسعه یا کمترتوسعه یافته نیستمحور- اجتماعگردشگري 
پشتیبانی جامعه محلی از توسعه گردشگري ، میزانکه اعتقاد بر اینست که مشارکت جامعه محلی

رویکرد توسعه یک به عنوان یافته نیز توسعهدر مناطقمحور-اجتماعگردشگري کند، را بیشتر می

شود را حیات وحش انجام میٔجثهفیلم و عکس از جانوران بزرگٔدر گردشگري، سفري که با هدف دیدن و تهیه1
به . استشنهاد کردهگشت را نیز پیفرهنگستان زبان فارسی براي سافاري واژه وحش. گویندمی) safari(را سافاري 

گذاران غربی شود و بنیانگردي در آفریقا یاد میگردي و دشتطور سنتی، معموالً از سافاري به عنوان تورهاي بیابان
شود استفاده هاي آفریقایی به صورت سافاري تلفظ میاین تورها براي نامیدن این تورها از واژه عربی سفر که در زبان

.اندکرده
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یافته از قبیل امریکا، کانادا و کشورهاي توسعههایی درکاويمورد. گردشگري برگزیده شده است
را جذب جاپاهاي بازار بخشتاوجود دارد سازي محصوالت گردشگري استرالیا اغلب براي متنوع

.استنیافتهدرون این کشورها کاربرد یافته هاي کمتر توسعههنوز در بخشکه کنند، 

آمیزموفقیتمحور-اجتماعالزامات براي گردشگري 2- 5- 1

در بیشتر کشورها این محور- اجتماعگردشگري بین بسیاري از کاربردهاي مشتركیک شباهت
کند، اشتغال بوجود شده است چون درآمد ایجاد میانتخابگردشگري این نوع فرض است که 

اما . (WTO, 1997)کند د بخش خصوصی همچنین توسعه زیرساخت را ترویج میآورد و رشمی
چون فاقد برخی عوامل اساسی از قبیل منافع نگردیدموفق محور- اجتماعگردشگري چندین برنامه 

هاي کارآفرینی، حضور و ملموس و ایجاد اشتغال، منافع از زمین، مدیریت، بازاریابی و مهارت
مالکیت پروژه در بین اعضاي جامعه محلی، و نبود منابع مالی محلی یا سحمشارکت جامعه محلی، 
هاي مقصد و ذینفعان چون هر مورد، ویژگی. کنندگان خارجی بوداتکاي سنگین به کمک

نامنعطفی نداریم که بتواند به نحو محور-اجتماعگردشگري درگیرشده یکتایی دارد، هیچ مدل 
احتمال موفقیت و بیشترینبراي محور- اجتماعگردشگري اما .براي همه جوامع بکار رودفراگیر

5مرتب شده و با تفصیل بیشتر در جدول 2است که در کادر به برخی اصول متکی پایداري 
.فهرست شده است

محور-اجتماعگردشگرياصول اصلی 2کادر 
؛ریزي فعال به جاي منفعالنهریزي، برنامهدامنه و میزان باالي برنامه
که با شرایط محلی تطبیق یافته است؛) نظام اقتصادي(ید و مصرف لتونظام
 در همه مراحل که از ) ايهاي حاشیهشامل کردن گروه(درجه باالي مشارکت و کنترل محلی

شود؛ریزي شروع میمرحله برنامه
هاي جوامع محلی؛پذیر نسبت به اولویتحساسیت
 استفاده همه قرار بگیرد؛مورد) وري استت بهرهاگر مثبت و در خدم(جامعهساختار قدرت در
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 ها و اصالح ساختار قدرت و افزایش کسب مهارت و آموزش محلیدرنقش حیاتی نظام آموزشی
دانش و صالحیت رسمی دارد؛

 برندگان معموال (عدالت در توزیع درآمد و ثروت؛ جلوگیري از ایجاد بازندگان و برندگان
؛)هستندها، استثمارکنندگانبیرونی

 بر عدالت هست، بنابراین مقامات عمومی مداخالت دولتی هاي بازار خصوصی نیرواحتمال غلبه
تر تشویق دادهاي مطلوبتا برون) اصالحات چارچوب سیاستگذاري(کنند را ساختارمند می

شود؛
به جاي اینکه تنها صنعت باشد، به این در نظر بگیریمصنعت مکمل را به عنوانگردشگري

توقف و هنگامدر احتمال فلج کردن اقتصاد به گردشگري،شدیدنا که در صورت وابستگی عم
.رودمیگردشگري رکود 

محور-اجتماعآمیز گردشگري موفقیتهاياصول کاربرد- 5جدول 

محور-اجتماعاصول براي موفقیت در گردشگري نویسنده
Dixey (2005)هاي گردشگري،پیوندهاي بازار به شرکت

،نزدیکی به بازار گردشگري
،مزیت رقابتی
،مدیریت مالی
رسیدگی به امور بازدیدکننده
جامعه محلیبخشی بهانگیزه،
،کیفیت محصول
50صفحه (گذاري جامعه محلی مایهسر.(

Hiwasaki
(2006)

جامعه محلی،
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گیريمشارکت در تصمیم،
689صفحه (شده و افزایش آگاهیها، نهادهاي تقویتشراکت.(

Kibicho (2008)شمولیت ذینفعان،
رسمیت شناختن منافع فردي و چندجانبهبه،
انتصاب نماینده مشروع،
 فرعی،و اصلی تدوین اهداف
 228ص (تصور اینکه تصمیمات گرفته شده به اجرا در خواهد آمد.(

Goodwin and
Santilli (2009)

اجتماعی و توانمندسازيسرمایه،
صاد محلیتوسعه اقت،
معیشت،
زیستحفظ محیط،
تجاريخودکفایی،
آموزش،
حس مکان،
گردشگري،
20ص (منافع جمعی.(

Asker et al
(2010)

یافته و منسجم است،جامعه محلی کامال سازمان
گیري و مدیریت اعضاي جامعه، زنان، مردان و جوانان در فرایندهاي تصمیم

رگیر هستند،کامال دمحور- اجتماعمالی گردشگري 
 روشن و به خوبی تعریف ،»منابع«سایر امور مربوط بهمالکیت زمین و

شده است،
»در طراحی تاسیسات، ،در جامعه محلی» باالبهاشتیاق پایین

گیري و ساختارهاي مدیریت بازتاب یافته است،تصمیم
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 توسط جامعه محلی براساس انتخاب محور-اجتماعتصمیم براي گردشگري
شود،دادها گرفته می، ریسک و بروني موجودها، تاثیرگذاري، گزینهآگاهانه

میزان مشارکت باال
فرهنگی و ا درآمدزایی نیست بلکه حفظ میراثمحرك جامعه محلی صرف

فرهنگی نیز اهمیت دارد،طبیعی و یادگیري بین
شود،فعالیت با سازوکارهاي بازاریابی خوب پشتیبانی می
سترش و یا محدود کردن تعداد بازدیدکننده در یک برنامه قوي براي گ

توازن با ظرفیت جاري جامعه محلی و محیط زیست براي جلوگیري از 
بار بر هر دو،اثرات زیان

هاي دولتی مرتبط و سایر هاي محلی، ارگانشراکت قوي با سمن
پشتیبانان،

 از»اتیوارد«بافتاري و محلی مناسب هستند و صرفارویکردها از لحاظ
،نیستندسایر بافتارها 

 ترگستردهمحلییک راهبرد توسعه جامعه محور- اجتماعگردشگري /
تر است،وسیع

ارزش فرهنگ و منابع حاضر پیوند بارهبه تحصیالت بازدیدکننده در
خورد،می

هاي قابل بازدید و غیرقابل بازدیدمحدودهبندي روشن منطقه،
 4ص (محصول وجود داردبراي دسترسی بهمناسبیزیرساخت موجود(

Zapata et al
(2011)

 یا قرار داردیعنی در زمین اشتراکی(درون جامعه محلی واقع شده است
،)گرددبه جامعه محلی بازمیالزحمه اجارهاز قبیل حقآن منافع 

 نفع یک یا چند عضو هبیعنی (در مالکیت یک یا چند عضو جامعه محلی
،)جامعه محلی
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 ند توانیعنی اعضاي جامعه محلی می(اعضاي جامعه محلی تحت مدیریت
)ها تاثیر بگذارندگیري بنگاهبر فرایند تصمیم

Salazar (2011) درآمد باید بیش از هزینه باشد،: استخودکفااز لحاظ اقتصادي
زیست نباید کاهش یابد،ارزش محیط: شناختی پایدار استاز لحاظ بوم
کنندگان در فعالیت،ها در بین همه شرکتو فایدههاتوزیع عادالنه هزینه
سازمان شفاف که همه ذینفعان به : شده استاستحکام نهادي تضمین

شناسند باید تاسیس شود تا منافع همه اعضاي جامعه را میرسمیت
.نمایندگی کند و مالکیت واقعی را بازتاب دهد

موسسه گردشگري 
تایلند محور- اجتماع

)2013(

 برپایه عناصر ویژه سبک زندگی محلی، فرهنگ، مردم و طبیعت که توسعه
شدن با میهمانان را انتخاب اعضاي جامعه احساس افتخار کرده و سهیم

ندنکمی
ها تا آماده شوند و تقویت جامعه محلی براي محلیدادن بهآموزش

.مدیریت گردشگري
انجمن گردشگري 

محور- اجتماع
)2013(قرقیزستان

مشارکت ذینفعان محلی،اتکا به
 به توسعه اقتصادي محلی کمک از طریق افزایش درآمد گردشگري باید

کند،
 هست اما اساس آن ترویج محصوالت محلی و مالکیت » انتفاعی«قطعا

،محلی است
باید گردشگري پایدار از جنبه اجتماعی و اقتصادي توسعه یابد.

Silva and
Wimalaratana
(2013)

فایده- بل انکار جامعه محلی در اصل تسهیم هزینهنقش غیرقا،
ریزي مرتبط با گردشگريمشورت جامعه محلی در قانونگذاري و برنامه،
هاي اجراشده با رضایت و مشارکت فعال جامعه محلی،پروژه
کندو مدیریت میتملکها را شروع، جامعه محلی پروژه،
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شناختیلحاظ بوماز لحاظ اقتصادي و سالم ازخودکفاهاي پروژه،
هاي حاضرها در بین طرفها و فایدهتوزیع عادالنه هزینه،
یافتهالمللی و محیط نهادي کامال توسعهتحکیم بین،
8ص (هاپاسخگویی و شفافیت همه فعالیت.(

بانک جهانی 
)2013(

هاي تضمین مشارکت در همه سطوح جامعه محلی و اجتناب از حذف گروه
اي،حاشیه

هاي جامعه محلی،پذیر باقی ماندن به اولویتتحساسی
،برقراري گفتگو بین جامعه محلی و دولت محلی
هاي جامعه محلی پاسخگو هستند،ها به گروهتضمین اینکه واسطه
تقاضا محور بودن،
 پشتیبانی از اصالحات سیاستگذاري الزم براي موفقیت یک پروژه معین که

.استبرگزیده شدهمحور- اجتماعرویکرد 

هاي گردشگري است که جاذبهمشارکت جامعه محلی مکانی،از الزامات توسعه گردشگري در هر 
یک بخش از جاذبه ) فرهنگ(درون محیط زندگی جامعه محلی بوده و برخی اوقات جامعه محلی 

بیند در چنین مواردي، جامعه محلی از اثرات منفی گردشگري آسیب می. براي گردشگران است
)Kibicho, 2003( . به این دلیل، حمایت از جاذبه گردشگري)محیط زیست و خود جامعه محلی (

ریزي، توسعه و اجراي گردشگري مساعی جامعه محلی در برنامهعمدتا وابسته به سطح تشریک
گیران درون بنابراین مشارکت همه ذینفعان شامل اعضاي معمولی جامعه محلی، تصمیم. است

ها باید براي کاربرد وکارهاي گردشگري و سمناي گردشگري، کسبرفهجامعه محلی، افراد ح
تواند از طریق حضور مشارکت جامعه محلی می. همکاري کنندمحور- اجتماعکارامد گردشگري 

:آنها در سه قلمرو به دست آیدفعال
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اد، و ها، مشاهدات میدانی، تحلیل اسنهاي خانوار، مصاحبهگردآوري اطالعات از طریق پیمایش
،هاي غیررسمیبحث

منافع مورد انتظار از گردشگري را به گیري گردشگري، براي تضمین اینکه آنها فرایند تصمیم
هاي آنها مورد احترام استآورند و سبک زندگی و ارزشدست می

گذاري و از قبیل زنان و فقرا، کار، سرمایهشده،افراد محرومشامل کردن -هاي اشتغالفرصت
وکارهاي کوچک مقیاسدر کسبفعالیت 

محور- اجتماعمنافع گردشگري 3- 5- 1

به دلیل اهداف آن که شامل توانمندسازي و مالکیت جامعه محلی، توسعه محور- اجتماعگردشگري 
اجتماعی و اقتصادي، حفظ منابع طبیعی و فرهنگی، و تجربه بازدیدکننده باکیفیت بواسطه ادغام 

ریزي و توسعه گردشگري با هدف خلق منابع براي جامعه محلی همه ذینفعان در فرایند برنامه
SNV-Netherlands(المللی متفاوت پشتیبانی شده است هاي بیناز سوي سازماناست،

(Development Organization, 2001; World Bank, 2013. عالوه بر محور- اجتماعگردشگري
ن، به بهزیستی ساکنان محلی از طریق توسعه شدحمایت جامعه محلی در برابر نفوذ فراگیر جهانی

و نهادي حقوقیساختار (ها و ابرساخت) هاي حمل و نقل، آب، برق و ارتباطاتشبکه(ها زیرساخت
کند که کمک می) سالمت، ایمنی، امنیت، حقوق مدنی، نگهداري محیطی، میراث و فرهنگ

نماید ها تضمین میهمچنین محلیبلکه انبردن گردشگرنیازهاي اساسی را براي نه تنها لذت
(Asker et al, 2010; Goodwin & Santilli, 2009; Thailand CBT Institute, 2013) . این نوع

را فراهم ساخته، گسترش داده و بهبود يهاي کسب درآمدو فرصتیگردشگري منابع معیشت
زش، مراقبت درمانی و پوشاك زندگی، آمواساسیبراي مواد از این درآمد ها بخشد که اغلب زمانمی

).SNV, 2001(شود ها استفاده مینهو ساختن خا
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ها، دانش و اعتماد مورد نیاز براي مهارتایجادبا محور- اجتماعفرایند توسعه مشارکتی گردشگري 
برداري از پتانسیل جوامع محلی و هدایت توسعه گردشگري به سمت کنترل بر زمین و منابع، بهره

همکاري و مشارکت جامعه محور- اجتماعگردشگري . سازدجامعه محلی را توانمند میآنها، اعضاي
سالمندان، و صداي جوانان بدون مهارت، زنان،کردهفراهم يهاي جدیدمحلی را برانگیخته، نقش

مشارکت . کندهاي اقلیت محروم را تقویت میها، غیرفرادستان، فقرا و گروهنشینها، حاشیهبومی
، توزیع عادالنه مشارکتیگیري ریزي گردشگري منجر به تصمیمنبه جامعه محلی در برنامهجاهمه

ها و مسائل محلی کردن جامعه محلی درباره داراییگیري جامعه، سهیممنابع، اجماع بر سر جهت
.(Medeiros de Araujo and Bramwell, 1999; Okazaki, 2008)شود می

شود که آید، فرض میعمال به اجرا درمیمحور-اجتماعگردشگري آل، هنگامی که ایدهدر حالت
محور- اجتماعاگر گردشگري . هاي گردشگري همراه باشدها و بیشینه فایدهنتایج با کمینه هزینه

کارساز و موفق باشد، منجر به توسعه اقتصادي سالم، آگاهی فرهنگی و محیط زیستی، درك بین 
هاي متمرکز، روحیه صد، برندسازي موفق مقصد از طریق تالشفرهنگی و صلح، توسعه پایدار مق

باال، افتخار ملی و روحیه تیمی پیداکردن به عالوه استانداردهاي باالي زندگی و کیفیت زندگی افراد 
هاي غیرفرادست، تقویت سرمایه اجتماعی، از جمله محلی، تقویت سرمایه انسانی با تمرکز بر گروه

ها، زندگی اجتماعی، منابع یه جمعی، انرژي اجتماعی، گسترش دوستیهاي اجتماعی، روحعلقه
برخی از این . شودهاي رسمی و غیررسمی جامعه محلی و همسایگی خوب میاجتماعی، شبکه

ي تند؛ اما چندین کاربرد و موردکاوگیري هسمنافع تا حدي انتزاعی و به دشواري قابل اندازه
را بررسی کردند محور-اجتماعهاي گردشگري از پروژهگردشگري جامعه محلی که نتایج برخی

:ها را به شرح زیر آشکار ساختندچندین نوع از این فایده

محور- اجتماعمنافع اقتصادي گردشگري 1- 3- 5- 1

درآمدها و اشتغال؛: افزایش درآمد محلی

محو فقر؛
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بهبودي وضع اقتصادي؛

؛هابهبود زیرساخت

؛اقتصادي پایدار موجودهاي هماهنگی با سایر فعالیت

؛هابین بخشيتوسعه پیوندها

؛تدارك دیدن و خلق بازار براي محصوالت و خدمات موجود

فراهم کردن تنوع اقتصادي، حذف وابستگی اقتصادي به چند بخش: کمک به توسعه متوازن
؛ییهاي درآمدزا، بهبود توزیع جغرافیایی اشتغال و فرصتمعدود

اي در سطح محلیتوسعههايعملسمت ابتکارافزایش جریان منابع به.

محور- اجتماعفرهنگی گردشگري -ع اجتماعیفمنا2- 3- 5- 1

ها و و آموزش افراد محلی تا مهارتيآموزکارتدارك دیدن -ارتقاي سرمایه انسانی
وکار و مدیریت خدمات تجاري مرتبط ریزي، تولید، توسعه کسبهاي مربوط به برنامهظرفیت

ري بهبود یابد؛با گردشگ

پشتیبانی از نهادهاي جامعه محلی، بهبود ظرفیت، درگیرشدن و -ارتقاي سرمایه اجتماعی
هاي عمومی، غیردولتی، خصوصی، محلی، مدنی، اجتماعی در توسعه پیوند بین سازمان

گردشگري؛

ریزي مشارکتی در همه سطوح؛حکمرانی خوب با درگیرکردن برنامه

قاي هویت جامعه محلی؛ حس افتخار، انسجام اجتماعی، ارت-توسعه جامعه محلی
توانمندسازي جامعه محلی و عدالت اجتماعی از طریق مشارکت مردم محلی در فرایند 
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ریزي، توسعه و مدیریت همچنین پایش، کاهش مهاجرت از منطقه و جذب مهاجر به برنامه
منطقه؛

نظام بهداشت و فاضالببهبود سالمت محلی با توسعه- افزایش کیفیت زندگی محلی ،
هاي عمومی از قبیل جاده، نظام آب، شبکه برق و مخابرات؛زیرساختتاسیسات و

 حفظ و ترویج فرهنگ محلی، میراث تاریخی و منابع طبیعی با کمک تمایل بیشتر اعضاي
هاي جامعه محلی به حفظ منابع طبیعی، فرهنگی و میراث به دلیل خلق درآمد از فعالیت

دارد؛محور- اجتماعکه پیوند مستقیمی با گردشگري اقتصادي 

فرهنگی و درون فرهنگی و پیوندها از طریق تبادل و گفتگوي فرهنگی بین -بهبود روابط بین
اعضاي جامعه محلی و گردشگران؛

محور- اجتماعمحیطی گردشگري منافع زیست3- 3- 5- 1

هاي سرمایه طبیعی حساس؛استفاده و توسعه پایدار محیط

داري از منابع طبیعی محلی؛نگه

استفاده از دامنه گسترده منابع به جاي وابستگی شدید به یک منبع؛

؛تشویق استفاده غیرمصرفی از منابع طبیعی

افزایش آگاهی محیط زیستی در سطوح ملی و محلی؛

بهبود درك از رابطه بین محیط زیست و توسعه اقتصادي پایدار.

دیدگاه و نگرش افرادتغییر محور- اجتماع، مهمترین فایده گردشگري افزون بر فواید یادشده در باال
هاي آینده را براي جامعه محلی باز افقمحور-اجتماعگردشگري . محلی به زندگی و خودشان است

، تولیدکردن و در اموری در مردم محلی به درگیرشدندهد و بنابراین تمایلکند، به آنها امید میمی
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کند تا به جامعه محلی را تشویق میمحور-اجتماعگردشگري . شودان پیدا میهایشکنترل زندگی
فراهم شده و حفظ هاییانگیزهبه این ترتیب.خود باشندنامطلوب تغییر در در شرایط زندگی فکر 
به باور وري از قبیل تنبلی و سرباربودن تعمدي غلبه کنند، سرانجام شود که بر موانع بالقوه بهرهمی

هاي بیشتر پروژه. شودمیمنجر ها ، بهبود اعتماد به نفس، و احترام شخصی در بین محلیدبه خو
آیا یارانه ادامه اینکه. گیرندالمللی یارانه میکنندگان محلی و بیناز کمکمحور- اجتماعگردشگري 

عادت زمانی که حکم ها باید در تولید فعال باقی بمانند دست کم تا یافته یا قطع شود، محلی
ها به زندگی شاید اثبات کند انداز محلیتغییر حاصله در چشم. براي نسل جدید پیدا کندهمیشگی

این . گذاردهاي اقتصادي جاري آنها و نیز آتی تاثیر میکه یک هدیه دایمی است که هم بر تالش
ساس باعث تشویق این فایده بالقوه در ا. شوداز طریق تمرکز بر تولید میدیدگاه منجر به تغییر در 
براي خیر و صالح بیشتر - شودها میبا همه هزینهمحور- اجتماعهاي گردشگري به حمایت از پروژه

.اجتماعیانسجام و صلحرسیدن بهجامعه، به خصوص عدالت و 

هاي ها به زندگی در مکانمحلیدیدگاه در رابطه با تغییر محور- اجتماعمنفعت گردشگري 
د واقعا یک عامل حیاتی در رسیدن به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل باشد، کمترتوسعه یافته شای

سوادي، تبعیض جنسیتی، ایدز و رسیدن به سالمت براي کودکان یعنی مبارزه با فقر و گرسنگی، بی
هاي هدف این اهداف نیز به روشن است که گروه. زیستی و شراکت جهانیو مادران، پایداري محیط

.هستندمحور- اجتماعدر توسعه گردشگري افراد محلیهدف يهاوهاحتمال زیاد گر

محور-اجتماعهاي گردشگري هزینه4- 5- 1

بسیار فراترشاید ها و هزینهشود، نتایج مینادیده گرفتهمحور- اجتماعگردشگري هنگامی که اصول 
محور- اجتماعهاي گردشگريهاي درگیر در پروژهگروهچونگردشگري باشد معمولهاي از هزینه

عملکرد از سرخوردهجوامع و نشدهبرآوردهانتظارات . نشین، فقیر و محروم هستندمعموال حاشیه
افراد رفاه، محور-اجتماعپروژه گردشگريیک یا ضعیفپرکشمکش، بربادرفتهشکست خورده، 

-ماعیبه دلیل شرایط اجتاز بین رفتناندازد، که از گذشته تحت تهدید محلی را به خطر می
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، مقامات محور- اجتماعاز سوارشدن به قطار گردشگريپیشبنابراین . انداقتصادي نامطلوب بوده
.شوندمطمئن محور- اجتماعآمیز گردشگرياز الزامات حیاتی براي کاربردهاي موفقیتباید 

جامعه، توانمندسازي و توسعهبهزیستیکه شامل محور- اجتماعگردشگرينگرکلاهداف با وجود 
هاي توسعه گردشگري داراي نقاط ضعفی همانند سایر مدلگردشگرياین مدل ، شودمیمحلی

ناهمگون هستند با ذینفعانی کهجوامع محلی. داردآل بازمیآن را از رسیدن به اهداف ایدهاست که 
به عالوه، . هاي فاحش در مهارت، منافع، پشتیبانی و تعهد به توسعه گردشگري دارندکه تفاوت

جلب شفافیت در بین جامعه محلی شاید مانع نبود جریان اطالعات ناقص و پیچیده،روابط قدرت 
نبود سرمایه انسانی و . شودمحور- اجتماعجامعه محلی در گردشگريدر عدالت برقراري اعتماد و 

هاي هاي جنسیتی و تواناییدرباره نقشي محدودکنندهاجتماعی، موانع فرهنگی از قبیل هنجارها
گردشگري هايتالش،هاي خود و دیگراندرباره فرهنگهاي نادرستبرداشتجوانان همچنین 

را ههاي هزینه به فایددامنه این مسائل در جامعه محلی، نسبت. سازدنتیجه میبیرامحور- اجتماع
کهتواند متفاوت باشد ها می، پویاییمحور-اجتماعطی جریان توسعه گردشگري . کندتعریف می

این و وخامتهنگامی که شدت. کندمیایجادمتفاوت این مسائل موانعی براي موفقیت میزان
منجر به پیامدهاي منفی و گیرد، پیشی میهافایدهها از کننده برسد، هزینهفلجمسائل به نقطه 

ها درون بیگانگی و از دست دادن هویت فرهنگی؛ ایجاد گسستگیاز خود«گردد، از قبیل شدید می
سود آنهایی که د و نبرسود میآنهایی کهها از قبیل ها یا بین زیرگروهبین نسل(جامعه محلی 

زمین، (ع اقتصادي؛ منازعات بر سر استفاده از مناف- ساختارهاي اجتماعیریختنهمبه؛ )دنبرنمی
کند، اختالل در ی نسبت به گردشگران نیز ایجاد دشمنبساکه چه) حقوق شکار، زیرساخت

هواي و هاآبه کردنآوري هیزم، آلودجمعها یا ساختن اقامتگاهبراي مثال باهاي محلی یطمح
.(Asker et al, 2010, p.10)» اطراف

در تواندمیپینل از ناراحتی و آزردگی ساکنان نسبت به گردشگري و گردشگرانشورانگیزتوصیف 
خی گردشگران، روستا را مثل یک بر«:بازنمود داشته باشدبسیاري از دیگر مقاصد مشابه 
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»و نه به عنوان جامعه زنده محلی با مردم واقعی"خویشبراي تجربه اهمیتزمینه بیپس"
ماد به نفس، افتخار، تواند مانع اعتاین نوع برخوردها می. (Pinel, 2013, p. 282-283)بینندمی

ها از منجر به خودداري محلینه تنها ها شود، به طور بالقوه نوازانه محلیاحترام و نگرش میهمان
و تنش زنیبرچسبشود بلکه پتانسیل براي درگیري فرهنگی، منازعات، میتماس با گردشگران 

طور که پینل نیز همان).Pinel, 2013(کندایجاد میاجتماعی در هر دو جهت میهمان و میزبان 
اصلی وجود مقدماتاز یافتنینانجلوگیري از چنین پیامدهاي منفی مستلزم اطم،دهدنشان می

در حالی که یک برنامه انطباقی، استهمه ذینفعان مشارکتو محور- اجتماعگردشگري 
.دشوترسیم میشمولهمهو دستانهپیش
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محور -اجتماعفرایند توسعه گردشگري - 2فصل 

هاي آن شامل یژگیبه مقصد و ومحور - اجتماعتوسعه گردشگري ها برايها، راهبردها، و فعالیتگام
جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، مرحله توسعه اقتصادي، مرحله توسعه گردشگري به عالوه بافتار

وجود 1بنابراین، یک چارچوب یا طرح کلی مناسب براي همه. عوامل ریز و درشت دیگر وابسته است
از حیث محور - اجتماعگردشگرينوع از هر . که براي همه مقاصد گردشگري قابل کاربرد باشدندارد

ی که باید هایو گامآنها مسئولیت و هاي مقصد، مرحله توسعه، و بنابراین ذینفعان، نقش، ویژگی
.حالتی یگانه داردبرداشته شود 

گردشگرينشان داد که مرحله عمر مقاصد) 1980(توان با مدل چرخه عمر محصول باتلر این را می
،گذاري، توسعه، استحکام، و رکوداکتشاف، سرمایه: کندیشش مرحله تبیین مشاملیرا در طیف

به (آید هاي بازاریابی مقصد، به دنبال آن مرحله افول یا احیاي دوباره میبسته به تالشسپسکه
).نگاه کنید1شکل 

تعداد بازدیدکننده بامکان نسبتا ناشناخته شود که یکهنگامی آغاز میمرحله اکتشاف یک مقصد 
پس از کشف مقصد، تبلیغات . باشدو فاقد دسترسی، تاسیسات و دانش محلی ته باشیم داشاندك 

رسد که معموال اند به سایر مسافران بالقوه میکه از مقصد بازدید کردهین گردشگرانان به دهاده
.شودپذیري همراه میها و تسهیالت میهمانبا توسعه جاذبه

هاي اجتماعی از حیث محدودیتخودپذیرش نهایییت با افزایش گردشگران ورودي، مقصد به ظرف
از این نقطه به . شودروبرو میرشدو عدممقصد با رکوداینرسد که پس از آن و محیط زیستی می

کند که آیا این مقصد به گیرند تعیین میها و تصمیماتی که مقامات و مراجع مقصد میبعد، تالش
اگر مقامات مقصد تالش کافی نکنند یا . کت خواهد کردحر2دوبارهاحیايسمت افول یا مرحله 

دوباره در صورتی احیاي. ناپذیر خواهد بودتصمیمات بازاریابی اشتباه براي مقصد بگیرند افول چاره

1 one-fits-all framework or blueprint
2 rejuvenation
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که چرا یک مقصد به اي در این باره وجود داشته باشدممکن است که درکی روشن از علل ریشه
.رسدمرحله رکود می

از مقصد 1اي رکود، مقامات مقصد گاهی تصمیم به انجام یک تحلیل سواتل ریشهبراي تعیین عل
د که مزایاي رقابتی در بازار را تعیین کرده، برند مقصد را ارزیابی کرده، بر راهبردهاي تمایز گیرنمی

احیاکند که مقصد را دوباره هاي تغییر جایگاه را شروع میگردد یا تالشمحصول متمرکز می
.دکنمی

Butler, 1980)(تکامل فرضی یک حوزه گردشگري : چرخه عمر محصول مقصد- 1شکل 

انواع ،در مراحل مختلف چرخه عمر محصول مقصدمحور - اجتماعسازي توسعه گردشگري پیاده
در این باره تردید است که اگر منطقه یا . را دربرداردها گران، و چالشوظایف، ذینفعان، تسهیل

اي هاي واسطهاقامتی و تاسیسات غذاخوري، شبکهاختار گردشگري از قبیل اماکنجامعه محلی س
قابل محور -اجتماعچه تعداد اصول گردشگري باشداز قبل موجود داشتهسفر، راهنماي تور و غیره 

1 SWOT
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را جود شاید افزایش در ورود گردشگرمواز قبل در حالی که چنین ساختارهاي . دستیابی است
.دشومیمشارکت، مالکیت و کنترل مورد نیاز جامعه محلی نیز تسهیل کند مانع 

هنگامی که در حال . را در مقاصد گوناگون به کار بردیتوان چارچوب کلی، مفاهیم و اصولاما می
هستیم اگر مقصد مورد نظر از صفر شروع محور -اجتماعتوسعه گردشگري با رویکرد گردشگري 

هاي ها، ذینفعان و نقشها، فعالیتجامع از مراحل، گامیرستفه2چارچوب ارائه شده در شکل کند
طول زمان متفاوتی دارد یک نقطه شروع متفاوت در این چارچوب داشته و هر موردکاوي. آنها است
هاي مقصد از قبیل اندازه، بستگی به ویژگینقطه شروع و طول زمان تکمیل،. شودتکمیلتا هر گام

، استعداد، مهارت، تجربه، تعهد، زمان، صبوري، پشتکار، عالوه بر عوامل مرحله توسعه، نوع ذینفعان
. داردو عوامل وضعیتی) اقتصادي، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، فنی- اجتماعی(محیط بزرگتر 

فرسودگی ت بیگانگی، نرخ تغییر، بازنشستگی وها به علموانع در محیط و چالشدلیلهمچنین به 
شاید همیشه روبه جلو، خطی و محور - اجتماعهاي فرایند گردشگري مجابجایی در گا،ذینفعان

ذیري، انطباق، و حساس پمحور نیازمند انعطاف-اجتماعفرایند گردشگري نبنابرای. منظم نباشد
صورت به چنین موانع بالقوه به جاي یک برنامه خشک و نامنعطف است؛ در غیر ایننسبتبودن

.شودمیتوقف مواجه کل برنامه با تهدید تاخیر یا 

،رویکرد بازاریابیبه ، در هر گام از فرایند توسعه محور- اجتماعآمیز گردشگري براي کاربرد موفقیت
شامل پژوهش، تحلیل سوات، توسعه محور-اجتماعرویکرد توسعه برند مقصد گردشگري امشخص

ها به فرایند نیاز است تا برند کنترل و ارزیابی بازخورد،ترکیب بازاریابی، ارتباطات بازاریابی منسجم
نگر دارد که برخی اهداف کلمحور - اجتماعگردشگري . بهبود یابدمحور- اجتماعمقصد گردشگري 

شود؛ اما رویکرد بازاریابی کلید موفقیت در هر تالشی است قلمرو بازاریابی تصور میخارج ازاوقات 
.شودمیرا شاملکه عرضه و تقاضاي محصوالت در هر شکلی 

ها، ذینفعان، عامالن و نقشمحور-اجتماعفرایند توسعه گردشگري -2شکل 
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نقش و مسئولیت ذینفعان- ریزي و توسعه مشارکتیبرنامه
گر، کننده، تسهیلگر، هماهنگخواه، سیاستگذار، تنظیمرهبر به عنوان شخصیت آرمان- دولت

نش، تجربه، و فوت و فن؛ آموزش دادن، دهنده سیاست، منابع مالی، داارائه-کنندهراهنما، کنترل
گیري، مالکیت و ، و توانمندسازي افراد محلی براي رسیدن به عدالت در مشارکت، تصمیمکارآموزي

هاها یا فایدهتوزیع هزینه
- گر، راهنما، آموزشیارکننده به شکل تسهیلپشتیبانی-کننده و غیردولتیهاي کمکسازمان

افراد محلی براي برقراري کارآموزيدانش، تجربه و فوت و فن؛ آموزش و کننده منابع مالی،ارائه
عدالت

گر، راهنما و گذار، تسهیلدهنده، سرمایهکننده به عنوان شریک، توسعهپشتیبانی- بخش خصوصی
و استخدام افراد کارآموزيارائه منابع مالی، دانش، تجربه و فوت و فن؛ آموزش و -شوندهمنتفع
محلی

کننده، مالک، کننده، کارگر، استفادهبخشی از محصول، تولیدکننده، تامین-اد محلیافر
ارائه اطالعات، دانش، تجربه، و تالش براي توسعه برند مقصد مناسب -شوندهگذار، و منتفعسرمایه

محور - اجتماعگردشگري 
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1فاز 
تحلیل وضعیت 

)پژوهش(

2فاز 
انداز و چشم
ریزيبرنامه

3فاز 
وسعه و ت

گذاريسرمایه

4فاز 
پایش و کنترل

محلی تحلیل جامعه
اقتصادي، -اجتماعی(

فرهنگی، نیازها، روابط 
)قدرت

شناسایی بازارهاي 
کوتاه مدت، (هدف 

)بلندمدت

نهایی کردن مفهوم 
برند مقصد گردشگري 

محور - اجتماع

هاي منافع و هزینه
اقتصادي

- تحلیل شبکه
هاي عرضه و شبکه

تقاضا

شناسایی ترکیب 
بازاریابی براي بازارهاي 

هدف

چارچوب سیاستگذاري
ها، تعدیل

استانداردسازي و 
دهیگواهی

هاي منافع و هزینه
فرهنگی-اجتماعی

شناسایی نیازهاي تحلیل سرمایه مقصد
سرمایه انسانی و 

اجتماعی

توسعه سرمایه انسانی و 
اجتماعی

هاي منافع و هزینه
محیطی و زیست
ختیشنابوم

(SWOT)تحلیل سوات

مقصد
شناسایی نیازهاي 

چارچوب سیاستگذاري
ارزیابی رفتار گردشگر توسعه ترکیب بازاریابی

مندي، مثل رضایت(
)ادراکات

تحلیل چارچوب 
سیاستگذاري

شناسایی، کاربرد براي 
تجهیز منابع مالی

توسعه ارتباطات 
بازاریابی یکپارچه

- ارزیابی موفقیت
ت شکست و تصمیما

براي بهبود
تعریف مفهوم برند 
مقصد گردشگري 

محور - اجتماع

شناسایی معیارها و 
سازوکارهاي پایش و 

کنترل

اندازي محصول راه
- اجتماعگردشگري 

محور 

بازخورد به فرایند براي 
بهبود



٤٦

بازخورد براي بهبود

ریزي مشارکتی و توسعه برنامه2-1
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ریزي و ، مشارکت همه ذینفعان در فرایند برنامهمحور- اجتماعاصل نخست و مهم در گردشگري 
حس مالکیت جمعی است به موفق شود، نیاز محور - اجتماعبراي اینکه گردشگري . توسعه است

هاي گردشگري باشند کنندگان فعال در پروژهتوانند مشارکتچون جوامع محلی تنها در صورتی می
.)Sebele, 2010(که حس مالکیت داشته باشند 

توصیف کردیم، هر ذینفع نقش چشمگیري در فرایند توسعه گردشگري 2طور که در شکل همان
گران و رهبران پیشقدمان، تسهیلدر ردیف کننده هاي کمکدولت و سازمان. داردمحور - اجتماع

کننده براي حضور و مشارکت جامعه محلی ها چارچوب سیاستگذاري پشتیبانیدولت. اصلی هستند
محور - اجتماعهاي گردشگري ریزي، توسعه، مدیریت و تقسیم منافع و هزینهی، برنامهدهدر بینش

هاي صنفی، هاي مردم نهاد، انجمننهادهاي آموزشی، سازمان(جامعه مدنی . کنندفراهم میرا 
رسانی، انجام دهی و اطالعنیز در افزایش آگاهی، دادن پاداش، آموزش) نگارانها، روزنامهسازمان
، گردآوردن ذینفعان، و کمک به جامعه محلی در به زبان آوردن مسائل و نظرات خود پژوهش

. استسودمند 

ریزي ترین نقش را در کارسازبودن، عادالنه و مشروع بودن فرایند برنامهمشارکت شهروندان حیاتی
دن کنند نمایندگان کل جامعه باشند شایستگی دنبال کردارد؛ مادامی که کسانی که شرکت می

دهد تا آل، مشارکت جامعه محلی به شهروندان اجازه میدر حالت ایده. افع جمعی را دارندمن
هاي اشتغال در در اقتصادهاي محلی خود را با تاثیرگذاري بر نوع کسب وکار، صنعت، و فرصت

در صورتی که ساکنان محلی توانمند نشوند و به ).Sebele, 2010(حیاط خلوت خود شکل دهند 
شگري مشارکت نکنند، گردشگري گردتوسعههاي پروژهگیري و مالکیت کامل در تصمیمطور 
.دادهاي پایدار را تولید نخواهد کردهاي خود را بازتاب نخواهد داد و به دنبال آن برونارزش

هاي المللی، سازمانهاي ملی یا بینمحور توسط سازمان- اجتماعهاي گردشگري اگرچه بیشتر پروژه
بستگی به هایابد، سطح موفقیت آندهنده شروع شده یا حتی ادامه میهاي کمکمردم نهاد یا آژانس
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به دارد کهریزي مشارکتی و توسعه گردشگريبرخی عوامل کلیدي از حضور افراد محلی در برنامه
:شرح زیر آمده است

اي مردم نهاد، هبندي و شراکت راهبردي در بین جوامع محلی، دولت، سازمانشبکه
دانشگاهیان و کسب و کارهاي خصوصی براي تشکیل دانش، مهارت و اعتماد به نفس 

.اعضاي جامعه محلی

بینانه از چه نگر به توسعه با انتظارات واقعانداز مشترك گردشگري، یک رویکرد کلچشم
جوامع ومحقق نشدهبراي جلوگیري از انتظارات (چیز، کجا و چگونه در بین جامعه محلی 

- اجتماعیا ضعیف یک پروژه گردشگري انجامیدهشکست به از عملکرد سرخورده و ناامید
)محور 

گیري، مدیریت، مالکیت و توزیع فواید و ریزي، تصمیممشارکت فراگیر و عدالت در برنامه
.هاهزینه

تشریک مساعی قوي، پیوندهاي ارتباطی و گفتگو بین همه ذینفعان.

 ها، مانند تراست(محلی در ایجاد و تقویت نهادهاي مناسب جامعه محلی حضور فعال جامعه
.براي اینکه مدیریت در کنترل کامل افراد محلی باشد) محور- اجتماعهاي گردشگري انجمن

 مثال به شکل صرف وقت، نیروي کار، مواد در دسترس محلی(سهیم شدن جامعه محلی (
.حلیبراي افزایش حس مالکیت و مسئولیت جامعه م

بخشی افراد محلی براي پیروي از قواعد، دستورکارها و دنبال کردن اقداماتانضباط.

 حکمرانی خوب محلی با یک جامعه محلی منسجم با توانایی کار کردن با همدیگر، بدون
.هاطلبی، انشقاقات سنتی یا تنشتضاد و درگیري، حسادت، موضوعات قدرت

رات جامعه محلی با تمرکز بر توسعههاي مهم، و انتظاها، ارزشاولویت
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شفافیت و عدالت در تصمیمات براي جلوگیري از تسلط گروه کوچکی از فرادستان.

هاها و فرصتچالش: روابط قدرت1- 2-1

اغلب در . ، ساختار اجتماعی موجود استمحور- اجتماعیک چالش بالقوه در توسعه گردشگري 
ساختار محلی به عنوان یک گروه همگن و بنابراین ذاتا ریزي گردشگري جامعه محلی،مرحله برنامه

اما در واقعیت امر، جوامع محلی بدون توجه به اندازه یا تمرکز . شودسازي میهماهنگ مفهوم
اساس نژاد، قومیت، جایگاه جغرافیایی، معموال ناهمگون بوده و دچار نوسانات درون گروهی بر

در حالی . لهجه یا صرفا براساس روابط خانوادگی هستنداقتصادي، جنسیت، دین، زبان،-اجتماعی
باشد وجود داشتههاي معین نابرابري اجتماعی شاید پیش از این در جامعه محلی حوزهکه 

- اجتماع؛ برخی شاید طی مرحله اجراي توسعه گردشگري )هاي جنسیتیهنجارها درباره نقش(
.(Reed, 1997)) هافایدهها یا توزیع نابرابر هزینهمثل (بوجود آید محور 

تواند باعث بروز هاي اجتماعی میدهد، نوسانات و نابرابريهشدار می) 1997(طور که رید همان
گیرد؛ جام و همکاري بین جامعه محلی را میهاي از پیش موجود شود که شاید جلوي انسدرگیري

گیري و وکراتیک در تصمیمهاي اجتماعی شوند که مشارکت دمتوانند باعث نابرابريیا آنها می
د اثر بدي بر سطح نتواناندازد، و آنها همچنین میهاي گردشگري را به خطر میمدیریت فعالیت

هاي مالکیت موجود همچنین ادعاهاي بنابراین، نابرابري. بگذاردمطلوب مالکیت توسط جامعه محلی 
کارآمدي ابتکارات گردشگري متناقض بر زمین، منابع طبیعی و فرهنگی مسائلی هستند که براي 

.باید مورد توجه قرار گیرندمحور - اجتماع

هایی براي مشارکت قوي ذینفعانگام2- 2-1

ترین عنصر در توسعه کارامد ، به ویژه حضور ساکنان محلی حیاتیاناز آنجا که مشارکت ذینفع
را هایی گام. ستاست، چندین بررسی در رابطه با این جنبه انجام شده امحور - اجتماعگردشگري 
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- اجتماعیک برنامه گردشگري تااست کردهپیشنهاد Stonich (2005)آمده است 3که در کادر 
.ایجاد کندبا مشارکت قوي ذینفعان و عدالتمحور 

محور -اجتماعهایی براي مشارکت قوي ذینفعان و عدالت در گردشگري گام-3کادر 

مشارکت به عنوان یک : ی مشارکت وجود دارددو بعد اصل. سازي مشارکتتعریف و عملیاتی
دهد تا کنترل بیشتري بر زندگی و منابع خویش هدف به تنهایی که به جوامع محلی اجازه می

یافته اجتماعی، اقتصادي ن به اهداف بهبودداشته باشند و مشارکت به عنوان یک وسیله رسید
.یا زیست محیطی

برخی از مهمترین . محور-اجتماعسیاري از ابتکارات بینانه به نقاط ضعف اصلی در بتوجه واقع
:نقاط ضعف عبارتند از

oدرك غیرواقعی از پویایی اجتماعی و فرهنگی محلی؛
oدرون و بیرون جامعه محلی؛درهاي ذینفع رقیب نبود درك از گروه
oکه رقابت و درگیري محلی بوجود فرابخشیاطالعی از ساختارهاي اقتصادي و سیاسی بی

.دآورمی
که توجه دقیقی به پیوندهاي محلی» محلی«ي ک ارزیابی جامع عالمانه از معناانجام ی -

.دکنفرامحلی می
برحسب » جامعه محلی«فرهنگی براي یافتن درکی واقعی از -استفاده از تحلیل اجتماعی

.ناهمگونی ملیت، قومیت، طبقه و جنسیت
ها، ها، ارزششامل ایدئولوژي-جهانیاز محلی تا - شناسایی ذینفعان مرتبط در همه سطوح

هایی از ه از مثالتانباشزیستو حفظ محیطاقتصاديتوسعهدر ادبیات موضوع . منافع و رفتارها
هایی از هاي ذینفع مهم یا بخشهاي ناموفق به دلیل ناتوانی در تشریک مساعی با گروهتالش

:اینها استمستلزمموفقیت . جامعه بوده است
o؛ وها، راهبردها و رفتارهاي آنهاهاي همسود مهم و انگیزهروهشناسایی گ
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o مثل شغل و منابعمسائلیشناسایی تضادها میان و بین ذینفعان بر سر.
تصریح ساختار قدرت و روابط قدرت موجود بین ذینفعان،
از روندهاي جاري در توسعه و) برندگان و بازندگان(ها ها یا ریسکشناسایی منافع و هزینه

زیست،از محیطحفاظت
از تشکیل (پذیرامکانمراحل ) یعنی با کمک همه ذینفعان(جویانه شناسایی تشریک مساعی

کردن یا کردن، پراکندهتقسیم(، تسهیل شرایط )مشکل و طراحی گرفته تا اجرا، پایش، و ارزیابی
قدرت بین ذینفعان اینکههایی براي تضمین و اقدامات یا گام) ر بین ذینفعانبازتوزیع قدرت د

.شودتوزیع می
 تشریک مساعی در بین ذینفعان محلی و فرامحلی شاید مستلزم ایجاد نهادهاي جدید یا

.گسترش نهادهاي موجود باشد
ایجاد ابزارهایی که بدان وسیله منازعات حل و فصل شود.
هاي به گروهایت قدرت و اقتدار بیشتر هاي دقیق براي هددرگیرشدن به شکل مستقیم و تالش

.سازيا قدرت کمتر طی فرایندهاي ائتالفمحلی ب
هایی در بین جوامع محلیایجاد شبکه.
تضمین اینکه نمایندگان محلی جوامع محلی نماینده واقعی و پاسخگو هستند.
 هاي دیگر از و به شیوهمنافع اقتصادي ) به ویژه فقرا و زنان(تضمین اینکه مردم محلی

نشین،مواردي که جوامع محلی در مناطق فقیر. برندمیو محافظت محیطهاي عمرانی پروژه
.کنند اساسا وجود نداردمدیریت میمحیطحفظاصلیمنابع خویش را با هدفپایه

محور -اجتماعتوسعه و حفظ گردشگري ونادغام بقاي فرهنگی در.

ه محلی، توانمندسازي و شفافیت هاي جامعبراي تشویق اولویتکرداستانیچ ارائه را کهها این گام
گرایی، ترویج رهبري کارامد جامعه محلی و توسعه ظرفیت جامعه جامعه محلی، جلوگیري از نخبه
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هاي اختصاصی خود، ارتقاي توسعه محلی و اهداف کاهش فقیر اندازي کارامد بنگاهمحلی براي راه
.طراحی شده استپایاندر محور - اجتماعگردشگري 

پژوهش-ضعیتتحلیل و2-2

براي از پژوهشاست که محور - اجتماعتحلیل وضعیت نخستین گام حیاتی توسعه گردشگري 
وضعیت جاري مقصد به نحو جامع ارزیابی . شوداستفاده کارساز و کارامد منابع کمیاب استفاده می

محور - اجتماعبرندگان اصلی توسعه برند مقصد گردشگري ها به عنوان فایدهشود که با محلیمی
و ها، فازها، گامبهاهمیت ی ازمتفاوتمیزانتحلیل وضعیت هر مورد متفاوت است، . شودشروع می

.دهدمیمحور - اجتماعتوسعه گردشگري کلی و جزئیاهداف 

، 2، تحلیل شبکه اجتماعی1عبارتند از تحلیل جامعه محلیضعیت شامل هفت گام است که تحلیل و
، 6سیاستگذاريچارچوب، تحلیل 5، تحلیل سوات مقصد4یه مقصد، تحلیل سرما3تامینتحلیل شبکه 

.7محور - اجتماعمفهوم برند مقصد گردشگري 

تحلیل جامعه محلی2-2-1

- اجتماعنهایی توسعه گردشگري مندبهرهاز آنجا که جامعه محلی هم یک بخش از محصول و هم 
هاي جامعه محلی و نگرانینیازها، انتظارات. است، درك جامعه محلی بسیار حیاتی استمحور 

در بین نیازها و انتظارات جامعه محلی از گردشگري، . داردبه شناسایی درباره توسعه گردشگري نیاز

1 Community Analysis
2 Social Network Analysis
3 Supply Network Analysis
4 Destination Capital Analysis
5 Destination SWOT Analysis
6 Policy Framework Analysis
7 CBT Destination Brand Concept
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اهداف مالی به شکل کلی یا به شکل مبلغ دالري . ها هستندترین محركاهداف مالی معموال متداول
ها با بحث) بویندي(اوگاندا کاويدر موردبراي مثال، . دشوافزایش درآمد ساالنه خانوار تعریف می

درمان مدرسه و افی خاص براي تامین شهریه گروه هدف آشکار کرد که خانوارها نیازمند درآمد اض
.هستندهابیماري

یعنی اقتصادي، آموزشی، اشتغال، چرخه عمر افراد محلیاقتصادي - افزون بر این، شرایط اجتماعی
هاي ذهنیقالبها، کیفیت زندگی، همچنین نقاط قوت و ضعف، حسادتخانواده، استاندارد و عوامل 

هاي مردم، تصاویر و ادراکات منفی درباره گردشگري و یا گردشگران نیازمند درباره سایر گروه
هاي انداز زندگی، دین و ارزشگرافی شامل سبک زندگی، چشمهمچنین عوامل روان. شناسایی بود

بنابراین، ابتدا باید . د و در تعریف ادراکات از گردشگري مالحظه شدفرهنگی نیازمند شناسایی بو
هاي عمیق، مصاحبه(کیفی روشکه از هر دو شودمحلی انجام براي درك افراد ايگستردهپژوهش

براي دریافت ماهیت واقعی ) هاي فردي و خانوارپیمایش(ی و کم) هاي کانونی، مشاهداتگروه
.ستفاده گرددانظرات و احساسات آنها

تحلیل شبکه اجتماعی2-2-2

ند توانچون که آنها میهستندهاي اجتماعی موجود درون جامعه محلی نیازمند شناسایی شبکه
در بالی، یک . ندنهاي گردشگري را تسهیل کفعالیت1مدیریتیگیري جمعی، مشارکت و همتصمیم
اجازه اقتباس طبیعی انداختیرا راه مگیري جمعیکه بحث اجتماعی و تصمیمقدیمی سنت 
جوامع محلی شاید آمادگی مبادرت به . دادرا محور - اجتماعهاي مشارکتی گردشگري جنبه

هاي گوناگون از قبیل بنیادهاي محلی، سازماندهی گیري جمعی از طریق نهادها یا فعالیتتصمیم
گیري سنت تصمیمازه هر اند. داشته باشندهاي مذهبی، و غیره هاي محلی، گردهماییفستیوال

.شوداقتباس میمحور بهتر- اجتماعتر باشد، اصول گردشگري جمعی قوي

1 co-management
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عرضهتحلیل شبکه 2-2-3

شده، ذینفعان صنعت گردشگري کامال تثبیتعرضهیافته با ساختار در یک مقصد کامال توسعه
: شوداینها میمل شااین ذینفعان. هستندشدت شکننده، پراکنده و ناهمگونهگردشگري معموال ب

ها، ، دفاتر گردشگري، دپارتمان)ایالتی، استانی و شهرياي،در سطح ملی، منطقه(هاي محلی دولت
هاي توسعه گردشگري، ، شوراها یا کمیسیون1کنوانسیون و بازدیدکنندگانها، دفاترکمیسیون

ها، هاي مسافرتی، جاذبهها، آژانستورگردان(کنندگان عمومی و خصوصی هاي بازرگانی، تامیناتاق
همه ). هتل، آژانس سفر، رستوران(ها ها و سازمان، و انجمن)هاها، رستورانگاهحمل و نقل، اقامت

ها ها، دستورکارها، منابع، کنشارزشها،ها، دیدگاهها، نقشها، منافع، توانایییادشده، ویژگیعناصر
بنابراین احتمال . دارندریزي و توسعه گردشگرينامهدر ارتباط با فرایند بري متفاوتیهاو واکنش

ریزي، در همه فازهاي تحقیق، برنامهذینفع ، تشریک مساعی و پشتیبانی جلوي حضوررود که می
ذینفعان فاقد حس مالکیت شود کهبزرگتر هنگامی مشکل شاید . گرفته شوداجرا، ارزیابی و کنترل 

. نیروي کار براي کمک به جهاد توسعهزمان، منابع مالی و نبود از جملهمقصد و توسعه آن باشند، 
به این دلیل برخی ذینفعان شاید با سایرین قطع ارتباط کرده و آنها را نادیده بگیرند و نیز 

.داشته باشند، رقابت غیرضروري، و حتی خصمانهاندازانهتفرقههاي نگرش

که کنترل جدي بر بوده است ري ساختار عرضه گردشگداراي یک مقصد هنگامی کهبه عالوه 
گیري، مالکیت و ریزي، تصمیمبراي حضور جامعه محلی در برنامهیجریان گردشگري دارد، موانع

در چنین مواردي، مقامات باالتر، . آوردمحور بوجود می- اجتماعهاي گردشگري مدیریت بنگاه
ه نیاز به گام پیش گذاشتن و معموال دولت محلی به عنوان حافظ یا حامی خیر عمومی بزرگتر جامع

رسیدن به تشریک مساعی با استفاده از رویکرد پایین به باال از طریق توانمندسازي جوامع محلی 
شده در مقاصد کمتر به این دلیل، نبود چنین ساختارهاي عرضه گردشگري کامال تثبیت. دارند

1 convention and visitors bureaus (CVBs)
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به عنوان یک نتیجه تعداد شاید یک مزیت در تضمین مشارکت کامل همه ذینفعان ،یافتهتوسعه
.هاي ذینفع باشدکمتر گروه

تحلیل سرمایه مقصد2-2-4

ها، محصوالت و خدمات جاري زیرساخت، بایدنقاط ضعف و قدرت محصولصحیحبراي ارزیابی 
یک مجموعه مفصل از 6صر اصلی سرمایه مقصد و جدول اعنی ازیک4کادر . تجزیه و تحلیل شود

عوامل حیاتی در موفقیت توسعه ،برخی عناصر سرمایه مقصد. کندمیسرمایه مقصد را فهرست
موقعیت مقصد یکی از مهمترین عوامل است چون که . در آغاز هستندمحور - اجتماعگردشگري 

نیاز . کندحمل و نقل را مشخص میهايقطبدسترسی و نزدیکی به سایر بازارهاي اصلی، مقاصد و 
تا محصوالت گردشگري جاري و بالقوه همچنین محصوالت به ارزیابی جامع این عناصر است 

نگر نیاز به رویکرد کل. شناسایی شودنیافته استتوسعه هنوزتکمیلی و پشتیبان آنها و آنهایی که 
هاي معموال ریشه در فعالیتکه ها، است تا نان به کف آوردن هر روزه محلیافراد محلیبا مشورت 

.یابدسوقهاي گردشگري به سمت جاذبهدارد رتبط روستایی و کشاورزي، و منابع م

عناصر اصلی سرمایه مقصد- 4کادر 

جاده، مخابرات(هاي اصلی، زیرساخت قطب: تعریف دسترسی و نزدیکی به-مکانیموقعیت( ،
هاي اصلی گردشگري، بازارها، فیزیکی، اجتماعی و سیاسی؛سایت

سیاسی، حقوقی، دینی، اخالقی؛-هاشرطپیش

جاده، برق، فاضالب، آب، گاز؛- اختزیرس
چادرزدن؛هايمکان، 1خانه مسافرهتل، -هاگاهاقامت

هاي غذا، خواربار فروشی ها، دکهوبها، بارها، کلرستوران-هاي صرف غذا و نوشیدنیمکان

1 homestay
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؛کوچک
هوایی، زمینی و آبی؛-حمل ونقل

بیمه، آموزشی؛درمانی، بانکی،- سایر خدمات
؛ی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشیطبیع: منابع

o؛)مثل سبک زندگی فرهنگی(و یکتا )مثل ساحل(عمومی هاي مکان- هاجاذبه

oمثل رقص باران(یکتاو )پیماییراهمثل (عمومی هاي مکان-هافعالیت(
گردآوري مولفان از منابع اطالعاتی گوناگون: منبع

موجودي مفصل سرمایه مقصد6جدول 

پذیر یا میهمانرویدادهاي ویژهتاریخیفرهنگی یاطبیعی
تاسیساتی خدماتی

هاي عتیقه و فروشگاهسواحل
صنایع دستی

هاي عتیقه یا نمایشگاه
هاي هنريمجموعه

هاهتل

هاي تماشاي مکان
پرندگان

هاي سایت
شناسیباستان

هامتلهاي هنرينمایشگاه

تخت و اقامت با حیواناتهاينمایشگاههاي هنريگالريشناسیهاي گیاهباغ
صبحانه

چادرهاي اقامتیهاي خودرونمایشگاههاي جنگمیدان..هاي بزرگ و هدر
مسابقات و تورنمنت هاي دفن اجسادزمینغارها

بالبیس
خانه مسافر

هارستورانخورانمراسم کبابهاي تشریفاتیرقصهاصخره
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مساجد یا - معابدآب و هوا
کلیساها

شاپکافیهاي کارتتتورنمن

فروشیاغذیهمسابقات کمديهاشدهحفظصحرا
هاي صنایع نمایشگاهبالماسکهرویدادهاي ریزان پاییزيبرگ

دستی
نوشیدنیبارهاي 

استخرهامحصوالت درامهاي پوشیدهپلدامپروريمزارع، 
ي و هاي ماهیگیرجریان
هادریاچه

هاي اولیه گاهسکونت
انسانی

ه یا فستیوال نمایشگا
گل

هاي بازي زمین
بیسبال

میادین ورزشیفستیوال غذامراسم قومیهاجنگل
گیريشکل
شناسیزمین

ن یا رستورا
خواربارفروشی قومی

هاي ورزشیزمینهاسرگرمینمایشگاه 

ژیمناستیکهاي تعطیالتجشنهانمایشگاهسوارياسب
مسیرهاي 

سواري و دوچرخه
رويپیاده

هاي تاریخی انساختم
مشهور

اجاره قایقهاي روز ملیجشن

ماریناسهاي روز کارجشنمردم مشهورهاي آب گرمچشمه
هاي هنري مجموعهجزایر

فرهنگ عامه
هاي تاریخ فستیوال

زنده
باالبر اسکی

/ هادریاچه/ هارودخانه
هااقیانوس

تئاتر و سینماهاي موسیقیفستیوالشهرهاي ارواح

هاي تورهاي ساختماناي آب معدنیهچشمه
تاریخی

هاي ماساژسالهاي تاریخینمایش

خدمات اتوبوسمسابقات عکسهاي تاریخیجاده)طبیعی(بناهاي یادبود 
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خودرو، (مسابقات تورهاي مضمونیهاکوه
موتورسیکلت، قایق، 

)دوچرخه، اسب

خدمات تاکسی

اجاره خودروي فصلیرویدادهاهاي قومیگاهحفاظتهاي طبیعیپل
هاي انگور باغات و پارك

)ملی، ایالتی، محلی(
رویدادهاي ویژه مکان رویدادهاي بزرگ

چشیدن غذا
اجاره دوچرخه یا 

موتور سیکلت
مسابقه ماراتون یا هاي اعیانیخانهنیکهاي پیکمکان

تاییسه
قطارها

تورهاي غذا و بناهاي یابود اماکن دورافتاده
هاي اتاق/نوشیدنی

چشیدن غذا

هاي مسافربرلنج

مسابقه رقصمعادنهاي شنیتپه
بازيآتشهاماموریتمناظر دیدنی

مسابقه نمایشبناهاي یادبودهاي اسکیشیب
راهپیماییتورهاي هاموزهتماشاي ستارگان

هاکنسرتفولکور بومیهاها و مردابباتالق
هاي داراي ارزشمکانهادره

خبري
هاي قدیمیقلعههافشانآتش

هاي پیشتازخانهآبشارها
هاخرابهسفیدآب

سبک زندگی یکتاحیات وحش
بازارهاي کشاورزيهاتپه
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اماکن میراث جهانی هاخلیج
یونسکو

هاباغ
گردآوري مولفان از منابع گوناگون اطالعاتی: منبع

داراي ارزش با این نگاه کهزندگی روزمره خود را امورلی شاید وظایف و برخی اوقات، افراد مح
، طی روز )تایلند(روستاي کالنگ خوانگ کاويمورددربراي مثال. گردشگري است نبینند

شدند، تالش آماده میمحور - اجتماعها قبل از شروع کامل محصول گردشگري گردشگري که محلی
شت تا با انتظارات گردشگر ک زن روستایی پوشش سر خود را بردا؛ یدیده شدبه تغییر لباس محلی 

که داده شودافراد محلی بینی الزم بهبینش و ژرفبایدبنابراین).Hatton, 1999(مطابقت یابد 
.استبه عنوان یک دارایی گردشگري محلیفرهنگبارهدرفرد غریبه خواهان کسب تجربهیک

تحلیل سوات مقصد2-2-5

است نیازمند ترکیب شدن با تحلیل سوات) ها و سرمایه مقصدها، شبکهمحلی(مقصد جاري ارزیابی 
. استها و تهدیدها از عوامل بیرونیآید و فرصتنقاط قوت و ضعف از خود مقصد بیرون میکه

هاي کمتر سازد، که به طور بالقوه براي مکانمیرا روشنهایی از هر دسته نمونه3شکل 
.قابل کاربرد استیافته توسعه

هم نقطه قوت و هم نقطه تواندمحور میگردشگري جامعههاي فرهنگی از منظر توسعه برخی جنبه
در ها بدون پذیري اصیل محلی، میهمانال، در حالی که خدمت به میهمانانبراي مث. ضعف باشد

،دمت را تسهیل کندخارائهدر حقیقیلحظاتایجاد شاید داشتن منافع تجاري یا سایر منافع،ذهن
باشد و مانع تبدیل این نقطه قوت به یک انهکارنگاه کاسبتجاري و گیعالقهبیشاید منشاءاما 

خدمت به دیگران براي کسب معیشت، امر ها،به عالوه در برخی فرهنگ. شودساز دارایی پول
ارند در حالی که در پذیري اصیل را به نمایش گذ، حتی اگر آنها میهمانگرددناپسندي تلقی می
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از شناسایی این پیشهم انجام پژوهشبنابراین . کنندخود به میهمانان خدمت میزندگی عادي 
طی سایر مراحل پایش تغییرات، تغییرات منفی و هر دلیل بالقوه هم نقاط قوت و ضعف بالقوه و 

را مانع توسعه بیشتر شودتواندبالقوه که میبارزیانبسیار حیاتی است که نیاز به غلبه بر اثرات 
.سازدضروري می

محور -اجتماعیک نمونه از تحلیل سوات مقصد گردشگري -3شکل 

نقاط ضعفنقاط قوت
پوشاك سنتی
تمیزبودن به عنوان بخشی از فرهنگ
غذاهاي جالب
 هاي به سایرین با فرهنگنسبت تسامح

متفاوت
پذیري اصیل و نگرش دوستانهمیهمان
اگرفرهنگ جمع
شرم و حیاي اجتماعی
کردن به عنوان بخشی از فرهنگخدمت
استقبال از میهمانان
نگرش منفی نسبت به حرص و آز
انسجام اجتماعی
عدالت اجتماعی

 گردشگريهاي جریان اصلی قطبفاصله با
نبود منابع مالی محلی
1شدهدرماندگی آموخته

توصیه منفی درباره گردشگري یا گردشگران
را به عنوان یک شغل سطح کردن خدمت

پایین تلقی کردن
گیري تجاري و اقتصادينبود جهت
نبود ظرفیت فردي
نبود ظرفیت نهادي
الزامات سفت و سخت ویزا
 هاي جدیدتوسعه و ایدهدر برابرمقاومت
ها محدودیت- هنجارها درباره نقش جنسیت

درباره فعال بودن زنان

١learned helplessness : درخودبهکمکبرايکوششازفردکهشودمیگفتهوضعیتیبه
.داردبرمیدستهاموقعیتتمامی
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برداري از پروراندن نقاط قدرت براي بهره
هافرصت

حذف نقاط ضعف براي جلوگیري از تهدیدها

تهدیدهاهافرصت
المللیارزهاي بینجایگاه مطلوب در نرخ
کننده براي محصوالت تقاضاي مصرف

فرهنگی
المللی در پایداريروندهاي بین

رقابت کشورهاي رقیب
مسائل ایمنی و امنیتی
کنندهافول اقتصادي در بازارهاي مصرف
مثل (هاي رقیب تهاجمی تاکتیک
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هاي خبريدهی مثبت رسانهپوشش
 افزایش حمایت مالی براي گردشگري

المللیهاي بیناز سازمانمحور - اجتماع

)کردن تصویر کشورمخدوش
تصویر منفی به علت بالیاي دست بشر
هاي رقیب براي منابع تامین مالی پروژه

یکسان

گذاريتحلیل چارچوب سیاست2-2-6

هاي موجود، استانداردها هاي اداري، حقوقی و سیاستگذاري، یک ارزیابی از برنامهعالوه بر چارچوب
موانع حقوقی و . محور جدا شود- اجتماعراه روشن توسعه گردشگري تاها مورد نیاز است و گواهی

گیري میماگرچه در تص. شودمحور - اجتماعتواند مانع کاربردهاي کارامد گردشگري سیاسی می
آمیز ضروري است، مشارکت محلی موفقیتمحور،- اجتماعتوسعه گردشگري براي گردشگري 

در بیشتر . ساختارهاي موجود دولتی شاید براي تحقق چنین حکمرانی دموکراتیک سازگار نباشد
تحت کنترل ) از تخصیص زمین تا مجوزدهی به تاسیسات گردشگري(کشورها، توسعه گردشگري 

چنین ساختارهاي حقوقی شاید مانع مشارکت رسمی یا . اي مرکزي یا محلی استهشدید دولت
بهدر چنین مواردي،. گیري شودواقعی جامعه محلی به طور مستقیم در فرایندهاي تصمیم
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هاي موردنیاز براي توسعه کارامد گردشگري اصالحات حقوقی و قوانین جدید نیاز است تا فعالیت
.درا عملی سازمحور - اجتماع

محور - اجتماعمفهوم برند مقصد گردشگري 2-2-7

با ارزیابی مناسبتواند پس از تحلیل وضعیت میمحور - اجتماعمفهوم برند مقصد گردشگري 
، محصوالت و خدمات جاري و بالقوه که به دنبال تحلیل ي همه ذینفعانها، ادراکات و نیازهادیدگاه

برند از رنگ، لوگو، نماد و شعارها، برند گردشگري عناصر کردنشامل. آید توسعه یابدسوات می
در آل نیازمند همگام شدن با برند کلی مقصد براي کل کشور یا منطقه به نحو ایدهمحور - اجتماع
به شکل در زالندنو محور -اجتماعبراي مثال یک سایت گردشگري . کارامدي و کارایی استجهت

که برند کشور » پاکیزهدرصد 100زالندنو «د تا با برندسازي ش» ودنترین نقطه در زالنپاکیزه«
.راستا باشداست هم

شود ، که از طریق یک شعار تحویل داده میمحور- اجتماعیک مثال از برند مقصد گردشگري 
اقدام کردن و که در خدمت دو هدف است؛ خواهان » !رسیدن به ثروت واقعی«: تواند این باشدمی

ياجبارحالت!). رسیدن به آن(ه که درباره محصول چه کار کنند کنندگان بالقوگفتن به مصرف
رسند که واقعا مردم به چیزهایی می(احتیاج شدید دارندبراي کاري که دارد چون داللت بر اقدام 

تواند یافتن اطالعات، خواندن درباره آن، گفتگو کردن درباره آن، این اقدام می). خواهندمی
). واقعی(دهد بودن را انتقال میهمچنین اصالت و حقیقی. دوباره آن باشدبازدیدکردن آن یا بازدید

کننده مصرفپردازيدهد و به خیالیک منبع مورد عالقه را انتقال می) ثروت(به عالوه فراوانی 
ز دهد به غیر اکند که جاهاي خالی را پر کند و خودش آنچه را ثروتمندبودن تحویل میواگذار می

.تفسیر کند)پول(ثروتمندبودن عالمت مشترك

توان به را می) انتزاعی یا واقعی(انتها هستند چون که هر مفهومی امکانات با چنین برندسازي بی
هاي رقابتی به گروهمزیتعنوان فایده ارزشمند استفاده کرد تا محصول را متمایز سازد و یک 

کهشدن هستنداوت نیازمند سفارشیهاي برند متفجایگاه. کنندگان انتقال دهدمتفاوت مصرف
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رنگ، لوگو، (هاي مناسب با کمک تصویرسازي. هاي هدف داردهاي مقصد و گروهبستگی به ویژگی
فع هستند که این مقصد اهاي متفاوت نیازمند ارائه یک اشاره از منهر کدام از این جایگاه) تصاویر

کنند بیشتر از گذاري میکننده بالقوه ارزشفهاي مصرکند و منفعتی که بخشبهتر از رقبا ارائه می
هاي متفاوت هایی از چنین جایگاهمثال. کنندکه مقصد و یا رقبا ارائه میاست هر چیز دیگري 

ثروت در ! رسیدن به ثروت واقعی«یا » ثروت در طبیعت! رسیدن به ثروت واقعی«عبارتند از
».فرهنگ

کننده اسات ناراحتن بالقوه جذاب باشد چون احسچنین برندسازي شاید همچنین براي گردشگرا
کند ي برطرف مینشین و فقیرهاي محروم، حاشیههنگام بازدید از یک مقصد با محلیبالقوه را که 

هستند در حالی که سرگرمخودنیازهاي اساسی از قبیل خوراك، بهداشت و اقامتکه خواهان رفع 
برند شاید همچنین ارتقادادنچنین راهبرد . باشندمیسطح باالتر میهمانان نیازهاي خدمت به 

باشد یعنی توانمندسازي افراد محلی با اعتماد به نفس و محور - اجتماعهدف واقعی گردشگري 
بنابراین چنین راهبرد برند شاید پذیرش، حمایت، حضور و تعهد . دارندافتخار به آنچه آنها عرضه می

.دریافت کندمحور - اجتماعبیشتر افراد محلی را در توسعه گردشگري

ریزياندازسازي و برنامهچشم2-3

براي بازارهاي هدف 1بازاریابیآمیزهدر ترکیب با عناصرمحور - اجتماععناصر برند مقصد گردشگري 
به عالوه، تحلیل منابع مالی در دسترس، . شوندشده دراین مرحله شناسایی میشناسایی
مچنین نیازهاي هدهندگان و وامکنندگان ز از دولت، کمکهاي موردنیاگذاري و برنامهسیاست

تواند بدون ریزي نمیمرحله برنامه. شودشناسایی میسازي فردي و نهاديآموزشی براي ظرفیت
ارزیابی معیارها و سازوکارهاي کنترل و پایش تکمیل شود که بستگی به اهداف توسعه گردشگري 

.گرددروشن میدارد که با تحلیل وضعیت محور - اجتماع

1 marketing mix
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شناسایی بازارهاي هدف2-3-1

به عوامل مرتبط با خود مقصد و نیز عوامل محور - اجتماعبازارهاي هدف براي یک مقصد گردشگري 
دورافتاده بودن مقصد، قابل دسترس بودن، بازدیدکنندگان جاري و : بیرونی شامل اینها بستگی دارد

آل، در حالت ایده. ردشگري درون محدوده نزدیکهاي جریان اصلی جمعیتی و گبالقوه به ویژگی
، به ویژه براي محصوالتی شامل روابط گرم ومحور - اجتماعگردشگران هدف براي گردشگري 

گردشگران فرهنگی جدي هستند خانه مسافرهاي ها از قبیل برنامهصمیمی با میزبان
)McKercher and du Cros, 2003( . عزیز جستجوي لذت و این گردشگران هدف فعاالنه در

در عین حال، در حالی که آنها به اقتصاد . هستندآنهاچنین تجربیاتی براي منافع ذاتی داشتن
اما در . ی خودداري کننددهند تا از رفتار منفبه خرج میکنند، بیشترین مراقبت رامحلی کمک می

.د ممکن یا آسان نباشد، یافتن چنین گردشگرانی شایمحور- اجتماعمراحل اولیه توسعه گردشگري 

- اجتماعگردشگري یک محصول اندازيراههاي هدف در مراحل اولیه ترین بخشخودکفابنابراین، 
شاید بازدیدکنندگان جاري در نزدیک جاذبه اصلی، خارجیان مقیم در محدوده نزدیک، محور 

همچنین بسته به .باشند)کارگران نهادهاي دولتی، دانشگاه و سایر مدارس و غیره(جوامع نهادي 
محصوالت وها سایتتوانمیها و مدارس در کشور یا منطقه، المللی دانشگاهارتباطات بین

هاي هاي محصول فرهنگی براي مطالعه در خارج و برنامهدرون بستهمحور را - اجتماعگردشگري 
هاي با کهو شبجوییکه شاید در حال حاضر وجود دارد یا با شراکتکردتبادل دانشجو ادغام 

المللی، هدفگذاري گردشگران داخلی که عالوه بر گردشگران بین. المللی آغاز گرددهاي بینبرنامه
عالوه . شودالمللی آغاز میهاي بیننامههاي با برها و شبکهدر حال حاضر وجود دارند که با شراکت

هاي خلوت براي پایه قوي المللی، هدفگذاري گردشگران داخلی به ویژه طی فصلبر گردشگران بین
.دهدبازارهاي هدف بالقوه براي کشورهاي عضو کامسک را نشان می5کادر . مشتري ضروري است

بازارهاي هدف بالقوه براي کشورهاي عضو کامسک-5کادر 
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- اجتماعمقاصد گردشگري به سمتخواهد بود که ابتدا پذیرتر براي سایر کشورهاي اسالمی توجیه
هاي اسالمی و که در ارزشیهاي فرهنگشباهت. اي عضو کامسک هدفگذاري کننددر کشورهمحور 

از . کندفراهم میراحتی براي مسافران از سایر کشورهاي اسالمی فضاي سبک زندگی ریشه دارد 
که کرد چونبه عنوان جاذبه استفاده توانمیهاي نامریی فرهنگي و جنبهها در معمارتفاوت

و توازن پس تعادل. استيهاي متفاوت یک انگیزه مهم گردشگرباره فرهنگتجربه و یادگیري در
تواند گردد میمیعرضهبودن که به گردشگران بالقوه از سایر کشورهاي اسالمی آشنایی و بدیعبین

اما در راهبردهاي بلندمدت، هدفگذاري سایر . در کوتاه مدت با کارایی و کارامدي به دست آید
اسالمهاي متفاوت باعث ایجاد افکار عمومی مثبت درباره ماهیت واقعی و فرهنگکشورها با ادیان

.آیدالمللی به اجرا دردیپلماسی بینبه عنوان یک هدف منسجم باید

شناسایی ترکیب بازاریابی2-3-2

بستگی به نقاط قوت مقصد بزرگتر همچنین محور - اجتماعتجاري محصول گردشگري خودکفایی
براساس بازارهاي . داردمحور - اجتماعآمیز عناصر ترکیب بازاریابی مقصد گردشگري یتتعریف موفق

، )ها، معامالت گروهی، و غیرهها، تخفیفبسته(ها هاي آنها، محصول، قیمتشده و ویژگیشناسایی
ین توزیعی و ترویجی شناسایی و توسعه یابد تا به نحو کارا و کارامد به ااست پیوندهاي کانالنیاز 
.پسندند ترویج و فروخته شودها برسد تا محصوالتی که آنها میگروه

ي پیرامون فرهنگ و سبک زندگی یک گروه از حصول باید یگانه باشد با عنصر کنجکاوهسته م
محصول نباید ). هاچادرنشینیا گردها عشایر و بیابانمثال (مردم که متفاوت از اکثریت هستند 

نگر با مشورت با افراد محلی یک جاپاي گردشگري بالقوه به رویکرد کل. براساس جاذبه طبیعی باشد
:سازدشکل یک جاذبه خاص از این قبیل را آشکار می

 محلیاز قبیل پخت نان(محلی حال و هواينیازهاي اساسی بشر با در خدمتمحصوالت(،
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 گريسفالمثل (یک فرایند محصول بومی اصیلتظاهر(،

مثل فراوري نیشکر(یه کشاورزي فراوري محصوالت اول(،

 مثل تماشاي نهنگ(یگانهبراساس یک منبع طبیعی یگانهیک فعالیت(

مثل ضیافت شام با غذاهاي دریایی(یافته یک رویداد کامال سازمان.(

شناسایی نیازهاي سرمایه انسانی و اجتماعی2-3-3

- اجتماعموفقیت مقاصد گردشگري نبود سرمایه انسانی و اجتماعی یکی از بزرگترین تهدیدها به
دهد؛ بنابراین در بوتسوانا نتیجه نمیهانشیننهاد بیابانمردمبراي مثال، یک رویکرد . استمحور 

کمک هانشینبیابانتا به کنیم سازيهاي محلی و ملی ظرفیتسازمانبراي شود که ابتدا الزم می
هاي متفاوت جامعه بخشکه بامنظم کارآموزيهاي آموزشی واین، برنامهبنابر. (SNV, 2001)کند 

داشته باشیم و پیوسته با یابتدا شروع خوب.اهمیت واالیی داردتطبیق یافته استمحلی
.موفقیت را حفظ کنیمهاسازي هزینهسازي منافع و کمینهبیشینه

صی به سازي در هر دو سطح فردي و نهادي، درون دولت، جامعه مدنی و بخش خصوبراي ظرفیت
ریزي هاي الزم براي مدیریت، بازاریابی، برنامهپیوسته نیاز است تا مهارتکارآموزيآموزش و 

و اطالعات کارامد نیاز است تا روحیه به آموزش، کارآموزي. ازمانی به دست آیدراهبردي و توسعه س
هاي اري و مهارتهمچنین گرایش تج.گرایی از آغاز تا پایان به دست آیدجامعه محلی و داوطلبانه

ارها و روحیه الزم براي هاي اصلی، هنجآنها فراهم شود در حالی که ارزشبرايکسب وکارفهم
.شودحفظ میبودن ویژگی اصیل

به مرحله توسعه مقصد، نیازهاي آموزشی براي مراحل اولیه در مقایسه با مراحل توسعه و با توجه
تاکید بر افزایش آگاهی و حساس کردن افراد محلی براي در مراحل اولیه، . متفاوت خواهد بوداجرا

، محور-اجتماعهاي توسعه گردشگري مشارکت کامل در تحلیل وضعیت و درك روشن پتانسیل
.فرهنگی است- بینانه، و پایدار نگهداشتن محیط زیست و اجتماعیانتظارات اقتصادي واقع
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باالیی از تعامل اجتماعی نیازمند میزانو از آنجا که مصرف محصول گردشگري به شدت کاربر بوده 
توجه خاص باید به آموزش کسانی اختصاص یابد که تعامل . داردتوسعه شدید مهارت نیاز به ، است

کارکنان پذیرش مسافر چهره به چهره روزانه با گردشگران دارند از قبیل خدمتکاران، راهنمایان تور، 
تا ها بسیار حیاتی استپیوسته براي حفظ مهارتيکارآموزآموزش و . ، و رانندگان تاکسیهتل

براي کارآموزيهاي آموزشی و هاي بالقوه عملیات و برنامهحوزه6کادر . موفقیت بادوام باشد
.دهدسازي انسانی و اجتماعی را نشان میظرفیت

سازي انسانی و هاي آموزشی و کارآموزي براي ظرفیتهاي بالقوه برنامهحوزه-6کادر 
تماعیاج

آنهاهاي گردشگري تا مشارکتها و هزینهجامعه محلی درباره فایدهباالبردن آگاهی و حساسیت
جلب شود

ها با خالقیت، انگیزش، ابتکار عمل، مدیریت و شراکت و شبکه- تشکیل سرمایه اجتماعی
.هاي بازاریابیمهارت

 با کسب سرمایه انسانی توسعه-داردکارآفرینی و تجاري فهمایجاد یک جامعه محلی که
، دانش، تجربه و تمایل به یادگیري و بهبودمهارت

گیردکل میها شسازي فردي و نهادي در این حوزهظرفیت:
oعملیاتی/ نظارتی/ در سطوح مدیریتی- رفتار تجاري مناسب

اخالق و مسئولیت اجتماعی
رهبري
ر، برنامه بازاریابی، برنامه برنامه کسب و کا(ها ریزي و انواع متفاوت برنامهبرنامه

)راهبردي
پذیرگردشگري و بازاریابی میهمان
هانگهداري حساب
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مدیریت مردم
کترینگ، خدمات داري هتلخانه، داريهتلراهنماي تور، عملیات (هاي خاص مهارت ،

)شخصیهاي بینتحویل خدمات، بازیابی خدمات، رضایت مشتري، مهارت
 هاي شخصی، تماس چشمی، میمیک صورت و ژستفضا(ارتباطات بین فرهنگی(
هاي زبانیمهارت
o پایداري گردشگريمدیریت
چگونه از درآمد اضافی استفاده کنیم(سازي منافع گردشگري بیشینه(
محله جلوگیري کنیمریختگیزباله و بهمچگونه از )هاي گردشگري سازي هزینهمینهک(
آیدکنارآمدن با تغییراتی که با گردشگري می
 سروکار داشتن با خارجیانچگونگی

گردآوري مولفان از منابع اطالعاتی گوناگون: منبع

شناسایی نیازهاي چارچوب سیاستگذاري2-3-4

است اگر مورد پشتیبانی دولتیاتالف منابع کمیاب محور یک نوع- اجتماعگردشگري هاي تالش
دولت باید نقش رهبري .نداردمحور- اجتماعقرار نگیرد که سیاست محکم ترویج گردشگري 

هاي توسعه در همه گامرا شناختی، مالی، فنی و آموزشی مسئوالنه را برعهده گیرد و پشتیبانی روان
.فراهم کندمحور - اجتماعگردشگري 

دهی و ایجاد شراکت درون جامعه دولت عامل کلیدي در حکمرانی محلی است که نیازمند سازمان
تواند تشریک دولت می. هاي بیرونی با ارتباطات پیوسته استسازمانمحلی و بین جامعه محلی و

انداز مشترك و طوالنی گردشگري و توسعه مساعی و هماهنگی همه ذینفعان را براي ایجاد چشم
ها در جوامع اي و حذف اختالفات سنتی و تنشهاي حاشیهاقتصادي با اجتناب از حذف گروه

ر ایجاد و تقویت نهادهاي مناسب جامعه محلی و پاسخگو دولت نقش مفیدي د. برعهده گیرد
.تر جامعه محلی اطمینان یابدساختن و شفاف کردن آنها دارد تا از منافع گسترده
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سازي فردي و نهادي، ظرفیتجهتدارادامهبه عالوه دولت ابزارهایی براي ارائه کمک فنی اولیه و 
فوت و شده، تجربه و شده با تحقیقات دانش انباشتسنجی، انتشار اطالعات ایجاد مطالعات امکان

ه کجاده، شب(تواند زیرساخت الزم به عالوه دولت می.داردچگونه نفع رساندن به افراد محلی فن
را براي تشکیل یک محصول گردشگري جذاب و همچنین اجتناب از ) فاضالب، برق و مخابرات

. فان، گردباد، خشکسالی و غیره گسترش دهدپذیري و ریسک از بالیاي طبیعی از قبیل طوآسیب
سازي، میزان توانمندسازي واقعی احساس اراده دولت براي توانمندسازي افراد محلی پس از ظرفیت

.کندشده توسط افراد محلی را تعریف می

اسناد شناختی و فنی با اما پشتیبانی و اراده سیاسی دولت به ارائه چنین پشتیبانی مالی، روان
. شودمیپذیرامکانها ها براي مجوزدهی و گواهی، برنامهسازآور و تواناییالزامگذاريسیاست

هاي ریزي، نگرش دولت و اراده سیاسی همچنین چارچوبانداز و برنامهبنابراین، طی مرحله چشم
هاي آموزشی موردنیاز براي مقامات دولتی و همچنین سیاستگذاري باید تحلیل شود تا فعالیت

.مقامات دولتی شناسایی گرددتوانا ساختنهاي سیاستگذاري موردنیاز براي دیلتع

شناسایی، درخواست و تجهیز منابع مالی 2-3-5

افراد محلی شاید توانایی . به منابع مالی آن بستگی داردمحور -اجتماعتالش گردشگري گذران هر
. نداشته باشندرا کوچک و متوسط حبهبود زیرساختار و توسعه کسب و کار حتی در سطبرايمالی 

هاي محلی یا هاي دولتی، کمکهاي خرد، یارانه، وامدردسرآسان و بیهاي وامبهمعموال بنابراین
. به دست آیدمحور مرسوم- اجتماعالمللی نیاز است تا شتاب موردنیاز براي توسعه گردشگري بین

هاي با سایر ذینفعان، شامل سازمانسازيها، و شبکهارتباطات سیاسی افراد محلی، شراکت
همه وجوه بالقوه براي توسعه یک مورد گردشگري تهیهکننده در هاي کمکغیردولتی و سازمان

.آور بسیار حیاتی استتابمحور - اجتماع

، شدهریزي شناساییمقدار وجوه موردنیاز بستگی به مرحله توسعه مقصد دارد که طی مرحله برنامه
وجوه بیرونی دریافت. شودرود و طی مرحله توسعه به بعد استفاده میبکار میویافتهاختصاص
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محور - اجتماعشانس بهتري دارد وقتی جامعه محلی حس قوي مالکیت محلی تالش گردشگري 
.منابع مالی یا جنسی دخالت داردکردن یهداشته و در ته

را فراهم اندازي براي راهابع مالی هاي غیردولتی شاید مننهادهاي دولتی، بخش خصوصی، یا سازمان
المللی عمده از هاي بینتوان از سازمانتر همراه با کمک فنی را میتوجهکمک مالی قابل. کنند

الملل، اتحادیه اروپا، صندوق جهانی حیات وحش، اتحادیه قبیل بانک جهانی، شرکت مالیه بین
ملل کانادا، الیاالت متحده، آژانس توسعه بیناالملل المللی براي حفظ طبیعت، آژانس توسعه بینبین

و شراکت را ارائه سازيشبکههاي مهم پیوست ب فهرست کوتاهی از سازمان. و بانک توسعه آسیایی
.دهدمی

هاي توسعه شرطها به دست آورد که براي ایجاد پیشاز این سازماننتوامنابع مالی بیرونی را می
استفاده و ایجاد زیرساخت) آموزيتحصیالت، کار(ها توسعه مهارتها، گردشگري، برپایی شراکت

تواند وابسته به چنین منابع مالی بیرونی به شکل یارانه هاي تجاري نمیگذارياما سرمایه. شودمی
تواند در امتداد چرخه عمر توسعه کننده نمیباشد؛ منابع مالی کمکاقتصاديهايمستقیم به بنگاه

بنابراین سایر منابع مالی باید شناسایی و به دست . هاي تجاري گسترش یابداريگذچنین سرمایه
.آید

ها و توان خودداري کرد با استفاده از پشتیبانی کاالیی دولت، سمنمینیز هاي مالی از برخی هزینه
هاي گردشگري گذاريکننده که برخی وظایف مدیریتی یا بازاریابی براي سرمایههاي کمکسازمان
براي افراد محلی برعهده هاي کسب وکار و بازاریابیمحور را به ویژه با کمک به برنامهجامعه

ها هستند تا هایی براي محلی، تامین مالی خرد، اعتبارات بلندمدت انتخابآسانهاي وام. گیرندمی
درخواست وام فرایندشکلکسب و کار خویش را برپاسازند؛ اما نیاز به استقرار پشتیبانی نهادي به 

دهی، همچنین هاي وامگذاري دولتی و تشویق ارگانسیاست. استآسان براي این افراد محلی
یز میزان نتر است که جرات و ابتکار عمل افراد محلی و هاي وام معقولدهندگان با برنامهکمک وام

که یهاي متفاوتروش7کادر . کندها و اعتبارات دردسترس را تعیین میموفقیت آنها در یافتن وام
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را به عنوان بخشی از راهبرد محور -اجتماعتواند محیط مناسب براي توسعه گردشگري میدولت
.دهدتوسعه ملی کشور ایجاد کند ارائه می

-اجتماعتواند محیط مناسب براي توسعه گردشگري هایی که دولت میروش- 7کادر 
ایجاد کندمحور 

هاي مناسب بازاریابی سازي برنامهآمادهبرايگذار سرمایه/ ایتمالک س/ وکارکمک فنی به کسب
آمیزدرخواست وام موفقیتجهتو تجاري و امور اداري 

دهندگانزا براي وامهاي منظم حساسیتکارگاه
هاي گذاري در پروژههاي مالی براي تشویق نهادهاي مالی و غیرمالی براي سرمایهانگیزه

)ل تخفیف مالیاتیمث(محور - اجتماعگردشگري 
محور - اجتماعزیستی گردشگري و محیط) معیشتی(اقتصادي -تاکید بر اثرات اجتماعی
هاي دولتی به بازدید و حمایت از محصوالت موجود تشویق مدارس و نهادها و سازمان

محور - اجتماعگردشگري 
گردآوي توسط مولفان از منابع اطالعاتی متنوع: منبع

میزانو ابتکار عمل افراد محلی و بخشیدهندگان نیز نقش حیاتی در جراتعالوه بر دولت، وام
دهندگان باید توجه کند که وامفهرست میرا عواملی 8کادر . درخواست وجوه دارندبرايموفقیت 

.براي افراد محلی ایجاد کنندامیدبخشکمک مالی برنامهکنند تا یک 

امیدبخش براي افراد محلی کمک مالی برنامهدهندگان تاوامعوامل مورد توجه-8کادر 
دایجاد کن

 محور -اجتماعدرك نگرش براي شرایط حساس گردشگري
چارچوب زمانی منطقی براي درخواست وام بدون تاخیر.
پذیري در معیارها، شرایط، نرخ بهره، نرخ تامین مالی و برنامه پرداختانعطاف.
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ی و شرایط بازپرداخت خالقانههاي وام نرم با شرایط استمهال بدهبسته.
گذاران استهاي مالی ویژه که مناسب نیازهاي مالکان سایت یا سرمایهبسته.

ها براي افراد محلی ارائه کنند، پروژهبرنامه کمک مالی امیدبخشدهندگان چنین اما براي اینکه وام
شود، آماده بررسیطور کامل باید به ) هاي کسب و کارسنجی، برنامهپیشنهادات، مطالعات امکان(

یک عامل مهم هاحساببه عالوه، ثبت مناسب. اي به نهادهاي مالی ارائه گرددشود و به شکل حرفه
و داده شودگیرندگان بالقوه نشان گذاران، مالکان، وامهاي مدیریتی خوب توسط سرمایهاست تا رویه

.دهندگان بگذاردتاثیر مثبتی بر ذهن وام

که با از طریق بازار سهام باشد محور -اجتماعتامین منابع گردشگري دتوانبازارگراتر مییک رویکرد 
ن و ان به دهادهاتشفافیت باال، تبلیغمحور،-اجتماعموفقیت محصول گردشگري توجه به پتانسیل

.کندموفقیت بلندمدت ایجاد می

شناسایی معیارها و سازوکارهاي پایش و کنترل2-3-6

گذاري و از سرمایهپیششناسایی شده در مرحله تحلیل وضعیت، کلی و جزئی اهداف با توجه به 
ها و سازوکارهاي مناسب شناسایی برخی معیارها براي کنترل و پایش با سنجهباید هااجراي برنامه

زیستی، محیط(گیري پایداري در هر حوزه مساله شده براي اندازهبرخی معیارهاي تثبیت. شود
توان این معیارها را می. هاي مختلف وجود داردتوسط سازمان) فرهنگی، اقتصادي و غیره-اجتماعی
برخی از این معیارها 7جدول . انطباق دادمحور -اجتماعهاي خاص یک سایت گردشگري به ویژگی

1دهد که سازمان توسعه هلندهاي مسائل کسب و کار ارائه میگیري برخی از حوزهرا براي اندازه

.داده استبسط 

هاي مسائل کسب وکارگیري حوزهبرخی معیارها براي اندازه-7جدول 

1 Netherlands Development Organization (SNV)
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نماگرهاي بالقوهمسائل
هاي جریان

ورودي 
بازدیدکننده

میانگین مخارج هر بازدیدکننده = میانگین مخارج تقسیم بر طول مدت اقامت 
برحسب نوع آن

گاه مجوزدار در ماهنرخ اشغال اقامت
)هاي اوجمیانگین، ماهانه، دوره(اي گردشگر هتعداد کلی ورودي

هاي تجاريگاههاي میهمان در اقامتتغییر در تعداد شب
سطح رضایت بازدیدکنندگانرضایت گردشگر

گردنددرصد بازدیدکنندگانی که بازمی
مندي پولی که خرج کردنددرك ارزش

درصد ورود از بزرگترین بازارتاثیر بازاریابی
ه در بازاریابی به ازاي هر بازدیدکننده مقدار خرج شد

هاي تبلیغاتیتغییر در تعداد بازدیدکننده در سایت
وکارها ارائه هایی که خدمات گردشگري را به عنوان درصدي از همه کسببنگاه

دهندمی
وساز هتل در سالمقیم براي ساخت/ هاي جدید خارجیارزش درخواستعملکرد تجاري

)نرخ گردش(وکارهاي گردشگري طول مدت دوام کسب
هاي سفر در مقایسه ها، تورها و بستهگاه، جاذبهقیمت اقامت/ هاي هزینهنسبت

رقبا/ با صنعت
سازمان توسعه هلند: منبع

ابزاري براي پایش و مدیریت «براي فهرستی کامل از تمام معیارهاي کنترل نگاه کنید به 
:»محور - اجتماعگردشگري 

http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/a_toolkit_for_monitoring_a
nd_managing_community-based_tourism.pdf
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گذاريتوسعه و سرمایه2-4

محور با رنگ، لوگو، شعار و شخصیت آن، -پس از نهایی شدن مفهوم برند گردشگري اجتماع
مالی، (گذاري ضروري آید و سرمایهها به اجرا درمیتاکتیکریزي شده، اقدامات وهاي برنامهگام

ها همان طور که در ابتدا برخی از برنامه. شودام میطی این مرحله انج) بخشیزمان، تالش، امید
ها نیازمند تعدیل در فرایند به علت تغییرات در شود اما برخی برنامهاجرا میریزي شده بود برنامه

.محیط است

یل چارچوب سیاستگذاري، استانداردسازي و گواهی دادنتعد1- 2-4

ریزي مشارکتی، توسعه و سند سیاستگذاري منسجم از سطح کالن به خرد دولت با هدف برنامه
و با اصول محور -اجتماعشود این سند باعث ترویج گردشگري فرض می. شودتدوین میمدیریت

بندي خاص براي افزایش نمایندگی محلی، اولویت، و برنامه گام به گام، برنامه اقدامروشناهداف
ریزي، ترویج منافع زمین اشتراکی به افراد محلی، ارتقاي حق افراد نیازها و عالقه آنها به برنامه

گذاري در زمین، هاي محلی، سرمایهمحلی بر منابع طبیعی و زمین اشتراکی، پشتیبانی از بنگاه
2005سالجمهوري نامیبیا چنین سند سیاستی را در. شودمیمناطق و منابع طبیعی اشتراکی

تغییرات به توسط سایر کشورها استفاده شود که معیارتواند به عنوان یک میوداده است بسط
ها برخی حوزه9کادر . نیاز دارندمحور - اجتماعمشابه براي ترویج گردشگري اختیاردهندهسیاستی 

.بر آن متمرکز گردداختیاردهندهوب سیاسی مناسب و کند که قرار است یک چارچرا فهرست می

ها و کاربرد اصول، گامبه تنهایی،محور- اجتماعده گردشگري دهنیجاما چنین سند سیاستی ترو
شده رسمی و اجراي واقعی در اینجا امکان پراکندگی بین اصول اعالم. کندمیناقدامات را تضمین 

تواند رسمی و واقعیت میبیانیهچنین شکافی بین ).Mershen, 2007(ها وجود دارد توسط دولت
.را از بین ببردمحور -اجتماعهاي گردشگري ، انگیزش و تعهد افراد محلی در رابطه با تالشاعتماد

شودمیتمرکز ماختیاردهندهکه چارچوب سیاستگذاري هابرخی حوزه-9کادر 
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گیري، ریزي، تصمیمی در برنامهاختیاردادن به حکمرانی محلی و عدالت در مشارکت محل
گذاري و مالکیت،توسعه، سرمایه

،ارائه حقوق دسترسی و تصرف زمین به منابع مالکیت اشتراکی
،تخصیص و تجهیز منابع مالی
،ارائه وام با شرایط معقول به افراد محلی
گذاران،امکان معافیت مالیاتی براي تشویق سرمایه
محور- اجتماعهاي گردشگري نگاهدادن به بکردن و مجوزقانونی،
،واگذاري استانداردهاي معقول و ضروري که ایمنی گردشگر را تضمین کند
هاي مورد نیاز براي کیفیت، شفافیت و اشتهار،توسعه گواهی
 مندي هاي پرستیژدار براي محصوالت باکیفیت و رضایتپاداشبهتوسعه و تخصیص منابع

گردشگر،
،استانداردسازي براي تضمین ایمنی و امنیت،ارائه مجوزدهی، گواهی
نام پرسنل معین از قبیل راهنماي انجام تعدیالت ضروري براي سیاست استخدام، آموزش و ثبت

)/که براي هر کشوري متفاوت است(تور 

توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی2- 2-4

ت صورکارآموزيطریق آموزش و سازي ازسازي و ظرفیتلی باید پس از آگاهتوانمندسازي افراد مح
هاي ها، برنامهها بازیگران کلیدي در توسعه کمپینکننده و سمنهاي کمکها، سازماندولت. گیرد

دیپلماسی عمومی یک جنبه . براي توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی هستندکارآموزيآموزشی و 
دیریت نگرش عمومی، و افزایش دیپلماسی عمومی باید براي م. بسیار مهم از توسعه مقصد است

ها و هاي آموزشی، جشنها، برنامهآگاهی و پشتیبانی عمومی در بین عموم مردم از طریق رسانه
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به مهاجراندیپلماسی عمومی کارامد باعث انگیزش افراد محلی و . برداري شودها بهرهکنفرانس
.شودمیبه عنوان سفیران مقصد شکل داوطلب و

ها و توان به عنوان ابزار رسمی آموزش در دسترس براي برگزاري دورهیمدارس محلی ماز 
به عالوه از مقامات دینی و سایر . سازي استفاده کردهاي آموزشی توسعه ظرفیت و مهارتکارگاه

هاي آموزشی از توان براي توزیع پیامرهبران محلی مثل مقامات بازنشسته و پیران مورد احترام می
هاي فرهنگی ادیان و ارزشتسامحو پذیرابودنماهیت . شی غیررسمی استفاده کردطریق فنون آموز

هاي توان برجسته کرد تا افراد محلی آماده مالقات با مردم از سایر ملل و با ادیان و فرهنگرا می
اعتماد کنند و به آنهاکه افراد محلیانتخاب کردز هر مرجعی توان ارا میمدرسان . متفاوت باشند

.باشندخود ماده گوش کردن و تغییر دادن آ

توسعه سازمان جامعه محلی کامال فراگیر1- 2- 2-4

ی باید با سرمایه اجتماعتوسعه افراد محلی به عنوان بخشی از کارآموزيدهی، آموزش و اطالعات
جوامع محلی . پشتیبانی شودمحور -اجتماعنظارت بر مقصد گردشگري توسعه سازمان مسئول

از جنبه قدرت سنتی، قدرت سیاسی، قدرت دارند وناهمگونهايبرشه به اندازه آنها، بدون توج
منافع متضاد و یا مقاومت از بالقوه منشاءاقتصادي، قومیت و جایگاه اجتماعی متفاوت هستند که 

در توسعه گردشگري ها، یا سمنهاکنندهکمک، دولتنمایندگان وجود . استتوسعه در برابر
. گیردجلوي بروز مسائل یا حل مسائلی را که پیش آمده است به طور کامل نمیحور م- اجتماع

در مورد گردشگري » تراست«بنابراین، بستگی به ساختار محلی، به یک سازمان محلی، مشابه با 
هاي مختلف بوده و در هدایت افراد این سازمان باید نماینده گروه. آفریقایی نیاز استمحور - اجتماع
:رد زیر کامال شفاف باشداراي مومحلی ب

کنندگان، دولت، کمک(گران توسعه ها از تسهیلو مسئولیتیمدیریتهايانتقال نقش
به افراد محلی) هاسمن
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 حل مسائل مقاومت و تضاد منافع با تحریک و توافق جامعه محلی به جاي تنظیم مقررات

گذاري و اجرایش، بازتوزیع، قانوناستفاده پایدار از منابع و زمین عمومی در توزیع، پا

هاي محرومتوزیع عادالنه منافع، با شمولیت افراد و گروه

ها با نهادهاي آموزشیتوسعه شبکه و شراکت2- 2- 2-4

ها با نهادهاي آموزشی و تشریک مساعی سازي و توسعه شراکتتوسعه سرمایه اجتماعی با شبکه
تامین این با را محور - اجتماعتوانند یک مقصد گردشگري آنها بکهآنها بسیار حیاتی است به شکلی

:موارد پشتیبانی کنند

ها و کارکنان پاره وقت و تمام وقت،نیروي کار تحصیلکرده به شکل داوطلبان، انترن

آموزي براي اهداف آموزشی و سفرهاي دانش- تقاضاي گردشگري، به ویژه براي فصول غیرپیک
،سرگرمی

با محور - اجتماعولید و انتشار دانش براي توسعه پایدار گردشگري ت- هاي پژوهشیمهارت
گیري به عنوان یک آزمایشگاه پژوهشی براي اندازهمحور -اجتماعاستفاده از سایت گردشگري 

).زیستینگرش ساکنان، تاثیر اقتصادي، تاثیر محیط(اثرات گردشگري 

دهی به گردشگرانآموزش3- 2- 2-4

، و يمحلی، قواعد رفتارچهره به چهره با میزبانان، باید با فرهنگ و رسومگردشگران پیش از تعامل 
هاي فرهنگی بالقوه هاي آن آشنا شده باشند، تا درك و تفاهم بوجود آید و جلوي درگیريارزش

هنجارهاي اجتماعی و قواعد رفتاري در رابطه با زمان و فضا باید به گردشگران انتقال . گرفته شود
و قواعد رفتاري توجه نمایند به بسیار مهمهاي اید حساسیت الزم پیدا کنند تا به ارزشآنها ب. یابد

افراد محلی توهین نشود؛ و افراد محلی باید آموزش ببینند تا اشتباهات اتفاقی و هطوري که ب
هشدار داده شود با بیش از حدزنی به گردشگران باید علیه چانه. نندرا تحمل کحوادث ناگوار
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از ابزارهاي آموزشی و . ددر معیشت افراد محلی داريگردشگراز نقشی که آنها بهآوري یاد
. توان براي گردشگران نیز استفاده کردمیشوداستفاده میبراي افراد محلیی کهگرانتسهیل

یادآوري دایمی قواعد رفتاري معین باید به نحو راهبردي با جاي دادن عالئمی در اطراف سایت 
یک نمونه از کدهاي اخالقی براي مسافران را نشان 10کادر . انجام گیردمحور - اجتماعگردشگري

:توان براي این منظور استفاده کرددهد که میمی

کد اخالقی براي مسافران- 10کادر 

زبان محلی را یاد بگیرید.
پول محلی را خرج کنید.
درباره رسوم محلی بیاموزید.
با روحیه فروتنی سفر کنید.
هاي دروغین به میزبانان خود ندهیدوعده.
اشتیاق واقعی به یادگیري درباره میزبانان خود داشته باشید.
براي جلوگیري از مزاحمت و نقض قوانین اجازه بگیرید.
 ،پذیرامکانبا توجه به دستمزد پایین افراد محلی » به صرفهخریدهاي «دست و دلباز باشید

.است
انتظار امتیاز ویژه نداشته باشیدپسهستید،اناد زیاد گردشگرتعددر بیننفرشما یک.
دانید، گوش کنید و مشاهده کنیدها را نمیبخاطر داشته باشید که شما همه پاسخ.
از چیدن، محوکردن و خسارت زدن به حیات وحش و محیط زیست خودداري کنید.
 شما تفاوت داردمحل ا مفاهیم محل بداشته باشید که مفاهیم زمان و مکان در اینبه خاطر.

که )www.icrtourism.org(آماده شده توسط مرکز گردشگري مسئوالنه رهنمودهايبرگرفته از 
. در آدرس زیر موجود است

http://livingheritage.org/tourist-ethics.htm
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)محصول، قیمت، مکان و تبلیغات(بازاریابی آمیزهتوسعه 3- 2-4

ی تحالدر . نخوردگی فرهنگی و محیط زیستی توسعه یابدبا حفظ دستعناصر آمیزه بازاریابی باید
اه ، و از نگرش مدیریتی کوتاحتیاط اضافی الزم استیابندکه جوامع کوچک و شکننده توسعه می

.کند باید خودداري شودمیمنافع اقتصادي فدايمحلی را یکپارچگیمدتی که 

محور - اجتماعتوسعه محصول گردشگري 1- 3- 2-4

ها و خدمات بالقوه را به محصوالت واقعی تبدیل کرد وجود ها، فعالیتامکان اینکه همه منابع، جاذبه
ترین محصوالت را باید صرفه، به)ی، فیزیکیمالی، انسانی، اطالعات(براساس منابع دردسترس . ندارد

انتخاب محصوالت بستگی به . کرد تا به عنوان جاذبه به گردشگران ارایه شودجالکاريتعریف و 
به خدمت گرفته ها در محیط شود تا برخی فرصتبرداري میتحلیل سوات دارد، از نقاط قوت بهره

صورت منجر به اینکه در غیرگرددعف حذف در حالی که روي بهبودها کار شود تا نقاط ضشود
براي مثال، براساس تحلیل وضعیت از طریق بحث و . شودوارد شدن هر اثري از طریق تهدیدها می

محور - اجتماعهاي چندگانه که در مورد گردشگري سنجی از طریق مراحل و گاممطالعات امکان
ردن یک محصول خوب گردشگري هدایت اوگاندا دنبال شد، منابع پروژه به سمت به فعلیت درآو

هاي تماشاي پرندگان و کارگاه دیدن سایتروي،پیادهدر این . روي در روستاي بوهوماپیاده: شد
مدیریت این سایت برعهده یک گروه متشکل از هشت راهنما از . صنایع دستی گنجانده شده بود

درفرض اصلیپیش. ردشگري بودهاي ایست گکننده سایتجامعه محلی و تعدادي خانوار مدیریت
هاي درآمدي و اینست که فرصتمحور -اجتماعاستفاده از یک منبع به عنوان محصول گردشگري 

مثال (هاي بدیل آن منبع بر استفادهمحور -اجتماعیک محصول گردشگري ازاشتغال ایجاد شده 
سی را نشان می دهد که فهرستی از عوامل اسا11کادر . سنگینی کند) پرورش حیوانات و کشاورزي

.کندمشخص میمحور را -اجتماعپذیري اقتصادي محصوالت گردشگري توجیه
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را محور - اجتماعپذیري اقتصادي محصوالت گردشگري عوامل اساسی که توجیه- 11کادر 
کندمشخص می

 به عنوان یک محصول و فعالیت افزوده شده و در پیوند و ادغام محور - اجتماعتوسعه گردشگري
.به ویژه در کشورهاي در فاصله دور از کشورهاي اصلی گردشگر فرستا گردشگري جریان اصلی،ب

جور کردن محصول و . توسعه محصول با رنگ و بوي محلی اما در ذهن داشتن تقاضاي هدف
خدمت با انتظارات بازدیدکنندگان تا به رضایتمندي پایدار دست یابند بدون اینکه به ماهیت واقعی 

مثال نبودن تلویزیون در سایت (صادق بودن با طبیعت و الزامات یک محصول . آسیبی برسدمحصول 
).تماشاي پرندگان

گذاري مداوم براي حفظ پویایی محصول و واکنش نشان دادن به تقاضاها و انتظارات سرمایه
متنوع . ننده در حالی که اصالت طبیعی، فرهنگی و میراثی محصول اصلی حفظ شودکمصرف

افزودن . خدمات، محصوالت و رویدادهاي ویژهافزودن نوآوري بهختن و توسعه دادن محصول با سا
.هاي ویژههاي پویا از طریق رویدادها و فستیوالهاي ایستا با مکملجاذبه

آرایی باشد تا اصالت محصول اصلی حفظ شود در حالی که تقاضاي روزافزون شاید نیاز به صحنه
بخشی و فعالیت بستان بالقوه بین اصالت- شاید نیاز به بده. شودلقی مییک تهدید به اصالت ت

.درآمدزا باشد به ویژه هنگامی که صنایع دستی تقاضاشده محصوالت محلی اصیل نیستند

باشد و به محصوالت گردشگري جریان اصلی ارزشی بیفزاید و عناصر ارائهاما محصول بایستی قابل 
اگرچه هسته . دنباشحضور داشتهنوازساکنان مشتاق و میهماناساسی شامل محیط تمیز، و

تکمیلیوجود باشد، عناصر پیرامونی و از پیش ممحصول که بازدیدکنندگان هدف نیاز دارند شاید 
مثل سرویس بهداشتی، حمل و (باید توسعه یابد تا محصول را تکمیل کند مستقر نباشد وشاید 

سازي توسعه محصول شامل تمیز کردن و زیبایی). ي فرعی و کنارههانقل عمومی، آسفالته کردن راه
همچنین شاید نیاز . استها، و فضاهاي باز ها، بوستانعناصر موجود محصول مقصد از قبیل خیابان
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هاي مخروبه، انبوه زباله و مناطق کانال از قبیل ساختماننامناسب و نامطلوبهاي به حذف بخش
روها، درختکاري در خیابان کاري معابر، پیادهدن عناصر ضروري از قبیل گلافزو. روباز فاضالب باشد

و تمیزکردن محیط و تغییر تعدیل هنگام. استمثل مراکز اطالعاتی نیز نیاز تراساسیو ساختارهاي 
.در نظر گرفته شودزیست، باید ساختار یگانه محیط زیست زنده، معماري و انسجام فرهنگی 

انسجام طبیعی و فرهنگی ي بهتوان تهدیدها، از قبیل احداث راه را میختبرخی توسعه زیرسا
، ايهاي توسعهاما هنگام ارزیابی انتخاب). مثل مورد پرو(دید محور - اجتماعمقصد گردشگري 

هاي استوایی به یک جاده نزدیک به جنگلاحداث. نیازهاي افراد محلی نیز باید مالحظه شود
ي دسترسی بهتر به ابزارهاي وحش براي گردشگر است اما به معناي کاهش تجربه حیاتمعنا

هر تالشی براي . از قبیل بیمارستان، مدرسه، فروشگاه براي افراد محلی نیز هستزندگی اساسی 
چنین توسعه اساسی تنها آزردگی و مقاومت جامعه محلی را در اجرايمتوقف ساختن یا تاخیر 

بنابراین، رویکرد بهتر به شکل . گیرداز توسعه گردشگري را میبرانگیخته و جلوي پشتیبانی آنها 
.براي منافع بیشتر جامعه محلی ساکن در آن محیط استهازیرساختاز گسترشپشتیبانی

محور - اجتماعگذاري محصول گردشگري قیمت2- 3- 2-4

-اجتماعبراي محصوالت گردشگريمناسبگذاري متفاوتی وجود دارد که قیمت راهبردهاي قیمت
هاي هاي طرف عرضه از قبیل یگانه بودن محصول، هزینهکند، براساس جنبهرا تعریف میمحور 

هاي طرف تقاضا از قبیل تمایل به پرداخت و کشش قیمتی و ولید و سودهاي مورد انتظار، جنبهت
همچنین براساس مرحله توسعه محصول، . سایر عوامل از قبیل قابل جانشین بودن محصول

بازار تهاجم ابتدایی بهتوان براي اهداف متفاوت تعریف کرد؛ گذاري متفاوت را میردهاي قیمتراهب
توان به کار برد که بستگی به هر کدام از این راهبردها را می. بازاردر مقایسه با نفوذ آتی در

در ، رقباي آن و عوامل بیرونی دارد مادامی که آنهامحور- اجتماعهاي مقصد گردشگري ویژگی
ها را براي ارتقاي منافع اقتصادي، قیمت. راستاي برند مقصد گردشگري پایدار و اهداف آن باشند

اما . هاي بازار با عایدي بیشتر هدفگذاري شده باشداي تعیین کرد که بخشتوان به گونهمی
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د نتوانتر نباید کامال نادیده گرفته شود چون که آنها نیز میهاي بازار با عایدي پایینبخش
محور ایجاد- اجتماعگردشگران فرهنگی جدي باشند که منافع بهینه براي مقاصد گردشگري 

ها نباید ل خلوتی باشد، قیمتوطی فصپذیرتوجیههاي تواند تاکتیکها میاگرچه تخفیف. کنندمی
.کندقربانیکیفیت را تصور نسبت به پایین آورده شود که تا حدي

گذاري وجود از حیث قیمتمحور -اجتماعردشگري انبوه و گردشگري هاي آشکاري بین گتفاوت
که در برخی مقاصد گردشگري انبوه بسیار جامع و کاملهاي برخی راهبردها از قبیل بسته. دارد

هرگز نباید به علت تضادهاي ذاتی در فلسفه آنمحور - اجتماعشود براي گردشگري دیده می
گذاري که شاید هرگز در مقاصد گردشگري انبوه بردهاي قیمتبا اینحال، برخی راه. شودپیشنهاد

براي مثال، . باشدمحور - اجتماعهاي راهبردي براي مقاصد گردشگري شود شاید گزینهدیده نمی
هاي نیازمند ها، به ویژه سالمندان و سایر گروهورود و استفاده رایگان از محصوالت عرضه شده محلی

هاي ها و مشارکتی براي پشتیبانی پایدار از افراد محلی و کمکهاي باارزشتواند تاکتیکمی
.داوطلبانه باشد

محور - اجتماعتوزیع محصول گردشگري 3- 3- 2-4

ها و براي جلب توجه و خرید باید در کانالمحور -اجتماعبراساس بازار هدف، محصوالت گردشگري 
هاي معامالتی براي هر کدام از گروههاي ارتباطی و کانال. پیوندهاي درست در دسترس قرار گیرد

المللی، بازدیدکنندگان با پرواز بین: متفاوت استمحور - اجتماعگردشگري در هدف بالقوه زیر 
ترکیب درست . ، ساکنان خارجی مقیم، و بازرگانان خارجیپشتیمسافران کوله، رانندهمسافران خود

هاي توزیع کنندگان اینترنت، سیستمتوزیعها،هاي مسافرتی، تورگردانآژانس(هاي توزیع انتخاب
. توان براي دسترسی به بازارهاي درست استفاده کردرا می)هاي رزرو کامپیوتريجهانی و سیستم

، توسعه روابط و دارداهمیت خاص هاترین بخشرین و مناسبکارامدتدر رسیدن به آنچه که 
فاوت از قبیل کارکنان، جوامع همجوار، ها و تولیدکنندگان متپیوندها با سایر صنایع و بخش

هاي خرد گردشگري، برداران از بنگاهزمینداران، تولیدکنندگان غذا، سوخت، و سایر مایحتاج، بهره
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و ) آب(و منابع ) جاده ها(کنندگان از زیرساخت گردشگري صاحبان صنایع دستی، سایر استفاده
.استغیره

ارتباطات بازاریابی منسجم -حور م- اجتماعترویج محصول گردشگري 4- 3- 2-4

هاي هدف هاي ترویجی کارامدي و کارایی داشته باشد باید به سمت گروهبراي اینکه فعالیت
به علت منابع مالی محدود دردسترس براي ترویج محصول گردشگري . مناسبی هدایت شود

کادر . شودمهارکارامدي هزینه یا رایگان باید به نحوها براي ترویج کمنوعی، فرصتمحور - اجتماع
هاي رایگان یا کم هزینه ترویج براي کسب آگاهی و قابل مشاهده شدن و فهرستی از انتخاب12

.دهدبازدید ارائه میبرايبنابراین جالب 

هاي رایگان یا کم هزینه براي ترویج یک مقصدانتخاب-12کادر 

هاي مستقل غیردولتی یژه از سوي سازمانالمللی به وها و جوایز ملی و بیننامهجستجوي گواهی
براي ترغیب به درك ایمنی و امنیت، درك کیفیت، اعتماد بازدیدکننده، ارتقاي قابل رویت 

المللی مثال گواهی جهان سبز، استاندارد بین(بودن، اشتهار و تصویر و بنابراین برندسازي 
،)گرديبوم

گان و تقویت قابل مشاهده شدن محلی و برگزاري رویدادهاي ویژه یگانه براي تبلیغ رای
المللی،بین

هاي مشترك براي ایجاد آگاهی،گذاريهاي گردشگري و سرمایهمشارکت در نمایشگاه
ن از طریق مشتریان راضی براي کارایی بازاریابی،ان به دهاتبلیغات ده
ل خلوتی،وها طی فصها و تخفیفاستفاده از سفرهاي آشناسازي و ارائه بسته
هاتورگردان/ هاي مسافرتیرویج از طریق مطالب چاپی آژانست
فیسبوك، (هاي اجتماعی انالین هاي وب و رسانهترویج از طریق سایتPinterest ،یوتیوب ،

).تویتر، فلیکر و غیره
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ترست، لینکدین، فلیکر، هاي اجتماعی از قبیل فیسبوك، پینرسانهتریبونمنابع اینترنتی به ویژه 
سازي و به توان براي اهداف بازاریابی و همچنین شبکه، گوگل پالس، و یوتیوب را میتویتر

هاي آموخته شده در بین مدیران سایت، گذاري دانش، تجربه، فوت و فن، و درساشتراك
رسانه هايتریبوناین از . گیران، پژوهشگران، و سایر ذینفعان هموار کردفرینان، تصمیمکارآ

ایجاد تشریک مساعی، انسجام، و هماهنگی بین ذینفعان به عالوه توزیع برايتواناجتماعی می
.کرداطالعات در بازارهاي هدف استفاده 

باال، ارتباطات بازاریابی یکپارچه با عناصر برند یکسان، باید براي هنگام بکارگیري ابزارهاي تبلیغاتی
ارتباطات بازاریابی . برداري شودرهبهمحور -اجتماعبرندسازي کارامد و کاراي مقاصد گردشگري 

کند و امکان تشکیل یک برند در یک پیام متمرکز میرا هاي تبلیغی متفاوت پیام،یکپارچه
کنندگان را مستحکم تمایز یافته در بین سایر برندها در اذهان مصرفمحور - اجتماعگردشگري 
.کندفراهم می

محور - اجتماعاندازي محصول گردشگري راه4- 2-4

نیازمند راهبردسازي برحسب زمان است؛ براي محور - اجتماعاندازي محصول گردشگريراه
اندازي محصول هموار و راهاینکه براي . داردراهبردي جنبهاندازي موفق، افتتاح فصل گردشگري راه

محیط زیستی، اجتماعی، (باید بدون تضاد در اهداف محور - اجتماعموفق باشد، محصول گردشگري
ها و تولیدکنندگان پیوند کامال به سایر صنایع، بخشو و درگیري بین گروهی باشد، ...) و مالی

هاي خصوصی بازار کنندگان و بنگاههاي کمککننده تالشخورده باشد، تحت پشتیبانی و تکمیل
ی و حساس هاي بازار هدایت شده و ماهیت کامال رقابتهایی با فرصتچنین هویت. محور باشد

.کنندردشگري را درك میصنعت گ
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یار حیاتی ، داوطلبان بسمحور- اجتماعمیز محصوالت گردشگري آاندازي و تداوم موفقیتبراي راه
کشورهاي مختلف که در نزدیکی مقصد زندگی مهاجران مقیم ازهستند شامل افراد محلی،

خوانند، یا سایر میکه در خارج درس استعدادهاییهاي جوانان، مثل گروه(کنند و حتی سایرین می
هاي باارزشی داشته توانند مشارکتبرخی وظایف که داوطلبان می). دانشجویان از کشورهاي مختلف

به هاي اجتماعی، کمکباشند شامل وظایف راه دور انتشار اطالعات در اینترنت، مشخصا رسانه
هاي تنظیف و زیباسازي دهی افراد محلی، و حضور در فعالیتموزشآمطالب انالین و چاپی، تولید

کننده و هاي دلگرمباید شامل پیاممحور -اجتماعهاي گردشگري سایتبنابراین وب. محیط زیست
.هاي جذاب براي داوطلبان بالقوه باشد تا درگیر قضیه شوندانگیزه

پایش و کنترل2-5

اصلی اساس اهداف بر(ریزي معیارهاي پایش و کنترل و سازوکارهاي شناسایی شده در مرحله برنامه
ریزي شده بود از طور که برنامهشود تا کنترل شود که آیا همگی هماناستفاده می) و فرعی
اگر اوضاع در مرحله . هاي تجاري سطح خرد به توسعه مقصد سطح کالن رفته است یا خیرفعالیت

تر بینانهرزشیابی واقعها جرح و تعدیل شد، اینها باید براي یک ارزیابی و ااجرا تغییر کرد و برنامه
تعدیالت الزم در ،همچنین با بازخورد به دست آمده در این مرحله. نتایج مورد توجه قرار گیرد

باید هر دو پایش پیشرفت و کنترل نتایج صورت گیرد تا پیشرفت به . گیردبرنامه بعدي صورت می
مقایسه گردد تا ها نشانهو ها ها نسبت به محکردد و پیشرفتسمت اهداف اظهار شده ارزیابی گ

با پژوهشگران و دانشگاهیان در این شراکت. هاي ضروري مطابق آن صورت گیردارزیابی تعدیل
غیرپولیتوان به عنوان یک پشتیبانی هاي پژوهشی را میمرحله بسیار حیاتی است چون که مهارت

شناختی، اقتصادي، بوم- ماعیبراي ارزیابی همه معیارهاي پایداري ارزیابی کرد تا مالحظات اجت
.زیستی، و اقتصادي شامل گرددمحیط

است هاي راهبردي با نهادهاي آموزشی و دانشگاهی شراکتنیاز به شد، اشارهطور که در باال همان
توانند پیشبردهاي آنها می. تحقیق مداوم براي کنترل و پایش جهت بهبود و پایداري انجام شودتا
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هوشمندي بازار براي پایداري کسب و کار و همچنین تضمین مشارکت کامل از ارزشمندي در ارائه 
:ارائه اطالعات در این باره فراهم کنندباافراد محلی 

کیفیت محصول و خدمت

کننده،مندي و نیات مصرفانتظارات، ترجیحات، رضایتبارهروندهاي بازار در

ها و گري، عدم رضایت از نقشمسائل جامعه درونی از قبیل نگرش منفی نسبت به گردش
ها، نابرابري، حسادت، احساس نبود شفافیت،مسئولیت

عوامل اساسی پایداري

o مشاغل، درآمد(اقتصادي(

o هاارزش(اجتماعی و فرهنگی(

oماند، تنوع زیستی، گیاهان، حیوانات، مدیریت پس(شناختی زیستی و بوممحیط
).ظرفیت حمل محیط

- اجتماعزیستی و مالی سایت یا پروژه گردشگري شناختی، محیط، بومفرهنگی-آوري اجتماعیتاب
محور -اجتماعآوري مالی گردشگري یک عامل موفقیت اساسی در تاب. باید پایش شودمحور 

ونگذاري، یک بخش از سودها باید همیشه دراینست که به محض شروع به سودآور شدن سرمایه
یم کردن جامعه محلی، استخدام از بین افراد محلی، با سهکه گذاري شود جامعه محلی سرمایه

اما رسیدن به نقطه سربسر و سپس . گیري و ارزیابی نیز داردخرید محصوالت محلی، نیاز به اندازه
پشتکار، تعهد و بنابراین سماجت،. و کار سخت فراوان استسودآوري نیازمند زمان طوالنی 

.یت حیاتی هستندنهاهاي آزمون و خطا بیآوري در زمانتاب
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3فصل 

هاي جهانیموردکاوي: محور-اجتماعگردشگري 

و در ایمآوردهدر پیوست ج کردیمبراي این کتاب تحلیل را کهچندین موردکاوي از اطراف جهان
، راهبردها و هاطور که در فصل دو اشاره کردیم، گامهمان. ایمروي نقشه جهان نشان داده4شکل 

هاي آن مکان شامل بافتار به موقعیت مکانی و ویژگیحورم- اجتماعگردشگري توسعههايفعالیت
ها جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، مرحله توسعه اقتصادي، مرحله توسعه گردشگري، به عالوه ده

از محور- اجتماعهاي توسعه گردشگري هاي پروژهبنابراین، موردکاوي. عامل دیگر بستگی دارد
کننده، هاي توسعه، ذینفعان شرکتگامایم که از جبنه دادهو گزارشگرفتهبه کار را اطراف جهان 

.دارندیکتامحور- اجتماعهاي گردشگري ها و هزینهفایدهبر حسبمحصوالت و بروندادهاي توسعه 

1»مدل چرخه عمر منطقه گردشگري«توان در اما براساس مرحله توسعه کشورها، هر مورد را می

- اجتماعبه طور کلی، موردهاي گردشگري . دیدیم جاي داد2فصل 1که در شکل ) 1980(باتلر 
براي محور- اجتماعهایی از توسعه گردشگري از کشورهاي کمتر توسعه یافته بیانگر مثالمحور

با رویکرد از ابتدامقصدیک است که ) در بوتسواناایکسايمثال(قاصد طی مرحله اکتشاف آنها م
از طرف دیگر، مواردي از کشورهاي توسعه . کندبه توسعه میشروعمحور- اجتماعتوسعه گردشگري 

هایی از مثال) در کاناداسوند مثال منطقه بافین، چماینوس، سنت جاکوبس و منطقه کیوکوت (یافته 
در این مرحله . استفاده کردندمحور- اجتماعمقاصدي هستند که در مرحله رکود خود از گردشگري 

معموال از طریق تحلیل را درك کرد،علل رکود توان میمحور- جتماعااجراي گردشگري از توسعه با 
به محض . داردریشه فرهنگی مقصد - با مسائلی که در ساختار اجتماعیدر رابطهنظرات ذینفعان 

محور- اجتماعدانش به دست آمده از اجراي برنامه گردشگري ازاینکه مسائل و علل آشکار شدند
.شودکردن مقصد استفاده میبراي تالش به دوباره جوان 

رنگ آبی کشورهاي عضو (کتاب براي این شدههاي تحلیلموردکاوينقشه - 4شکل 
)کامسک است

1 “Tourism Area Life Cycle (TALC) Model”
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به جاي ) محور- اجتماعسازمان گردشگري (درباره توسعه یک گروه هاموردکاويعالوه بر این، برخی 
،یابدمیرسمیتمیت و در سطح جهان اهمحور- اجتماعطور که گردشگري همان. یک مقصد است

برخی از . استگرفتهها شتاب ها و گروه، شبکهمحور- اجتماعهاي گردشگري دهی انجمنسازمان
:هاي موفق عبارتند ازسازمان

(http://www.namibweb.com/community.htm)1995شده در سال تاسیس–)NACOBTA(نامیبیا محور- اجتماعانجمن گردشگري 
(/http://www.indecon.or.id)1995شده در سال تاسیس- )INDECON(اندونزي ي گردبومشبکه 
2002شده در سال تاسیس- )CCBEN(کامبوج محور-اجتماعي گردبومشبکه 

(http://ccben.org/)

–)KCBTA(» نوازي قرقیزستانمیهمان«- قرقیزستان محور- اجتماعانجمن گردشگري 

2003شده در سال تاسیس

(http://www.cbtkyrgyzstan.kg/index.php/en/)
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2006شده در سال تاسیس–)CBT-I(تایلند محور-اجتماعموسسه گردشگري 

(http://www.cbt-i.org/main.php)

مطالب منتشرشده در . شوددیگر در مقدار جزئیاتی است که در هر مورد ارائه میتفاوت
یکسانی ندارد؛ برخی موارد اطالعات حداقلی دهی، پوششمحور- اجتماعهاي گردشگري کاويمورد

ه تاحدي گستردSNV (2001)دارد در حالی که برخی موارد همانند موارد سازمان توسعه هلند 
دهند که در زیر ارائه میرا روشبهترین خوبی و به ویژه نکات هاياما برخی موارد درس. هستند

به . دهندرا پوشش میمحور- اجتماعگردشگري هايترین جنبهدر نتیجه مرتبطواندهخالصه شد
بارز هاي به عنوان موردکاويمحور- اجتماعهاي توسعه گردشگري عالوه، برخی موارد همانند نمونه

به محور-اجتماعگیري توسعه گردشگري شود چون شکلمالحظه نمیمحور- اجتماعگردشگري 
یا ) سنت جاکوبس، کانادا(استیطبیعمحلی ورنگ و بويعنوان سیر تحول طبیعی مقصد با 

هاي آبگرم س، کانادا، و چشمهمانند چماینو(اند اشخاص محلی در توسعه موثر و کارگشا بوده
وجود داشته محور-اجتماعچارچوب توسعه هدفمند گردشگري اینکه بدون ) بوش در امریکاتنبری

، منابع، مندانبهرهبرحسب ییافزابینشاطالعات هاتوجه به اینها، همه موردکاويبدون. باشد
.کنندارائه میمحور- اجتماعهاي توسعه گردشگري ها، منافع، و هزینهچالش

محور- اجتماعهاي گردشگري در موردکاويمندان بهره3-1

مکان جغرافیایی خاص یک معموال بر جوامع محلی درون محور- اجتماعي گردشگري هاعملابتکار
یک منطقه مختصدف معموال ساکنان محلی هستند که مردم بومی هاي هگروه. شوندمتمرکز می

نگاري هاي معین قومی، فرهنگی، و جمعیتهاي هدفی با پیشینهاکثریت چنین گروه. خاص هستند
رود که اما همچنین احتمال می). مثل جامعه تاگبانوا در کورون فیلیپین(شوند مشخص می

به از لحاظ قومی یا فرهنگی ناهمگون بوده اما محور- عاجتماهاي گردشگري هاي هدف برنامهگروه
.مانده باشندمحروممعنایک 

محور-اجتماعهاي گردشگري ها در موردکاويها و فعالیتمنابع، جاذبه3-2
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. متنوع هستندمحور- اجتماعهاي گردشگري موردکاويدر منابع گردشگري دهنده عناصر تشکیل
متنوع و یکتا اغلب گیاهان و جانوران انداز طبیعی، ا و آسیا، چشمبراي نمونه، در مقاصدي در آفریق

گردشگري به باهم پیوستن زندگی طبیعی به. هستندمحور- اجتماععوامل جذب اصلی گردشگران 
، )رگ در تسیسب نامیبیامثال کوه براندب(ورهاي کوهنوردي ، ت)مثال در کنیا(شکل سافاري 

ها، حیات وحش یا تماشاي پرندگان و ها و رودخانهي در دریاچهروي، راهپیمایی، قایق سوارپیاده
. به همین اندازه مهم عناصر فرهنگ ناملموسی هستند که به جامعه تعلق دارد. دهدرخ میغیره

هنرها و صنایع محلی، غذاهاي سنتی، مراسم دینی، رقص و تشریفات گوناگون از براي نمونه، 
براي نمونه در تومانی تندا، . برداري کردبهرهمحور-اجتماعگري هاي گردشتوان به عنوان جاذبهمی

هاي برتري محلی در بین جاذبهرقص فرهنگی ازدواج و یک روستا در گامبیا، رویدادهاي مراسم 
به همین . شودارائه میمحور- اجتماعهاي گردشگري هستند که توسط جامعه محلی در ابتکار عمل

توجه از عرضه گردشگري هاي جالبصنایع دستی بافتنی سنتی بخشترتیب، در جزیره تاکویل پرو،
.هستند

کنند، تجربه کردن به عنوان منابع گردشگري عمل میشدهدر حالی که محصوالت فرهنگی تکمیل
هاي میراث را براي برخی گردشگران یک بخش از فرهنگ هستند جاذبهکه تولید محصوالت محلی 

توان با هایی هستند که میدر بین فعالیتتولید ماکارونیگري و سفالدر تایوان، . دهندتشکیل می
توسط توان میرادر استرالیا سبدسازي سنتی و تهیه آتش . تجربه کردمحور- اجتماعگردشگران 

روستاي سونگاپ (حتی فرایندهاي تولید کش از قبیل ماهیگیري . مردم بومی جوویان تماشا کرد
اورزي را )بالی در جمهوري دومینیکن(یا تولید قهوه ) مغولستان(د شیر ، تولی)فولک در کره جنوبی

محلی معموال به بازدیدکنندگان گاه، خانه مسافراز جنبه اقامت. هایی تبدیل کردتوان به جاذبهمی
مثال قرقیزستان؛ باریو در مالزي؛ (شود تا سبک زندگی محلی اصیل و واقعی را تجربه کنند ارائه می
).ي چامبوك؛ کوه یاو نوي در تایلندگردمبوسایت 

محور-اجتماعهاي گردشگري هاي پیش رو در موردکاويچالش3-3

جلوي انسجام و همکاري گروهی استهاي از پیش موجود علت درگیريکهاختالفات بین گروهی 
. هستندهاي جامعه گردشگر محور الزم گیرد که براي شروع ابتکار عملدر بین جامعه محلی میرا 
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تا استجامعههاي هاي محلی در تسیسب نامیبیا یک چالش براي همه بخشروابط قدرت بین گروه
ی در هاي مشابهموانع نظام کاست چالش. هاي گردشگري مشارکت کنندبه طور برابر در فعالیت

ولمعمسایر موانع . کنددر ناحیه هومالي نپال مطرح میمحور-اجتماعیک ابتکار عمل گردشگري
در بین محور- اجتماعاز گردشگري اندكعمومی به علت منافع اقتصادي انحراف توجهاز قبیل 

.موردکاوي هاي متفاوت متداول است

محور-اجتماعهاي گردشگري شده در موردکاويمنافع گزارش3-4

. شوندها گزارش میويزیستی، اجتماعی و فرهنگی در موردکامنافع به شکل اقتصادي، محیط
منافع اقتصادي مهم هستند چون براي بسیاري از اعضاي جامعه و ایجاد شغل از جملهشتغالا

هاي گردشگري مثل ابتکار عمل(محلی اشتغال به معناي شغل ثابت و تولید درآمد منظم است 
یک نکته مهم اینست که دامنه منافع اقتصادي که جذب ). در کاستاریکا، السالوادورمحور- اجتماع

نامیبیا یک . گرددبستگی به این دارد که چقدر از این درآمد درون جامعه محلی حفظ میشودمی
وکارهاي کوچک نفع همچنین به توسعه کسب2هاي اقتصاديتزریق. مثال خوب در این رابطه است

. کندرا تقویت میوکارهاي کوچک موجودهمچنین کسب) مثل ناحیه اومفانگ تایلند(رساند می
گردشگري از پتانسیل . شودمیوکارهاي جاافتادههایی براي کسبر باعث ایجاد فرصتورود گردشگ

اینده گردشگر براي مثال، ورود فز. تسهیل گسترش بازار هدف براي محصوالت محلی برخوردار است
همچنین . بافی سنتی کمک کردپارچهحرفهدرآمدزاییظرفیت و به شهرت و به جزیره تاکویل پر

گزارش محور-اجتماعهاي توسعه مهارت در افراد محلی از طریق توسعه گردشگري برخی حوزه
، )جاکوبس کانادانامیبیا، سنت(هاي کارآفرینانه ، مهارت)کنیا، دومینیکن(راهنماي تور : شده است

به عالوه، تغییرات مثبت محسوسی در حمایت از محیط طبیعی و حیات . خارجیهاي زبانمهارت
ین، کامبوج ، فیلیپ)منطقه کونن(در نامیبیا محور- اجتماعهاي گردشگري ويوحش در موردکا

میراث فرهنگی ملموس و ناملموس جامعه محافظت از.شوددیده می)اتي چی پگردبومسایت (
مثال روستاي (است محور- اجتماعهاي گردشگري محلی نیز در بین بروندادهاي مثبت ابتکار عمل

).ی؛ فرهنگ منونیت در سنت جاکوبسسونگاپ فولک در کره جنوب
2 Economic injections
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اما هنگام . سازدرا آشکار میمحور-اجتماعها منافع مورد انتظار گردشگري موردکاويبسیاري از
- اجتماعهاي گردشگري شوند، رویهکه نادیده گرفته میهاي زیربنایی فرضسازي پیشبرجسته

هنگی یا محیط زیستی بر جامعه فر- همچنین باعث ایجاد اثرات منفی اقتصادي، اجتماعیمحور
.شوندمحلی و مقصد می

محور-اجتماعهاي گردشگري شده در موردکاويهاي گزارشهزینه3-5

:جملهبحث شده است ازمحور- اجتماعاین اثرات منفی در ادبیات موضوع گردشگري برخی از

احترامی گردشگران نسبت به حریم خصوصی جامعه محلی؛بی

جامعه محلی به علت آمدوشد باالي گردشگر؛کاهش کیفیت زندگی

 ناکافی یا محدود براي جامعه محلی؛کلی منافع اقتصادي

توزیع ناعادالنه منافع در بین افراد محلی؛

 روزافزون در بین افراد محلی؛نوشیدنی مشکالت

؛وابستگی اقتصادي به منابع خارجی

؛گروهیهاي بینبدترشدن درگیري

؛سپاري کاالها و خدماتطریق برونهاي اقتصادي از نشت

؛اثرات منفی بر طبیعت از ناحیه آمدوشد گردشگر

توسط افراد محلیاشتراکیو دسترسی به زمین ) مثل ماهیگیري(هاي محلی اختالل رویه

فرسایش یا از دست رفتن هویت فرهنگی جامعه محلی

طبیعیتمهیدات حمایت هاي اقتصادي افزایش هزینه

يگردبومجامعه محلی کوه یاو نوي براساس : تایلند- 1موردکاوي 
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توسط ماهیگیران کوچک محلی به عنوان 1990در کوه یاو نوي در دهه محور- اجتماعي گردبوم
یک روش متوقف ساختن و عالج خسارت وارد شده به محیط زیست طبیعی توسط ماهیگیري 

. گی جامعه محلی شروع گردیدتجاري و غیرقانونی در منطقه همچنین بهتر کردن شرایط زند
در سطح محور- اجتماعشد یک رویکرد توسعه گردشگري جامعه محلی که از ماهیگیران تشکیل می

هاي گردشگري، اصلی از بازدهمندانبهره. گیر بودندشروع کرد که افراد محلی تصمیممردم عادي
.جامعه محلی و محیط زیست طبیعی است

ي کوه گردبومجامعه محلی در بین روستاییان منجر به تاسیس باشگاه دهی پایین به باالي سازمان
ریزي و مدیریت جنبش فزاینده گردشگري این باشگاه مشارکت روستاییان را در برنامه. یاو نوي شد

افزایش ) 1: شده است عبارتند ازبیانف باشگاه که در سایت آن اهدا. در منطقه تسهیل کرده است
ایجاد ) 3تشویق مشارکت محلی در مدیریت گردشگري؛ ) 2از منابع طبیعی؛ آگاهی درباره حفاظت 

پشتیبانی از دفع مناسب فاضالب، ) 4هاي درآمدي بیشتر براي مردم محلی؛ و شغل و فرصت
.مدیریت پسماند و ایمنی در گردشگري

محور- اجتماعیک ابتکار عمل از موسسه گردشگري شناختیبومپروژه تورهاي اجتماعی مسئوالنه 
تشریک مساعی کرده است تا یک مدل گردشگري براي حفظ محیط، KYN CBTباشگاهتایلند با 

Responsible Travel andشرکت.توسعه جامعه محلی و تبادالت بین فرهنگی گسترش یابد

Conservation International شده استاعالمبه عنوان شریک دیگر پروژه نیز.

بوده و آنها را محلی زندگی هاي گردشگري است که مناسب با سبکعالیتهدف این باشگاه انجام ف
دارد، در را هاي محلی به میهمانان ها و رسمسنتزش دادنهمچنین سعی در آمو. دهدبازتاب می

ن و افراد محلی به یکسان باال باره اکوسیستم پیرامونی را براي هر دو میهمانارحالی که آگاهی د
روي، تماشاي پرندگان، ، ماهیگیري، پیادهغواصیناظر ساحل و جزایر، تماشاي م. بردمی

ساختمان کوچک یک طبقه کردن در ، چادر زدن و اقامتمسافرسواري، دریانوردي، خانهدوچرخه
ازبه عالوه، این باشگاه تجربیات . شوددر بین چیزهایی هستند که به میهمانان عرضه می)بنگله(

.کندجربه بین فرهنگی را بین میزبانان و میهمانان ترویج میفرهنگ و هنر محلی و ت
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:منافع

 درصد10تا (افزایش درآمد ساالنه خانوارهاي محلی.(

 هاي آن و ار از فعالیتکوه یاو نوي و پشتیبانی پایدمحور-اجتماعي گردبومتاسیس باشگاه
دهاي گردشگري براي درصد از درآم10(هاي عمومی و خصوصی ه سازمانزنی علیقدرت چانه

).شودهاي توسعه جامعه محلی صرف میو ابتکار عملزیست حفظ محیط 

گیري از طریق یک نظام مشارکت در تصمیمي جامعه محلی برايفرصت برابر همه اعضا
.گردشی

بهبود شرایط زندگی و کیفیت خدمت براي گردشگران

فرهنگ محلی از طریق آموزش به گردشگرانحفاظت از

هاي ماهیگیري پایداررویهترویج

هاي دریاییهاي محلی و علفحمایت از اقیانوس، جنگل

هاي دریایی محلیافزایش گونه

 تجاريماهیگیري انبوهجلوگیري از

:هاچالش

 کرابی و فوکت(تهدید اثرات منفی از گردشگري انبوه در مقاصد نزدیک(

هاي جمعیت محلیحساسیت

:شدههاي آموختهدرس

هاي گردشگري در فعالیتهاي محلی مشارکت خانوادهاز طریق نظام چرخشی : رخشینظام چ
.گرددهاي برابر براي همه حفظ میدهد که فرصترخ می
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نیاز به متنوع ساختن منافع درآمدي و حفظ محیط زیست براي تضمین پایداري.

ی الزم استهاي عمومی و خصوصها، بخشتشریک مساعی در بین اعضاي جامعه محلی، سمن.

:منبع
Asker et al, 2010, Koh Yao Noi Eco-Tourism Club, 2013; Thailand Community
Based Tourism Network Coordination Center, 2013

بان تاالي نوكبرنامه خانه مسافر: تایلند-2موردکاوي 

ترتیب داده شد، که بر ري دیسکاواندامان شرکت توسط نوك بان تاالي خانه مسافرپروژه برنامه 
تاکید گردشگرييهاو درگیر کردن افراد محلی در پروژهکارآموزيتوانمندسازي، آموزش، و 

االي نوك پیشنهاد شد چون روستاییان نگران تبراي روستاي بان محور- اجتماعگردشگري . داشت
، روستاییان ماهیت اصیل بنابراین. هاي آنها داشته باشدتاثیري بودند که گردشگري متعارف بر سنت

درآمد وسازد، را مالحظه کردند که فرهنگ و سبک زندگی را برجسته میمحور- اجتماعگردشگري 
.داردنسبت به گردشگري متعارفيپایدارتر

:مسافرخانه هاي برنامه زمانی فعالیت

ند و کنیکار دریافت مدهیدرباره سازماناطالعات الزمبه محض ورود، گردشگران - روز اول
ات از منی سالمت، انتظاریامسائل مثل (اجزاي اصلی فهرست شده در راهنماي پیش از عزیمت 

شان نشان داده هايآنجا اتاقشوند و درسپس آنها به روستا برده می. دشومرور می) ها و غیرهخانه
جلسهو روستاسفر کوتاه بهآن یک پس از. استد که در یک خانه روستایی واقع شده وشمی

.دوشاطالعات و پرسش برگزار می

باتیک تایلندي پارچه تولید اقدام به پس از صرف صبحانه، گردشگران فرصت داشتند تا - روز دوم
با برخی از افراد محلی مشارکت پسندترمیم گیاه شاهفعالیتاز ظهر، آنها دردر بعد. کنندب

آنها . کردنددرختان را کشت میب شده بود در جایی که سونامی باعث تخریگردشگران . کردندمی
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براي شام گوشت کبابیفعالیت عصرانه شامل یک . تایلندي بدهندزبان وختند که یک پیام به آممی
هاي اسالمی بود که یک تبادل فرهنگی در کنار ساحل با برخی روستاییان قبل از پوشیدن لباس

.شدنامیده می

پس از نهار، گردشگران . رفتندمیبه ماهیگیريوستاییانبا رهمراه کنندگان شرکت- روز سوم
.شدندآماده براي اعزام می

یک موردکاوي درباره ترجیحات گردشگران آشکار ساخت که اشتیاق گردشگران براي اصالت 
. استفاده کردندمسافرهمچنین تعامل آنها با میزبانان از دالیل اصلی بود که گردشگران از خانه 

شد از آنچه ظاهرا به گردشگر ارائه میجلوبود که 3»جلو و عقب«مطالعه، مدل مبانی تئوریک
شود داشتن فرض می. حوزه زندگی خصوصی افراد محلی بودعقب گردید در صورتی که تشکیل می

وکند است به این معنا است که فرهنگ چیزهایی بیش از آنچه که چشم برخورد می» عقب«
» زندگی واقعی«نابراین به ویژه براي گردشگران جالب است چون که اصیل و لمس نشده است و ب

.شودرا شامل می

هایی که آنها را به آن فعالیتروشن ساختخانه مسافرها در برنامه ارزیابی گردشگران از فعالیت
ها ها و شرکت کردن در این فعالیتاین سنتتر کرد و یادگیريي تایلندي نزدیکهاسنت

تعامل بین دراما گردشگران توضیح دادند. پلی بین روستاییان و گردشگران باشدتوانست می
شد چون توانایی ارتباط برقرار میسخت و عصبیرسید برخی اوقات میزبانان و میهمانان به نظر می

همیشه به طور کافی تبیین نشده بودند و گردشگران ها این فعالیتهمچنین. کردن وجود نداشت
با گردشگران همچنین اظهار داشتند . کردندهمیشه درك نمیآنها قرار بود انجام دهندکهراآنچه
. ، تعامل اندکی بین گردشگران و میزبانان وجود داشتبردندبسر میهاي تایلنديبا خانوادهاینکه
خوردند و افراد محلی تنها از آنها پذیراییود که گردشگران به تنهایی غذا میاین بآن هم علت 

وظیفه و شغل افراد محلی رسید کهگونه میاینبرخی گردشگراندر انتها، به نظر .کردندمی
اصیل هاي جنبه«یک تاثیرگذاري که تا حدي با انتظار یافتن -دهندخود را انجام میشده بهواگذار

3 “front and back” model
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ي شده بود ریزهایی از تجربه آنها ظاهرا برنامهگردشگران متوجه شدند بخش. در تضاد بود» و واقعی
حال، این واقعیت که گردشگران بخشی از زندگی با این. استو بخشی از آن یک برنامه زمانی کلی 

ساخت که آیا گیري در این باره را مشکل میهر روزه افراد محلی بودند تا حد معینی تصمیم
یعنی (حنه صپشت بود یا که آنها واقعا به شده آراییصحنههاي تجربیات آنها بخشی از فعالیت

.دسترسی یافته بودند) فرهنگ واقعی

از محور-اجتماعدهد که انگیزه گردشگران براي مشارکت در گردشگري این موردکاوي نشان می
هاي هر روزه د در فعالیتگردشود که فرض میناشی میاشتیاق به داشتن تجربیات یکتا و اصیل 

.دهدگري رخ میهاي گردشصحنهپشتشود که در افراد محلی پیدا می

Dolezal, 2011: منبع

دن خاماکرگپناهگاه حیات وحش: بوتسوانا-3اوي موردک

ن خاما در منطقه مرکزي بوتسوانا یک برنامه مدیریت منابع طبیعی کرگدپناهگاه حیات وحش
و بهبود معیشت ) دنمثال کرگ(زم حفاظت از محیط زیست یکتا اجرا کرد که مستل4محور- اجتماع
براي این شروع شد که به توسعه محور-اجتماعمدیریت منابع طبیعی هاي برنامه. محلی بودجامعه

مستلزم محور- اجتماعمدیریت منابع طبیعی هاي برنامه تالش. پایدار مناطق روستایی کمک کند
اي مهم در جوامع محلی بود که حفاظت از منابع طبیعی بسیار هاي توسعهتوجه به برخی نگرانی

پناهگاه هدف برنامه. دارد چون موجودیت بیشتر ساکنان روستایی به آنها وابسته استاهمیت
باقی بماند که از طریق گردشگري و محور- اجتماعیک سازمان تاکرگدن خاما اینست حیات وحش

ها و ارمغان آوردن منافع استفاده پایدار از منابع طبیعی دردسترس به حمایت و نجات کرگدن
- اجتماعمدیریت منابع طبیعی هاي برنامههاي اخیر در سال. ي ساکنان محلی برسداقتصادي برا

. )Sebelle, 2010(تکامل یافته است تا بر بسیاري از کشورهاي در حال توسعه متمرکز شود محور

4 Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)
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کرگدن خاما پناهگاه حیات وحشدرمحور- اجتماعطبیعیمنابعمدیریتدر مورد بوتسوانا برنامه 
هاي و حمایت و تغذیه کرگدنپناهگاهیت از محیط زیست درون حما) 1: اصلی داردچندین هدف 

ایجاد ) 3؛ پناهگاه حیات وحشایجاد، نگهداري و حفاظت تنوع زیستی درون ) 2به خطر افتاده؛ 
؛ و پناهگاه حیات وحشدرآمد براي جامعه محلی از گردشگري و سایر کاربردهاي منابع تجدیدپذیر 

اصل اساسی پیروي 10این برنامه از . زیستی به بوتسوانا و به عموم مردمهاي محیطارائه آموزش) 4
اهداف دست یافته است و منافع حاصله از استفاده منابع طبیعی آن بهکند تا مطمئن شود می

.محلی هم حفظ گردیده و هم به نفع جامعه محلی است

محور- اجتماعمنشور رفتاري گردشگري : بهترین نحوه عمل

یاصل اساسی که در زیر فهرست شده است یک منشور رفتاري یا یک محک درست و نادرست10
.دهدارائه میمحور- اجتماعبراي ارزیابی تصمیمات توسعه گردشگري 

مرجع تصمیم گیري باید در سطح جامعه محلی باشد،- 1

گیري باید به شکل نمایندگی باشد،تصمیم- 2

ه عملی است کوچک باشد،جامعه محلی باید تا حدي ک- 3

رهبري باید پاسخگو باشد،- 4

ها بچربد،منافع باید بر هزینه- 5

منافع باید به نحو عادالنه توزیع شود،-6

توزیع منافع باید به حفظ منابع طبیعی پیوند بخورد،- 7

سازي متمرکز گردد،ریزي و توسعه باید بر ظرفیتبرنامه- 8

هماهنگ باشد،ریزي و توسعه بایدبرنامه- 9

).Sebele, 2010(باید تسهیل شود محور-اجتماعطبیعیمنابعفرایند مدیریت- 10
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:منافع

کرگدن خاما یک منبع مهم اشتغال براي جوامع محلی روستایی است پناهگاه حیات وحش
).کندها را با سطح متفاوت نیازمندي استخدام مییعنی محلی(

وکارهاي مات از جامعه محلی منجر به این شده است که کسبدادن و خرید کاالها و خدسفارش
هاي حفاظت برداران بخش غیررسمی، از فعالیتکوچک، متوسط و خرد همچنین برخی بهره

.منافع اقتصادي کسب کنندپناهگاه حیات وحشکننده از کرگدن و گردشگران بازدید

شود افزایش ستاها فروخته میخریدهاي گردشگران از هنرهاي محلی و صنایع دستی که در رو
.یافت

 تا حد چشمگیري به افزایش کرگدن در منطقه محلی کمک کرده است که پناهگاه حیات وحش
.به منطقه شده استگردشگران باعث عالقه بیشتر 

 هاي روستا را داشتتوانایی کمک مالی در ساخت یک خانه براي یتیمپناهگاه حیات وحش.

:هاچالش

 رفت تحقق طور که انتظار میدرآمدزایی جمعیت محلی آنحیات وحش برايپناهگاه اهداف
.نیافته است

کند آیا منافع بین افراد، خانوارها یا نهادها اي روشن براي توزیع منافع که تعیین مینبود برنامه
موفقیت برنامه گردشگري تااصل یادشده باال است 10توزیع خواهد شد یک چالش براي 

.کندرا تضمین محور- اجتماع

کنندگان خارجی استبرنامه به شدت وابسته به کمک.

هاي آموخته شدهدرس

برداري منابع موفق شوند باید منافع از بهرهمحور- اجتماعهاي گردشگري براي اینکه بنگاه
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.تضمین گرددمحور-اجتماعهاي آن بچربد تا پایداري گردشگري طبیعی بر هزینه

باري خواهد داشت و بر موفقیت و پیشرفت کلی برنامه پیامدهاي زیان،افعنبود برنامه توزیع من
.گذاردتاثیر میمحور- اجتماعطبیعیمنابعمدیریت

)Sebele, 2010(: منبع

جزیره چیرا: کاستاریکا- 4کاويمورد

محور- اجتماعیک موردکاوي در کاستاریکا در جزیره چیرا انجام شد تا تعیین شود آیا گردشگري 
Trejos(یا خیرکمک کندبه بهزیستی ساکنان محلی تواند از طریق توسعه پیوندهاي اقتصادي می

and Chiang, 2009.(اي گردشگري وابسته همانند هر شکل دیگر فعالیت اقتصادي، اثرات توسعه
و ) 5پیوندهاي پیشین(گانکنندعرضهگروه هاي مرتبط با گردشگري با هر دو به تعامالت فعالیت

در تدارك دیدن غذا، محصوالت ساختمانی، تامین برق، حمل و نقل و ) 6پیوندهاي پسین(مشتریان 
هاي اقتصادي گردشگري و بخشدر بیشتر کشورهاي در حال توسعه، پیوندهاي بین. غیره است

روستایی و شهري حفظ رگ غیررسمی که معیشت را در مناطقاقتصاد بزابمحلی، به ویژه پیوند
.بسیار اندك است، کندمی

دهنده در تواند یک شتابمیمحور-اجتماعدهد که گردشگري موردکاوي کاستاریکا نشان می
اما . بخشدها بهبود میتوسعه پیوندهاي اقتصادي محلی باشد که شرایط اقتصادي را براي محلی

ه کند مسئلارزش میادي را بیکند که آنچه پیوندهاي اقتصهمچنین ثابت میموردکاوي 
هاي شود و از فعالیتیا درآمدهایی است که در خارج از اقتصاد محلی خرج می» هایتنش«

یا روستایی دستدوربافتارهايمعموال این مخارج خارجی در . کندگردشگري محلی حمایت نمی
حاشیه شهري، عمدتا براي واردات غذا و نوشیدنی، سرمایه و فناوري، همچنین تبلیغات و مخارج 

5 backward linkages

6 forward linkages
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اینست که به منظور کاويدرس مهم این مورد.دهدرخ میضافی براي زیرساخت گردشگريدولتی ا
هایی باید یافت شود که حداکثر ساختن منافع از توسعه گردشگري براي جوامع روستایی، روش

محلی دارند از قبیل خرید در اقتصادبرداري از پیوندهاي محلی به ویژه آنهایی که تاثیر باالتري بهره
,Trejos and Chiang(افزایش یابدوالت غذایی محلی و در جایی که ممکن است کشاورزيمحص

2009.(

:منافع

هاي گردشگري تکار عملهاي اشتغال چشمگیري ایجاد نکرد اما ابفرصتکاوياین مورد
بینبا تحریک پیوندهاي اقتصادي که ا تقویت کرد و موجود رشغلیهاي ، جایگاهمحور- اجتماع
.ترویج کردرا ) هاي کوچک و متوسطبنگاه(وکارها توسعه کسبتري پخش شد گستردهجامعه 

وجود دارد تا ) ملی و خارجی(ها ها، دانشگاههاي دولت محلی، سمنفرصت براي سازمان
هاي گردشگري ابتکار عملواي در کارآموزي به ساکنان محلی انجام دهند هاي برجستهنقش

.بهبود یابدمحور- اجتماع

:هاچالش

ها، تجربه و دانش نسبت به صنعت جوامع مقصد نوظهور در موقعیت ضعیف برحسب مهارت
سازي و گردشگري قرار دارند و بنابراین نیازمند پشتیبانی نهادي براي اطالعات، ظرفیت

.هستندمحور- اجتماعهاي گذاريسازي مرتبط با سرمایههاي شبکهفرصت

:شدههاي آموختهدرس

 دارد که نیازمند بستگی مازاد درآمد به توزیع عادالنه محور- اجتماعپروژه گردشگري موفقیت
.ها استتشریک مساعی درونی، رهبري کارامد و دسترسی مطمئن به مکان

 باید افراد محلیدر یک منطقه، محور-اجتماعبراي حداکثرسازي منافع اقتصادي گردشگري
کاالها و خدمات موردنیاز توانایی تامینکنند که وکارهاي موجود خریداري از کسبعامدانه
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هاي بیانگر مقصدي است که از نشتیکاوياین مورد. دارندتجربه گردشگر را تحقق یافتنبراي 
بنابراین بیشتر پیوندهاي اقتصادي که . فزاینده کاهش یافتدید و اثر ضریباقتصادي آسیب 

.رود انجام نشدتوسعه یابد آنطور که انتظار میرفتمیانتظار 

)Trejos and Chiang, 2009(: منبع

منطقه آناپورنا: نپال- 5کاويمورد

- اجتماعبرنامه گردشگري تصمیم به مدیریت یک نپالی هايکارکنان پارك ملی النگتانگ و سمن
نافع اقتصادي و اجتماعی مکند و حفاظت فرهنگی را ترویج میزیستی و گرفتند که تنوعمحور

هدف این برنامه کمک به جوامع محلی منطقه آناپورنا است تا . کنداکنان محلی مینصیب س
محیطی گردشگري را به نحو مناسب مدیریت خدمات گردشگري را بهبود بخشند، اثرات زیست

ریزي کنند که گردشگران را به مدت طوالنی در هاي گردشگري را برنامهها و فعالیتکنند و جاذبه
افراد به مالی اینست که انگیزه محور- اجتماعامه گردشگري تالش بنیادي برن. رددامنطقه نگه می

محیط آورند به دست میه افراد و جوامع از مخارج گردشگراندهد تا از طریق سودي کبمحلی 
.کنندمحافظت طبیعی و فرهنگی را 

پیش از . اندنتفع شدهممحور- اجتماعاز برنامه گردشگري ) نپال(هلمابو - زنان در روستاي النگتانگ
درصد 55درصد در مقایسه با 25(تر از مردان بودروستا بسیار پایینزنان نرخ باسوادي برنامه، 
شدند تا به دختران اغلب در خانه نگه داشته می(هاي آموزشی محدودي داشتند ؛ فرصت)مردان

به کارهاي را متحمل شوندد شهریه مدرسهتوانستنها نمیو وقتی خانوادهکمک کنند کارهاي خانه
کنترل نداشتند و ها، بر داراییبودمحدود به منابعآنها؛ دسترسی )شدندکشاورزي مشغول می

گردشگرانی که ، محور-اجتماعاما با اجراي برنامه گردشگري . ي داشتندگیري محدودتصمیمقدرت
به دلیل این . داشتندپذیرایی وي زنوامیهمانسنت بهنیازآمدند براي کوهنوردي غالبا به منطقه می

نشان دادند از قبیلمحور- اجتماعهاي پروژه گردشگري واکنش خوبی به فعالیتنیاز، زنان روستا
هاي از طریق برنامهرا، استانداردهاي اسکان و آشپزيداشتندمنطقه را بدون زباله نگهاینکه
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در باالییو توانایی را افزایش دادندانهاي فرهنگی براي گردشگر، فعالیتارتقا دادندآموزشی
.پیدا کردندخواندن و نوشتن به منظور ارتباط برقرار کردن با گردشگران

ها بود که زنان همچنین آموختند چگونه از گردشگران پول بگیرند، شروع به از طریق این آموزش
هاي ها، روشناسب زبالهها، تفکیک و دفع مآموزش و تمرین آشپزي و رعایت بهداشت در آشپزخانه

جویی در سوخت، ساخت توالت با استفاده از مواد محلی، یادگیري انگلیسی یافته صرفهتوسعه
. کردندهاي اولیههاي اساسی کمکرویهیادگیريها، وابتدایی براي گفتگو با گردشگران و تورگردان

- اجتماعشارکت زنان در گردشگري دهد که مظاهرا نشان می) نپال(هالمبو -ها در النگتانگتجربه
ایجاد شود به مدیریت منابع پایدار یجنسیتد خوداتکایی جامعه محلی و رویکرد تقدیر شایمحور

)Lama, 1999.(

:منافع

هاي آموزشی براي زنان افزایش یافتفرصت.

هاي بهداشتی در روستاها بهبود یافترویه.

حفاظت از منابع طبیعی یک ابتکار عمل مهم شد.

 هاآت و آشغالمثال دفع زباله و (روستاهاي محلی تمیز شده بودند(

گیريهاي تصمیمتوانمندسازي زنان از طریق افزایش اشتغال و نقش

:هاچالش

محور به دلیل منابع محدودترویج برنامه گردشگري جامع.

 توزیع مثال(مشکل در تعیین اینکه چه کسی باید از سود عاید شده از گردشگران منتفع شود
)جامعه محلی در برابر هر یک از خانوارهابین 

)Lama, 1999(: منبع
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زنانهنهاده : بهترین نحوه عمل

به مدیریت منابع یجنسیتتقدیرمشارکت زنان باعث ایجاد خوداتکایی جامعه محلی و رویکرد 
.شودمیپایدار

مانیااللوك: استرالیا- 6موردکاوي 

محیط داراي در قلمرو شمالی استرالیا واقع شده است که بومیانمحلی مانیااللوك یک جامعه 
این منطقه در مالکیت و . انداز کوهستانی استگیاهی و حیوانی یکتایی در آن منطقه و نیز چشم

.برداري مردم بومی جاووین استبهره

نطقه رخ داده ها کنترل محلی طوالنی در مطی دهه،در مانیااللوكمحور- اجتماعتوسعه گردشگري 
تاسیس شد 1985در رنخستین بابتدا بر توسعه گردشگري نظارت داشت وانجمن جاووین ا. است

تاسیس کسب وکارهاي بهطی سالها، این انجمن .تا منافع اقتصادي جامعه محلی را ترویج کند
می بوشرکت مانیااللوك 1993در . محلی تمرکز داشتندبومیگردشگري کمک کرد که بر فرهنگ 

. را در دست گرفتهاي گردشگري در مانیااللوك تشکیل شد و کنترل کامل بر مدیریت فعالیت
به در حال حاضر، تورها. واقعی استمحور-اجتماعتوسعه گردشگري در مانیااللوك بیانگر رویکرد 

که به شود میزارهادر بوتهروي پیادهشود و شامل این منطقه توسط مردان و زنان محلی برگزار می
هاي گیاهی و کلکسیون،بومیهاي زبان درباره گیاهان محلی و دارویی، ناماطالعاتی گردشگران 
تجربه آموزشی همچنین به . دهدمیسازي گیاهان استفاده شده در غذاهاي محلی شیوه آماده

دهد تا درباره هنرهاي محلی و صنایع دستی شامل پرتاب نیزه، سبدبافی،گردشگران اجازه می
.هایی کسب کنندتجربهساز دیجیریدودرست کردن آتش، نقاشی و بازي با 

جلوگیري از افول فرهنگی: بهترین رویه عملی

که واقعا به گردشگران اطالع داده شد از تخریب جامعه مانیااللوك از طریق قواعد کامال تثبیت شده
در این جامعه . یت کردفرهنگی جلوگیري کرد و انسجام و حریم خصوصی جامعه خود را حما
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هایی که اجازه بازدید داده شده بود از فضاهاي واقعی زندگی جدا شد و عکاسی از محلی، سایت
.هاي جامعه محلی را ممنوع کردخانه

: منافع

منافع اقتصادي

افزایش درآمد از گردشگري با استفاده از رزرو مستقیم

هاي بیرونیکاهش وابستگی به تورگردان

ها، درآمدها درون جامعه محلی باقی مانداسطهبا حذف و

افزایش درآمد از فروش صنایع دستی محلی

ترویج پیوندهاي اقتصادي و رشد سایر کسب و کارها در منطقه

ترویج و افزایش آگاهی نسبت به فرهنگ محلی و میراث سنتی

پایداري زیست محیطی

هاي محیط زیستیافزایش آگاهی از آسیب پذیري

دقیق از منابع طبیعیاستفاده

استفاده از نیروي خورشیدي، بازیافت و کاشت مجدد درختان

گیري جمعی در سطح جامعه محلیتصمیم

احترام به حریم خصوصی جامعه محلی

توسعه ساختار کاري متوازن

:هاچالش
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نبود توازن بین عرضه گردشگري محلی و تقاضاهاي گردشگران

شودع مدیریت کارامد افراد محلی میسطح پایین سواد و شمارش که مان

ضرورت برپایی تیم پرشوري از راهنماهاي تور

)Hatton, 1999(: منبع

روستاي سنتی سونگاپ: کره جنوبی- 7موردکاوي 

انداز با داشتن میراث فرهنگی و چشم. روستاي سونگاپ فولک در جزیره چجوي کره واقع است
اي از سبک زندگی سنتی جمعیت محلی این روستا جلوهرسد، سال پیش میتاریخی که به پانصد

.آن است

توسط مقامات مرکزي فرهنگی میراث مهم به عنوان سایت 1980در سال این روستا از هنگامی که 
در . دولت براي حفظ بافت تاریخی خود دریافت کرده استپشتیبانی مالی مداومی از تعیین گردید، 

ها، هاي روستا از قبیل جادهجانماهمچنین هاي روستاییان وهتالش براي بازگرداندن و حفظ خان
انجمن روستا که از چندین گروه . شودهایی به روستاییان اعطا می، یارانهها، دیوارها و غیرهدروازه

زنان و نمایندگی طبقات جمعیتی مختلف مثل جوانان،شده استکوچکتر متمایز تشکیل 
هر گروه فرعی . را برعهده داردهاي گردشگري دیریت فعالیتسالمندان مسئول براي توسعه و م

زنان و . شودمینیز مسئول یک جنبه متمایز از مدیریت روستا است که شامل امور گردشگري 
محصوالت گردشگري شامل غذاهاي محلی . دهندهاي گردشگري را انجام میجوانان عمدتا فعالیت

.حلی، صنایع دستی، پوشاك و سبک زندگی سنتی استها، تورها به بناهاي تاریخی مو رستوران

تقسیم کار: بهترین نحوه عمل

انجمن محلی در روستاي سونگاپ فولک از انجمن زنان، انجمن جوانان، انجمن اشخاص پیرتر، و 
هاي گردشگري این انجمن همچنین مدیریت فعالیت. انجمن پیرترین اشخاص تشکیل شده است
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ها به نحو ها نمایندگی شده است و منافع همچنین مسئولیتین گروهکند که منافع اتضمین می
هر زیرگروهی مسئول یک جنبه جداگانه از . هاي متفاوت توزیع گردیده استعادالنه در بین گروه

هاي دولتی و حفظ روستا در حالی که زنان عمدتا مسئول مدیریت یارانه. توسعه جامعه محلی است
بحث مسائل جاري و . ریزي و حمایت حضور دارندهاي برنامهن در فعالیتهستند، جوانان و سالمندا

.شودهاي در سطح روستا توسط پیرترین بخش جامعه انجام میایجاد تریبون

:منافع

بر خالف منافع پرنوسان فصلی از (هاي گردشگري منافع اقتصادي از محل درآمد پیوسته فعالیت
)کشاورزي

ه میراث فرهنگیافزایش آگاهی عمومی دربار

حفظ عناصر فرهنگی و ملی

هاي دولتیحضور جمعی در توسعه جامعه محلی در تشریک مساعی قوي با ارگان

گیريتوانمندسازي زنان از طریق افزایش اشتغال و حق تصمیم

:هاچالش

 به جاي روستاهاي مصنوعی صرفا » زنده و پویا«ضرورت تمرکز بر نیازهاي جامعه محلی
نمایشی 

فی نبودن فضاي مکانی در مواجهه با تقاضاي روزافزون گردشگري کا

گسیخته و فدا شدن حریم خصوصی افراد محلی توسط گردشگرانزندگی روزانه به هم

(Hatton, 1999): منبع
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روستاي تاماکی تائوري: زالندنو- 8موردکاوي 

- قه روتوروا به خاطر منابع زمینمنط. روستاي تاماکی تائوري در شهر روتوروا زالندنو واقع شده است
هاي بسیاري شامل دریاچه روتوروا و دریاچههاین منطقه همچنین در احاط. گرمایی مشهور است

.موطن جوامع مائوري است

طور که همان. گرددبرمی1990هاي گردشگري به سال حضور جامعه محلی مائوري در فعالیت
بیستم از دست داد، تقاضاي روزافزون گردشگران سدهرا در درمنطقه مائوري مالکیت گردشگري 

گیري روستاي تاماکی با جامعه محلی منجر به شکلتداخل یافتنتر و تجربیات اصیلکسب براي 
این روستا یک سایت است که بازدیدکنندگان . شد1990تائوري توسط چندین برادر مائوري در 

سازي غذاي هاي گوناگون شامل آمادهفعالیتائوري را تجربه کرده و درتوانند فرهنگ سنتی ممی
حکاکی، و رقص و آوازخوانی و همچنین مناسک مائوري مشارکت ، اسلحه، )تاتو کردن(سنتی، موکو 

. کنندمی

خیزد آن برمیهواداران حزبیاین ابتکار عمل گردشگري از ساکنان روستا و محور- اجتماعویژگی 
به عالوه، . کردندخطوط راهنماي گردشگري را تثبیتلی که پس از مشورت مفصل با سالمندان مح

هایی در اختیار روستا همچنین فرصت. همه کارگرانی که در روستا استخدام شدند مائوري هستند
سرانجام روستا یک . گذارد تا کسب و کارهاي کوچک خود را اداره کنندهنرمندان مائوري می

نندگان ترویج کند ا فرهنگ مائوري را در بین بازدیدکگیرد که نه تنهماموریت آموزشی را فرض می
.گاهی فرهنگی را در جامعه مائوري ارتقا دهدبلکه همچنین خودآ

خوانی بین منافع تجاري و فرهنگیهم: بهترین نحوه عمل

تواند موفقیت تجاري کسب روستاي تاماکی یک نمونه است که چگونه ابتکار عمل گردشگري می
ریزي، مشورت محلی اجازه در مرحله برنامه. کندمحور پیروي می- اصول اجتماعکند در حالی که از

هاي جامعه گردشگري محور ها در تعیین عناصر فرهنگی را داد که باید در تالشحضور مائوري
در عوض، یک تجربه اصیل و فرهنگی به بازدیدکنندگانی پیشنهاد شد که همچنین . شدشامل می

به عالوه، . وان محصول گردشگري داشت و منجر به موفقیت تجاري شدیک مزیت رقابتی به عن
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ها و در بین محلی) مثال زبان، هنرهاي قبیله(روستا با انتقال و ارتقاي عناصر فرهنگی نامرئی 
.به پایداري فرهنگی و اجتماعی دست یافتبازدیدکنندگان،

:منافع

هاي تعداد مائوري(ارهاي کوچک وککسب منافع اقتصادي از محل اشتغال و مالکیت کسب
).افزایش یافت98به 5استخدام شده از طریق این روستا از 

ها در زالندنو شداین سایت در بین پربازدیدترین سایت

رضایت باالي بازدیدکنندگان

 مثال استفاده از زبان محلی در روستا(ارتقاي آگاهی فرهنگی محلی(

ماندههري محرومگستراندن فرهنگی به جامعه مائوري ش

هایی درباره فرهنگ جاري مائوريمبارزه با کلیشه

 هاي کشت مجدد گیاهانمثال فعالیت(آگاهی محیط زیستی(

(Hatton, 1999; Ryan and Pike, 2003): منبع

جزیره فوگو: کیپ ورد-9موردکاوي 

مثال (مسائل اجتماعی یا ) هاي مسريمثال گردبادها یا بیماري(غیبت هر گونه مساله طبیعی جدي 
جزیره فوگو در . ساخته استکیپ ورد را یک مقصد امن گردشگري ) هاي قومی یا مذهبیدرگیري

کیپ ورد هنوز یک برنامه توسعه گردشگري ساختارمند بر مبناي گردشگري انبوه مثل سایر جزایر 
چک گردشگري گردشگرانی که از فوگو بازدید می کنند بوسیله شرکت هاي کو. کیپ ورد ندارد

هاي تالش. وارد جزیره می شوندمحور- اجتماعتحت مدیریت تالش هاي برنامه گردشگري 
جزیره فوگو در واکنش به جستجوي گردشگران براي کشف مقاصد جدید محور- اجتماعگردشگري 



24

در جزیره فوگو، این جستجو براي . به جاي بازدید از مقاصد گردشگري سنتی در حال افزایش است
است که به جامعه شدهتوسعه محصوالت گردشگري معین تسهیل باهیجانیصد جدید یک مق

.بخشدفقرا را بهبود میدهد تا درآمد براي خودشان ایجاد کنند که شرایط اقتصادي محلی اجازه می

تجربه کرده محور-اجتماعهاي گردشگري گردشگري در کیپ ورد موفقیت را از طریق ابتکار عمل
افراد محلی و . رسد یک نیروي محرك در توسعه اقتصادي این جزیره باشدمیاست و به نظر

اند تا مطمئن شوند که مقامات دولتی یک هدف مقدماتی در مراحل اولیه این برنامه توسعه داده
هاي مرتبط با گردشگري اثر اقتصادي مستقیمی بر افراد محلی درآمد ایجاد شده از طریق فعالیت

ت دولتی یک تالش پژوهشی شروع کردند تا درك بهتري به دست آورند که چه مقاما. داشته است
اند که اکثریت تا اینجاي کار آنها آموخته. انگیزد تا به این جزیره بیایندچیزهاي گردشگران را برمی

پژوهش . آیندتجربه کردن فرهنگ مردم جزیره به آنجا میگردشگران به خاطر اهداف فراغت و
آیند از رستوران و خدمات غذایی کرده است اکثریت گردشگرانی که به جزیره میهمچنین آشکار 

) تا حد کمترياگرچه (گردشگران . کنندارائه شده توسط کسب وکارهاي خانوادگی استفاده می
هاي گردشگري اما استفاده از سایر فعالیت. کنندهاي خانه میهمان استفاده میهمچنین از اقامتگاه

عنصر پژوهشی . هنوز کافی نبوده استي ورزشی و راهنماي تورهااز قبیل فعالیتمحور- اجتماع
که یکند گردشگرانپژوهش توسط مقامات دولتی آشکار مییکاین موردکاوي اینست که درجالب 

اند که آنها دوباره استفاده کنند گفتههاي جامعه محلی استفاده میتوسط بنگاهاز خدمات ارائه شده 
کیفیت خدمت برتر بوده شود وقتی با سایر انواع کسب و کارها مقایسه میرد چون که خواهند ک

.است

پژوهش درباره گردشگران: بهترین نحوه عمل

هاي پژوهشی مقامات دولت محلی مربوط به این که چرا گردشگران در تجربیات گردشگري تالش
قصد چه محصوالت و خدماتی شوند و گردشگران بازدیدکننده از یک ممحور وارد می- اجتماع

محور موفقیت آمیز - کنند بینش ارزشمندي براي توسعه یک برنامه گردشگري اجتماعاستفاده می
.ارائه کرد
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Canalejo, 2011)-Guzmán, Borges, and Castillo-(López: منبع

ایکسايهايبومی: بوتسوانا-10موردکاوي 

SNVاري زیادي به شکل صرف وقت، تالش و منابع مالی در گذهایی است که سرمایهیکی از سازمان
هاي کمتر توسعه یافته و افراد محلی براي توسعه اقتصادي و اجتماعی شامل ابتکار هدایت مکان

25اي در بوتسوانا براي چندین پروژه توسعهSNV. کرده استمحور-اجتماعهاي گردشگري عمل
ها به سمت جوامع محرومی از قبیل ر این پروژهبیشت. پایان یافت2003سال داشت که در سال 

در مرحله آن براي جایگیريهايبنابراین ابتکارعمل. اري شده استگذهاي کاالهاري هدفبوشمن
در توسعه گردشگري تاکنون 1994از سال SNV. اکتشاف از چرخه عمر مقصد کامال مناسب است

با کهها را توانمند بسازد محلی کوچک بوشمندر ایکساي درگیر بوده است تا جامعه محور- اجتماع
.کنترل داشته باشندجامعه محلی خوداستفاده از منابع طبیعی پایدار خود بر توسعه 

یک جامعه ،استواقع شمال غرب بوتسوانا NG4شکار کنترل شده روستاي ایکساي در منطقه
را )NG4 and NG5(شده دو منطقه شکار کنترلدرمحلی که منابع طبیعی و حیات وحش 

درصد آنها 80کنند که نفر در ایکساي زندگی می400در همین زمان، حدود . کندمدیریت می
ایکساي یک . و کارمندان دولتی هستند) یادار از نامیبیک گروه گله(اهررو د بصدر20بوشمن و 

.ساکن شدندر آنها دایکاسی1970دهه اواخرکه از ها بودمرکز سنتی آب و تجارت براي بوشمن

توان به عنوان هاي معیشتی اصلی است آنها را نمیداري هنوز هم از فعالیتبا اینکه شکار و گله
مردم بدوي تلقی کرد چون با استانداردهاي غربی لباس پوشیدن، رژیم غذایی، اقامت، کار و تحصیل 

ردشگري است که دانش هاي گداراي برخی فعالیتCgaecgae Tlhabololoصندوق . مطابقت دارند
هدف آن وگذارد را به نمایش می) حیوانات و گیاهان(هاي حیات وحش کاالهاري و مهارت بوشمن

درخواست کرد SNVجامعه محلی ایکساي از 1992در سال . ها و فرهنگ بوشمن استحفظ سنت
SNVسط تو1994ند که در سال نرا شروع کمحور- اجتماعکه یک پروژه مدیریت منابع طبیعی 
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.شروع شد و یک نفر مشاور مدیریت منابع طبیعی را به ایکاسی فرستاد

از لحاظ (ررو و باه) درحاشیه مانده(هاي بوشمنبا براي چگونگی برخوردمشاور با مشکالت مهمی 
اي را در تشریک مساعی هاي توسعهفعالیتSNV. مواجه بود) اقتصادي قدرتمند و مالک ابزار تولید

در سطح روستا و سطح خانوار یهایتریبون. سازماندهی کردCgaecgae Tlhabololoبا صندوق 
ها تقریبا این تریبون. شد تا افراد محلی را حساس کرده و آگاهی و مشارکت آنها را باال ببردبرپا

در ذهن افراد محور- اجتماعمدیریت منابع طبیعی آشکار ساخت که ایده و چهار سال زمان برد
.نبودمحلی روشن

به نام صنایعسازمان صنایع دستی خودیاريیک تصمیم گرفته شد با 1995در سال بنابراین 
این تعاونی به عنوان . کندیک تعاونی که هنوز در ایکساي فعالیت می،شروع شودکوکورو دستی

یک قطب مهم گردشگري به نامدریو به فروشگاهخردکاال میواسطه عمل کرده و از صنعتگران 
آوري با جمعمردان . درصد آنها زن هستند75عضو دارد که 80این تعاونی حدود . فروشدمیماون

تعاونی یک . ندکردفراهم می، مواد خام راشکارماموریتاز طریق پوست حیوانات و تخم شترمرغ
درآمد به یک منبع مهم وکرد میايشدهدرگیر فعالیت شناختهافراد محلی را بود که نوپاشرکت 

که مطرح شدبه دنبال آن چندین فعالیت دیگر . و زنان سرپرست خانوار تبدیل شدسالمندانبراي 
:شد شاملمحور-اجتماعمنجر به توسعه گردشگري 

مواد یک تعاونی که ،کوکورودستیاز صنایع7زایشیخیابانی به عنوان یک فعالیتفروشندگی
وکار دهد و تجربه فعالیت یک کسبعه محلی ارائه میبه جامرا خانوار مصرفی و کاالهاي ییغذا

.آوردتجاري را به دست می

 براي راسهمیهکنترلوتاسیس شد 1996در که کمیته موقتی مدیریت سهمیهNG4 and

NG5)در دست دارد)يتحت مدیریت ایکسامنطقه.

 صندوقCgaecgae Tlhabololoینکه ثبت شده بود پس از ا1997در سال قانوناNotarial

7 spin-off activity
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Deed of Trust)را ) اساسنامهfilingکرد.

 یک طرح براي کاربري زمین و برنامه مدیریت از طریق جلسات مشارکتی با کل جامعه ایکساي
.ترسیم شد1997و 1996در 

سافاري برداربهرهاز طریق یک ايتغذیهشکار : گردشگري ایکساي به دو گروه کلی توسعه یافت
.فرهنگیمحور-جتماعاي رو گردشگ

هاي اداره کومتسا سافاري که بیشتر هزینهشرکت با )شکار(گذاري مشتركیک توافق سرمایه
.کندرا فراهم میمشاغل فصلی براي ساکنانو Cgaecgae Tlhabololoصندوق 

 شروع کردرا عکاسیهاي گردشگري فرهنگی بستهمحلیجامعه1997در.

سرایی، و گ، رقص، آواز، صنایع دستی، گردآوري غذا، داستانفرهن: هامحصوالت و جاذبه
.هاي شکار و عکس گرفتنسافاري

: هاچالش

جاده، تلفن، برق-نبود زیرساخت

هاي زبانینبود تحصیالت و مهارت

:منافع

هاي موجودایجاد درآمد براساس مهارت

اشتغال براي زنان و مردان

حفظ فرهنگ
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:هاي آموخته شدهدرس

هایی ها و جاذبهمحور شانس موفقیت بیشتري دارد وقتی براساس مهارت- شگري اجتماعگرد
باشد که بخشی از سبک زندگی سنتی هستند؛

»باید به نحو روشن توسط همه افراد محلی تعریف شده باشد و در یک سازمان » جامعه محلی
گر باشد؛مورد پذیرش همه ذینفعان نمایان

شده در یک قرارداد هدایت شده سط افراد ماهر با یک اختیار تصریحمدیریت کسب و کار باید تو
.باشد

هاي مالی باشد؛اشتغال شاید مهمتر از بیشینه ساختن بازده

دهندنیاز به شرکاي درست که سودآوري کسب و کار را به نفع طرفین افزایش می.

تحقیقات گسترده درباره افراد محلی:بهترین نحوه عمل

SNVد طوالنی پژوهش با مطالعه افراد محلی بکار برد که تا درك واقعی از نظرات، نیازها، یک فراین
ال در توسعه یک برنامه موفق ریزي مشارکتی ایدهها و روابط قدرت داشته باشد و به برنامهمهارت

.محور برسد- گردشگري اجتماع

(SNV, 2001): منبع

محور- اجتماعسایت گردشگري 6: کنیا- 11موردکاوي 

اهداف و ندارزیابی شدموردکاويکه در این کنیاییمحور- اجتماعگردشگري شش سایت 
نها در مالکیت جامعه محلی هستند یعنی آمنظور اینکه . دمشابهی داشتنساختارهاي عضویت 

.شدگان اصلی نیز هستندجوامع محلی کامال درگیر در توسعه و مدیریت هستند و منتفع

تاسیس شده براي اشتراکیدر مالکیت مزرعه بزرگبه عنوان یک1982ل در سا: ایل نگوسی) 1
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خانوار به 448که یتوسعه یافت براساس طرح عضویتحیات وحش - جلوگیري از درگیري انسان
این طرح محصول ابتکار عمل محافظت از مناطق منابع تنوع . داردوجود عضو5520نمایندگی از 

10و واحد حیات وحش کنیا9ی کرد و بنیاد حیات وحش آفریقاتامین مالUSAIDبود که 8زیستی

، یک 11مل ترك سافارينوان یک کمپ چادري در شراکت با کابتکار عمل به ع. پشتیبانی کردند
یک برداري از بهرهگردشگري، حاصل ازکردن منافع براي بیشینه. شرکت خصوصی شروع شد

.شدشروع 1996خوابه در 12سرايمیهمان

که از موفقیت روه مالکیت اشتراکی،گسراي مزرعه میهمانبه عنوان یک1999در : یاتاس) 2
Ranchزمین را براي حفاظت و براي نیازهاي چراي دام جدا . گروه ایل نگوسی تاثیر پذیرفت
.تاسیا لودج با شراکت بین جامعه محلی و یک شرکت خصوصی توسعه یافت. کردند

ر مجاورت با ذخایر شکار ماسایی مارا در منطقه ماسایی کنیا به د2001در سال : کویاکی لمک) 3
زمین گسترده کنار گذاشته شده توسط اعضاي جامعه محلی یک عنوان یک پروژه حفاظت شامل 

. توسعه یافتحیات وحش -عمدتا براي حفاظت از حیات وحش و براي جلوگیري از درگیري انسان
افراد محلی درآمدها را . شرکت خصوصی توسعه یافتدر شراکت با شکارخدمات اقامت و دیدن 

.کنندمتناسب با اندازه زمین هر فرد تقسیم می

به عنوان یک طرح عضویت توسعه یافت که اعضاي آن 2001که در سال :گروه زنان واسینی) 4
یک روي گسترده از میان شامل پیادهتطبیعکوره راهیک اندازي راهدرون گروه بودند، مالک سهام 

براساس لباس محلی کیتنج جانی و یک بوتیک که پوشاك را مربقایايو پسندگیاه شاهجنگل 
.فروختمی

با هدف جلوگیري از درگیري انسان و حیات وحش ، عمدتا از طریق حفاظت1997در - لومو- 5

8 Conservation of Biodiverse Resource Areas (COBRA)

9 African Wildlife Foundation (AWF)

10 Kenya Wildlife Service (KWS)

11 Camel Trek Safaris
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مرز گیرد که در منطقه جنوبی و درکیلومتر مربعی را دربرمی586یک منطقه حدود . توسعه یافت
، در مشورت با نهادهاي پشتیبان از KWSایده اصلی توسط . با پارك ملی تساوو واقع شده است

شد ) یک کنیایی بومی(، که منجر به شامل کردن یک شرکت خصوصی مطرح شدکنیاپیمانقبیل 
ها را داشت در حالی که ساکنان محلی مالک نیمه دیگر که نیمی از تاسیسات رستوران و اقامتگاه

مالکیت براساس طرح عضویتی است که تنها براي افراد محلی باز است، اعضا باید مقداري . ودندب
اگر یک عضو توانایی . دریافت کنندپناهنگاه حیات وحشحق اشتراك بپردازند تا یک سهم در 

طرح کار به جاي سهام، مستلزم ساعات معینی کار براي از پرداخت حق اشتراك را نداشت، 
هاي ورود به الزحمهحقافراد محلی . توان استفاده کردیافت سهام پیدا کردن میاستحقاق در

از ایجادشده رود درآمدانتظار می. رل و منتفع شدن دارنددر مالکیت، کنتگاه حیات وحش پناه
.کندکمک، به توسعه اجتماعیطریق خدمات آموزشی و بهداشتی، به عالوه سود سهام به اعضا

انسان توسعه یافت تا جلوي درگیري 1995در سال : Mwaluganjeت وحش فیل پناهنگاه حیا) 6
ي کشاورزي جامعه هاکه فعالیتوجود داشتندایی در این میان هو حیات وحش را بگیرد و فیل

سازمان پشتیبان اصلی است که جامعه محلی را در شراکت با یک KWS. کردندمحلی را مختل می
بابت اجاره از جامعه ايالزحمه ساالنهدربردارد که حقسرامیهمانک شرکت خصوصی اداره کننده ی

مالکیت براساس یک طرح . برندالزحمه ورود سود میافراد محلی همچنین از حق. پردازدمحلی می
گذاري در مبالغ پول یا زمان در توسعه عضویت است که افراد محلی مالک سهام براساس سرمایه

درآمد نیز براي توسعه اجتماعی از طریق خدمات از این . هستندپناهگاه حیات وحشدادن 
.دشآموزشی و بهداشتی استفاده 

ها چندین درس درباره دخالت بیرونی، منافع هاي نظرات ذینفعان درباره این موردکاويتحلیل
محور در مناطق -محور و پشتیبانی افراد محلی براي توسعه گردشگري اجتماع- گردشگري اجتماع

:اي آشکار ساختوستایی و حاشیهر



31

باالي و درجه، نقشنداشتندهاي مرتبط مهارتکه افراد محلیدلیل این عمدتا به : مداخله بیرونی
سازي، ، تجهیز منابع، ایجاد آگاهی، تامین منابع مالی، ظرفیتهاپیشنهادهدخالت بیرونی در تهیه 

راخودافراد محلی نیاز. مشاهده شده بودار ریزي و توسعه کسب و کها، و برنامهتوسعه زیرساخت
اظهار داشتند که از دخالت در گري اي و تسهیلبراي دخالت بیرونی عمدتا براي خدمات مشاوره

سیاست جزئی درگیر نشود، به جامعه محلی دروغ گفته در ،امور درونی جامعه محلی خودداري شود
.دارندهبرد خروج راخودهاي نشود، و براي تضمین پایداري برنامه

به عنوان دالیل شکست چندین عامل راافراد محلی: محور- اجتماععوامل شکست گردشگري 
زایی طی مراحل اولیه، نبود شامل نبود پشتیبانی جامعه محلی به علت نبود حساسیتکردندذکر 

شراکت ها و دانش اساسی افراد محلی، مدیریت ضعیف، توانمندسازي و حضور محلی، نبود مهارت
افراد محلی بر گذاري و نگهداري، نشت درآمد، نبود مالکیت نامطلوب، رهبري ضعیف، نبود سرمایه

گرایی، نبود راهبردهاي خروج از دخالت خارجی، نبود پا، فرادستمنابع گردشگري، سیاست خرده
.ورمح- اجتماعشفافیت و نبود چارچوب سیاستگذاري مناسب براي پشتیبانی از توسعه گردشگري 

اي با چندین به ویژه مهم در مناطق روستایی و حاشیهيبرخی نماگرها: توسعه اقتصادي محلی
همچنین . ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و معیشت متنوعبدیل ذکر شدند شامل ارتقاي پیوندها،

بهبود خدمات آموزشی و -محلی و بهبود سبک زندگیبهبودهایی در توسعه اجتماعی درون جامعه 
اما هیچ تاثیر . هداشتی، دسترسی به آب سالم، توسعه حمل و نقل، زیرساخت ارتباطی مشاهده شدب

.چشمگیري بر کاهش فقر متوجه نشدیم

افراد محلی عوامل موفقیت حیاتی را پیشنهاد دادند شامل : ارتقاي توسعه اقتصادي و کاهش فقر
،سازي جامعه محلیرامد و ظرفیتزایی، توانمندسازي جامعه محلی، رهبري کاآگاهی و حساسیت

کارامد جامعه محلی و توسعه رهبري هاي جامعه محلی، ترویج تاکید بر استقالل، توجه به اولویت
.هاي خاص خودبرداري کارا از بنگاهظرفیت جامعه به بهره

استقبال کنند یا محور-اجتماعشود جوامع محلی از گردشگري عواملی که باعث می
:نکنند
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بخشی افراد محلیزایی جامعه محلی در آغاز براي آگاهیحساسیت

حس مالکیت براي افراد محلی که توانمند و درگیر مسائل شوند

دهدگردشگري جامعه محلی به معیشت موجود ارزش افزوده می

گرایی و رهبري ضعیف مورد توجه قرار گیردمسائل نخبه

ارهاي زندگی واقعی خوب از جوامع محلی همجونمونه

هاي نژادي بالقوهتنش(هاي محلی روابط جامعه محلی با ارگان(

به محور- اجتماعهاي جامعه محلی به سمت گردشگري گرایش فرهنگی افراد محلی بر نگرش
گذاردکار تاثیر میویژه در جوامع اسالمی محافظه

هاي معیشتی براي افراد محلیسایر بدیل

مسئله مالکیت زمین

رسانی و هدایت توسعهري مناسب براي اطالعگذاچارچوب سیاست

)Manyara and Jones, 2007(: منبع
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4فصل 

محور در منطقه کامسک-گردشگري اجتماع

دادهاي موردانتظار آن، ظاهرا شبیه هاي زیربنایی و برونفرضمحور با پیش- گردشگري اجتماع
ترویج . رسده نظر میانتخاب توسعه مقصد گردشگري راهبردي براي کشورهاي عضو کامسک ب

محور در کشورهاي کامسک در خدمت چندین -توسعه گردشگري با رویکرد گردشگري اجتماع
محور ممکن است روابط اجتماعی در سطح مردم - توسعه گردشگري اجتماع. ماموریت خدمت است

ها و اگرچه هر کشور فرهنگ. عادي درون و بین کشورهاي عضو کامسک را تقویت کند
هاي هاي خاص خود را داشته و به شکلی یگانه و متفاوت از دیگران است، برخی جنبهگفرهنخرده

اکتشاف . گیردها و آداب و رسوم زندگی با فرهنگ اسالمی شکل میملموس و ناملموس، و ارزش
هاي اجتماعی و محور شاید به حذف فاصله- ها از طریق توسعه گردشگري اجتماعاین فصل مشترك
به عالوه تجربه دست اول گردشگران با شیوه . ورهاي عضو کامسک کمک کندفرهنگی بین کش

زندگی اسالمی سنتی و اصیل شاید در تصحیح تصویر منفی و مخدوش اسالم در جهان راهگشا 
.باشد

انداز مشترك با موقعیت مکانی خود در مسیرهاي تجاري از برخی کشورهاي عضو کامسک در چشم
تند که منطقه را از تنوع طبیعی یکتا و در عین حال تاریخ فرهنگی قبیل جاده ابریشم سهیم هس

» ماجراجویانه«این مناطق یک نامزد کامل براي روندهاي گردشگري . کندمشترك برخوردار می
هاي واقع شده در مناطق روستایی، در معرض ریسک هستند که به علت دارایی. جدید هستند

ل اگر به نحو کافی مدیریت و به نحو مناسب بازاریابی شود با اینحا. فشارهاي اقتصادي شدید است
تواند درآمد چشمگیر فراهم کند و فقر را کاهش دهد در حالی که همزمان میراث متمایز را از می

یک انتخاب راهبردي براي کشورهاي عضو کامسک . محور حفظ نماید- طریق گردشگري اجتماع
هاي مشترك براي توسعه باشند تا تالشاینست که در جستجوي کمک مالی و ساختاري 

.ها و منابع یکتاي خود را گسترش دهنداي و استفاده کارا و کارامد داراییگردشگري منطقه
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ها در کشورهاي عضو کامسک محدود هستند، مطالب اگرچه مطالب انتشاریافته درباره موردکاوي
ربردهایی براي بهترین نحوه عمل دهد تا راهبردها و کادردسترس اطالعات ارزشمندي ارائه می

کند چون تمرکز ها تغییر میشده درباره هر مورد با توجه به مقولهاطالعات گردآوري. تدوین کنند
. محور در موارد مربوطه است- هر منبع اطالعاتی مربوط به یک جنبه متفاوت از گردشگري اجتماع

.برخی موارد در زیر خالصه شده است

»نوازي قرقیزستانمیهمان«: ستان و آسیاي میانهقرقیز- 1موردکاوي 

محور در قرقیزستان در حال کار هستند، - ابتکار عمل گردشگري اجتماع18در حال حاضر 
هاي گردشگري گروه2003در سال . آغاز شد2000نخستین آنها در روستاي کوچکور در سال 

محور - نجمن گردشگري اجتماعمحور محلی در قرقیزستان یک سازمان فراگیر به نام ا- اجتماع
تشکیل دادند که یک سازمان با عضویت غیرانتفاعی براي توسعه و هماهنگی بیشتر 12قرقیز

» نوازي قرقیزستانمیهمان«به عنوان KCBTA. هاي گردشگري درون کشور قرقیزستان استفعالیت
محور -ي اجتماعگردترویج خدمات بوم) 1: عبارت بودند ازKCBTAاهداف اصلی . برندسازي شد

هاي روستایی؛ و ایجاد درآمد براي خانواده) 2: دهدپایدار که تجربیات یکتایی به گردشگران ارائه می
.حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی کشور) 3

گفته دست یابد، این انجمن با چندین تالش کرد تا به اهداف اصلی پیشKCBTAهمانطور که 
توانست مانع برنامه گردشگري یافت میه نحو مناسب تخفیف نمیچالش حیاتی مواجه شد که اگر ب

به روشنی نیازها را KCBTAبراي اینکه . محور از ایجاد نتایج موفق در قرقیزستان شود- اجتماع
کند یک محور ایجاد می-هایی در رابطه با موفقیت برنامه گردشگري اجتماعشناسایی کند که چالش

شد که KCBTAبر آن نقاط ضعف غلبه یابد، منجر به ماتریس راهبرد تحلیل وضعیت انجام گرفت تا 
که مسئول اجراي راهکار ) یعنی ذینفعان(نقاط ضعف منطقه بالقوه زیر، راهکارهاي بالقوه و عامالن 

12 Kyrgyz Community-Based Tourism Association (KCBTA)
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:خواهند بود شناسایی شود

محور که منجر- کنندگان گردشگري اجتماعاطالعات محدود درباره محصوالت، خدمات و ارائه- 1
شود؛ محور می-به نبود اعتماد به گردشگري اجتماع

.ایجاد آگاهی و عملیات بازاریابی: راهکار

پایدار؛/ نبود دانش و مهارت براي توسعه و اداره خدمات گردشگري کافی- 2

.کنندگانسازماندهی گفتگوهاي سیاستی و به کاربردن براي تامین مالی کمکKCBTA: راهکار

منابع مالی از قبیل اعتبار و سایر خدمات و نهادهاي مالی؛نبود دسترسی به - 3

.KCBTAو 13محور- سازي جوامع محلی با محصوالت پشتیبان گردشگري اجتماعظرفیت: راهکار

محور؛- زیرساخت توسعه نیافته براي پشتیبانی از گردشگري اجتماع- 4

.CBTSPمحور با - تاسیس صندوق گردشی براي اعضاي گردشگري اجتماع: راهکار

راهکارهایی که ایجاد شده بودند تا بر نقاط ضعفی غلبه یابند که در این حوزه شناسایی شده بودند 
:بود تا عامالن کلیدي را منصوب کند شاملKCBTAنیاز به 

این سازمان مسئول گنجاندن گردشگري :)KCBTA(محور قرقیز - انجمن گردشگري اجتماع
هاي از توسعه گروهKCBTA. لی در قرقیزستان بودمحور درون صنعت گردشگري اص- اجتماع

کند ، تالش دارد تا زیرساخت محور موجود یا جدید در سراسر کشور حمایت می- گردشگري اجتماع
.گردشگري روستایی و سطح زندگی افراد محلی را از طریق ایجاد درآمد و ایجاد شغل ارتقا دهد

تا خدمات مستقیم گردشگري ارائه دهند و به عنوان عامالنی منصوب شدندساکنان روستایی
برداري از تاسیسات غذا و سایر کاالها و خدمات موردنیاز براي جذب گردشگران از قبیل بهره

.نوشیدنی را تامین نمایند

13 Community Based Tourism Support Products (CBTSP)
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همکاري سوییسی به نام توسط یک سازمان بینمحور -محصوالت پشتیبان گردشگري اجتماع
ها براي ارایه کارآموزي مناسب و پشتیبانی ن سازمان تالشای. برداري شدهلوتاس ایجاد و بهره

وکارهاي گردشگري بازاریابی به کارآفرینان گردشگري روستایی را طی مراحل شروع و رشد کسب
.کندرهبري می

هاي مرکز این سازمان در بیشکک از توسعه بیشتر ابتکار عمل: سازمان امنیت و همکاري اروپا
محور در - ر قرقیزستان همچنین از کپی مدل گردشگري اجتماعمحور د- گردشگري اجتماع

کشورهاي همسایه قرقیزستان از قبیل قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان پشتیبانی 
.کندمی

نقل شده Baktygulov and Raeva, 2010آنطور که در (به این شرح هستند KCBTAنتایج برنامه 
): است

2008محور در سال -داد کل گردشگرانی که از خدمات گردشگري اجتماعتع: تاثیر اقتصادي- 1
گردش ) گردشگر718(برابر شد 13حدود 2000بود که نسبت به سال 9260کنند استفاده می
این تعداد . رسید2008دالر در سال 250554به 2000دالر امریکا در سال 7983مالی کل از 

.محور در قرقیزستان دارد- ي اجتماعحکایت از محبوبیت روزافزون گردشگر

محور توسط -تقاضاي روزافزون براي محصوالت و خدمات گردشگري اجتماع: تاثیر اجتماعی- 2
دالري در 40و میانگین حقوق ماهانه حدود ) 2008در (شغل مستقیم 412گردشگران با ایجاد 

از منافع غیرمستقیم کل جامعه محلی . هاي اشتغال براي افراد محلی ایجاد کردماه فرصت
.مند شدندیافتن محیط زیستی و حفاظت فرهنگی بهرهگردشگري از قبیل بهبود زیرساخت، آگاهی

-قانون اکولوژیکی به عنوان رهنمودهایی براي اعضاي گردشگري اجتماع: تاثیر محیط زیستی- 3
هنگی و همچنین ّشناسی و فراینها شامل اضول حفاظت بوم. محور و کل جامعه محلی توسعه یافت

شناسی تصمیم گرفته شد قانون بوم. گردشگري بوداصول مربوط به توسعه جامعه محلی و ترویج بوم
کند شامل با سایر شرکا امضا میKCBTAناپذیر از هر توافق همکاري که به عنوان یک بخش جدایی
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.محور باشد- محیطی مدل گردشگري اجتماعشود تا تضمینی از پایداري زیست

محور آسیاي میانه- که گردشگري اجتماعشب

اندازي یک شبکه محور در قرقیزستان راه- سازي گردشگري اجتماعهاي شبکهموفقیت ابتکار عمل
محور آسیاي میانه را تشویق - محور به نام شبکه گردشگري اجتماع-اي گردشگري اجتماعمنطقه

هدف شبکه . ین شبکه هستندتاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان همچنین یک بخش از ا. کرد
محور و بهبود زیرساخت -مساعی در منطقه در ارتباط با بازاریابی گردشگري اجتماعتقویت تشریک

.محور و ابرساختار گردشگري است- اجتماع

توان در توسعه محصول گردشگري و توزیع محور را می- برخی از اصول گردشگري اجتماع
این محصوالت شامل اقامتگاه محلی . گري مشاهده کرددرآمدهاي به دست آمده از خدمات گردش

، راهپیمایی و کوهنوردي در نقاط )مثال قالی بافی(، غذا، موسیقی، هنر، صنایع دستی )خانه مسافر(
درآمدهاي تحقق یافته از . هاي سنتی و غیر آن استسواري، مشارکت در ورزشطبیعی محلی، اسب

.رسدع محلی میها مستقیما به اعضاي جواماین فعالیت

همچنین مشارکت دموکراتیک توسط اعضاي جامعه محلی در فرایند » نوازي قرقیزستانمیهمان«
یک ساختار درون KCBTAگیري مشارکتی، در ترویج فرایند تصمیم. کندگیري را تقویت میتصمیم

هر کشور محور آسیاي میانه بوجود آورد که مجمع عمومی، که از اعضاي - شبکه گردشگري اجتماع
گیري اصلی است در حالی که نمایندگان ملی مسئول هماهنگی و شود واحد تصمیمتشکیل می

.اجراي تصمیمات هستند

برندسازي) 2سازمان محلی، ) 1: عملنحوهبهترین

KCBTAاین یک نمونه خوب از سازمان محلی است که توسط : عمل استنحوهداراي دو بهترین
. اي شده استدهی منطقهید شد و منجر به یک نمونه خوب از سازمانسایر کشورهاي همسایه تقل

یک باید براي محصوالت و مقاصد گردشگري KCBTAداشتن یک سازمان نمایندگی از قبیل 
به . محور است تا در حول اصل اساسی مشارکت محلی در توسعه گردشگري فعالیت کنند- اجتماع
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آنها یک لوگو یگانه توسعه دادند، . بکار برده استاصول برندسازي را با موفقیتKCBTAعالوه 
در کنار شعار ) خیمه مغولی، موجود انسانی و طبیعت(هاي اصلی فرهنگ نمادي که بیانگر آیکون

شود که هایشان تکمیل میسایتکه با تصاویر زیبایی در وب) نوازي قرقیزستانمیهمان(کننده دعوت
.دهددیدکنندگان بالقوه انتقال میحال و هواي محصوالت محلی را به باز

برنامه خانه مسافر باریو: مالزي-2موردکاوي 

هاي استوایی احاطه باریو یک دهکده دورافتاده در ارتفاعات کالبیت ایالت ساراواك است که با جنگل
کوچکترین (هاي شرق مالزي در جزیره بورنئو و موطن مردم کالبیت این یکی از ایالت. شده است

ایده خانه مسافر ابتدا توسط پسر کدخداي روستا مطرح شد . است) وه اقلیت قومی بومی مالزيگر
هاي اضافی اي براي جبران  پیامدهاي مالی هزینهکه میزبان مقامات بازدیدکننده بودند تا وسیله

.نوازي از آنها باشدمیهمان

. محوري معینی دارد-اي اجتماعهشتاب گرفت، ویژگی1990گردشگري در باریو که در انتهاي دهه 
گزینه اقامتی اصلی خانه . عرضه گردشگري عمدتا توسط جامعه محلی ارائه و در مالکیت آنها است

به عالوه، اعضاي جامعه . شودهاي سنتی ارائه میهاي محلی در خانهمسافر است که توسط خانواده
د یا حمل و نقل و غذا به کننمحلی به عنوان راهنما براي مسیرهاي راهپیمایی کار می

هاي صنایع دستی و یک گالري هنري کارهاي هنرمندان فروشگاه. دهندبازدیدکنندگان ارائه می
شده توسط جامعه محلی شامل راهپیمایی گردشگري در هاي ارائهسایر فعالیت. فروشندمحلی را می

دستی و مشارکت در منطقه، ماهیگیري، جلسات آموزشی درباره زندگی محلی، تولید صنایع 
.هاي محلی از قبیل مناسک و رقص استفعالیت

استفاده از اینترنت در بازاریابی: عملنحوهبهترین

جامه باریو همچنین در یک پروژه تحقیقاتی حضور داشت تا اینترنترا به : پروژه باریو الکترونیکی
گی کمک شود از محل افزایش هدف این بود که به بهبود استانداردهاي زند. جامعه محلی بیاورند
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نتیجه اصلی تولید مرکز اینترنت بود که براي استفاه جامعه محلی . دسترسی افراد محلی به اینترنت
یک پیامد مفید اصلی دسترسی . هاي آموزش سواد آي تی بودو همچنین تدارك رسانی برنامه

.جامعه محلی به اینترنت افزایش بازاریابی الکترونیکی باریو بود

شود که همچنین دهی، نظارت و ترویج میگردشگري در باریو توسط یک شوراي روستایی سازمان
به عالوه، مشارکت جمعی به جاي رقابتی افراد . دهدگیري میامکان مشارکت محلی را در تصمیم

سرانجام، تمرکز از . ها براي گردشگران شدهاي گردشگري منجر به بهترین تجربهمحلی در فعالیت
فرهنگی نیز بوده است - هاي گردشگري در باریو منحصرا اقتصادي نبوده بلکه اجتماعیتکار عملاب

.به عنوان حیات دوباره زندگی اجتماعی و فرهنگی محلی در بین اهداف آن بوده است

:منافع

هاي مثبت اقتصادي به درون جامعه محلی بوده استمند اصلی براي تزریقجامعه محلی بهره.

رهاي کوچک مقیاس جدید توسط اعضاي جامعه محلی شروع شده بود که اجازه وکاکسب
.دهد به ویژه براي جمعیت زنانی که نمایندگی اندکی دارندهاي اشتغال را میفرصت

تر در جامعه محلی کمک کردهاي اشتغال همچنین به حفظ جمعیت جوانافزایش فرصت.

گردي یک بدیل دوستانه با هاي بوماي فعالیتاستفاده از زمین جنگلی به عنوان یک منبع بر
.شودهاي مخرب قطع الوار محسوب میمحیط به رویه

:هاچالش

از قبیل پول گرفتن از (هاي معین زندگی هرروزه سازي جنبهجامعه محلی درباره تجاري
.ناراحت است) بازدیدکنندگان براي اقامت

تاسیسات حمل و نقل محدودي در منطقه وجود دارد.

)(Asker et al, 2010: منبع
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برنامه خانه مسافر کامپونگ پلگونگ: مالزي-3موردکاوي 

. دهدنگري سمبیالن تنها ایالت در مالزي است که رسوم و فرهنگ مینانگکابو را در مالزي انجام می
دولت ایالتی مشتاق بهبود گردشگري و منافع از مزایاي بخش گردشگري از طریق توسعه دادن 

کامپونگ پلگونگ برنامه خانه . ی از جوامع محلی خود به مقاصد گردشگري فرهنگی استبرخ
مسافر 500تعداد میهمانان از . تاسیس کرد1996بردار خانه مسافر در مسافر خود را با چندین بهره

,Fatimah(افزایش یافت 2004تا در 1633و به 2003تا در سال 900به 1997ساالنه در 

مپونگ پلگونگ به عنوان یک مورد خوب از یک محصول گردشگري روستایی فرهنگی در کا. )2005
هاي ذینفعان درباره توسعه یک یک موردکاوي به بررسی منافع و نگرانی. شودمالزي مالحظه می

در 14محصول گردشگري روستایی در نگري سمبیالن یعنی برنامه خانه مسافر کامپونگ پلگونگ
).Kayat, 2008(پرداخت 2005سال 

محور بر برنامه خانه مسافر متمرکز شد - این موردکاوي که روي نفوذ ذینفعان گردشگري اجتماع
ها یا افراد با اندك منابع براي معاوضه، قدرت اندکی در خود دیده و بنابراین خودشان نشان داد گروه

شوند که یک معامله میشاید به این دلیل باشد که مردم هنگامی وارد . کنندرا غیرمهم تصور می
اما در نبود پشتیبانی از برنامه گردشگري . احساس کنند احتمال نفع بردن از معامله وجود دارد

محور شکست - محور، مشارکت کافی وجود نخواهد داشت و بنابراین گردشگري اجتماع- اجتماع
شود که به موجب شروع می» نقشه ذینفعان«اي با براي جلوگیري از این قضیه، مطالعه. خوردمی

شود، محور تعریف می- در برنامه گردشگري اجتماع» نفع و سهم«هاي داراي آن، همه گروه
محور -گردشگري اجتماع- اشان در برنامه خانه مسافرذینفعان کلیدي براساس حضور و عالقه

ه شود شود که با ذینفعان کلیدي زیر مصاحبگذاري منجر به این میاین نقشه. شوندشناسایی می
:هاي خود از توسعه گردشگري روستایی را در کامپونگ پلگونگ بیان کنندکه ادراکات و نگرش

مقام دولتی مرکزي و محلی،2

14 Kampung Pelegong Homestay (KPH)
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برداري خانه مسافر اعطا شد،ساکن کامپونگ پلگونگ که به آنان گواهی بهره9

عضو کمیته برنامه خانه مسافر کامپونگ پلگونگ،2

ه عضو کمیته برنامه خانه مسافر کامپونگ پلگونگ نیستند،ساکن کامپونگ پلگونگ ک3

میهمان برنامه خانه مسافر کامپونگ پلگونگ،5

آورند و متعلق به صنعت ها را به برنامه خانه مسافر کامپونگ پلگونگ میدهنده که گروهسازمان2
سفر نیستند،

.هستندتورگردان که درگیر فروش برنامه خانه مسافر کامپونگ پلگونگ 2

کنند این ذینفعان از حیث منافع، قدرت و میزان استقالل و همچنین سهم و نفعی که آنها فکر می
هاي خود را درباره توسعه برنامه خانه آنها همچنین نظرات و دغدغه. از توسعه دارند متفاوت هستند

.مسافر کامپونگ پلگونگ ابراز کردند

محور یک عنصر مهم براي -نه مسافر گردشگري اجتماعاحساس کردند که برنامه خامقامات دولتی
صنعت گردشگري رو به رشد بود و ادعا کردند که برخی ساکنان بیش از هزار رینگیت در ماه از 

.اندمحصوالت خانه مسافر خود به دست آورده

مندي خود را ابراز رضایتبرداران و اعضاي کمیته برنامه خانه مسافر کامپونگ پلگونگبهره
ردند که چگونه برنامه به بهترسازي روستا کمک کرده است و چگونه نتایج مثبت برنامه بیشتر از ک

پرستی، اعتماد، و رهبري را در بین جوانان حفظ شود که این برنامه وطنتصور می. منفی هستند
.کندمی

به این نگاه منفی نسبت ) روستاییانی که در برنامه شرکت نکردند(ساکنان کامپونگ پلگونگ
برنامه ندارند چون که آنها هیچ مشکلی ندارند یا احساس بار مالی غیرضروري از سوي 

هاي در واقع آنها به مقامات توصیه کردند که فعالیت. کنندبازدیدکنندگان به جامعه محلی خود نمی
بور اما ساکنان مج. تبلیغی را تشدید کنند تا گردشگر بیشتري به برنامه خانه مسافر جذب شود
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.نیستند هر گونه تالشی براي پشتیبانی از برنامه بکنند

بخش و غنی تصور تجربه خود از برنامه خانه مسافر را لذتمیهمانان برنامه کامپونگ پلگونگ
آنها شیوه زندگی روستاییان و فرهنگ محلی را بهتر درك کرده و تحت تاثیر میهمان نوازي . کردند

.دهندگان قرار گرفته بودندمانگرم و خالصانه میزبانان و ساز

نیاز به بهبود تاسیسات را از طریق ارتقاي سالن چندمنظوره  و بهبود وسایل دهندگانسازمان
.حمل و نقل از یک مکان به مکان دیگر ابراز کردند

هاي خانه مسافر قرار نگرفتند چون این برنامه هنوز به تحت تاثیر ترویج و فروش بستههاتورگردان
.کامل توسعه نیافته بودطور

:شدههاي آموختهدرس

هاي متفاوت در توسعه خانه مسافر و ریزان گردشگري در مالزي یک درك محکم از جنبهبرنامه
محور در منطقه خود - گردشگري اجتماع-دالیل عالقه و عدم عالقه آنها را به توسعه خانه مسافر

.پیدا کردند

:منافع

گانهیک محصول گردشگري بدیل ی.

سیالتول رحیم«به زبان ماالیی (شده میهمان مداوم و طوالنی تثبیت-تاکید بر رابطه میزبان« (
.میلگفتگوي تلفنی و اي. از طریق نامه

اثرات اجتماعی و فرهنگی مثبت، افزایش انسجام اجتماعی.

اي اما با نشت پایین داردبه علت تولیدات محلی، درآمد حاصله حالت حاشیه.

(Kayat, 2008, 2010): عمناب
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کاندي رجو بوروبودور، جاوه مرکزي و بانتن قدیم: اندونزي- 4موردکاوي 

محور در جاوه مرکزي اندونزي، توسط سازمان جهانی گردشگري -پروژه توسعه گردشگري اجتماع
هدف این پروژه بهترکردن شرایط . در تشریک مساعی با وزارت فرهنگ و گردشگري شروع شد

اقتصادي براي جامعه محلی است در حالی که توسعه پایدار محیط طبیعی و فرهنگی را -یاجتماع
اهداف خاص پروژه شامل تولید درآمد از طریق گردشگري براي جامعه محلی، . کندتضمین می

هاي محلی، ها، و افزایش ظرفیتریزي، توسعه و مدیریت فرایندارتقاي مشارکت محلی در برنامه
. شرایط زندگی بودها و مهارت

هاي توسعه ریزي و توسعه راهبرد، از قبیل ارزیابی فرصتهاي پروژه عمدتا بر برنامهفعالیت
محور، تحلیل نیازهاي جامعه پایدار، چارچوب سیاستگذاري ملی کلی همچنین - گردشگري اجتماع

محور پایدار، - عرهنمودها و استانداردهاي خاص براي راهنمایی جامعه محلی براي گردشگري اجتما
هاي محلی و جوامع محلی براي ارتقاي هایی براي یک ساختار پشتیبان دولتو توصیه

.هایشان تمرکز یافته استتوانمندي

ریزي، کارآموزي و آموزش، سالمت و بهداشت و تولید درآمد را به هاي برنامهپروژه همچنین فعالیت
.عنوان نماگرهاي موفقیت پیشنهاد کرد

:منافع

المللی با افزایش تعداد گردشگران داخلی و بین(فزایش فعالیت گردشگري از هنگام شروع پروژه ا
)میانگین اقامت سه روزه

مثال راهنماي تور، خانه (هاي اشتغال براي جمعیت فقیر محلی در گردشگري افزایش فرصت
).مسافر، حمل و نقل محلی، سوغات، رستوران، تولید و توزیع غذاي محلی

درصد افزایش 100(وکارهاي گردشگري توسط اعضاي جامعه محلی کیت و مدیریت کسبمال
).2004درصد افزایش در 10و 2003تعداد خانه مسافر در سال 

 افزایش درآمد گردشگري و تزریق مستقیم اقتصادي عواید گردشگري به درآمد خانوار محلی
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؛ ایجاد صندوق 2001مقایسه با سال در2003درصد افزایش درآمد سرانه در سال 12.5مثال (
).شودهاي گردشگر که براي توسعه جامعه محلی استفاده میدرآمد جامعه محلی از ورودي

ارتقاي پشتیبانی در سطح نهادي براي جامعه محلی.

ها، روشنایی، مخابرات و شبکه فاضالبمثال بهبود جاده(ها گذاري در زیرساختافزایش سرمایه.(

:هاچالش

یاز به اجماع و دید مشترك براي توسعه گردشگري در بین اعضاي جامعه محلین.

پذیري و پایداري اقتصادي رقابت(هاي جامعه محلی و گرایشات بازاري درگیري بین اولویت
).مقصد

اجتماعی-نیاز به منشور رفتاري براي جلوگیري از اثرات منفی اقتصادي.

هاي بازاریابیه حضور بخش خصوصی براي دسترسی بهتر به شبکهنیاز ب.

(SNV and the University of Hawaii, 2013): منبع

انجمن جارینگان اکوویساتا دسا-گردي روستاییشبکه بوم: بالی، اندونزي- 5موردکاوي 

ر مردم عادي محو-به عنوان یک پروژه گردشگري اجتماع2002جارینگان اکوویساتا دسا در سال 
اي از چهار جامعه محلی روستاي بالینس تحت هدایت بنیاد ویسنو که یک سمن توسط شبکه

کیادان پالگا، دوکو : روستاهاي در شبکه عبارت بودند از. زیستی بالینس بود ایجاد گردیدمحیط
رسانی گردي اندونزي و موسسه کمکشبکه بوم. سیبتان، تنگانان پگرینگسینگان و جزیره سنینگان

این ابتکار عمل . روفورد براي حفاظت محیط زیست نیز به عنوان پشتیبانان پروژه مطرح بودند
هاي گردشگري انبوه بود که در بالی غالب شده بود، وا منافع افراد محلی عمدتا در واکنش به فعالیت

عریف شده است اصول جارینگان اکوویساتا دسا آنطور که در صفحه وب رسمی ت. گرفترا نادیده می
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هدایت ) 2گیري و مدیریت دموکراتیک توسط جوامع محلی؛ ریزي، تصمیمبرنامه) 1« : عبارتند از
کردن اثرات کمینه) 2منابع مالی از گردشگري به توسعه جامعه محلی و حفاظت از محیط زیست؛ 

د محلی و تسهیل مبادله مطلوب بین فرهنگی بین افرا) 4زیانبار گردشگري بر محیط زیست؛ و 
».بیگانگان

تسهیل رویکرد پایین به باال با تالش مردم عادي:بهترین رویه

سازمان هاي . بافت اجتماعی سنتی روستاها امکان ایجاد و تسهیل جارینگان اکوویساتا دسا را داد
دینی و اجتماعی از پیش موجود و همبستگی بین اعضاي جامعه محلی امکان پیدایش پایین به 

و فروش محصول تماما توسط جارینگان اکوویساتا بازاریابی .محور را داد-شگري اجتماعباالي گرد
دسا انجام شد، به این سازمان اجازه داد تا ورود گردشگر را کنترل و محدود کند، درآمدها را به 

ها به درآمد هر خانوار و نیز وجوه جمعی براي حمایت از توسعه محیط زیست جامعه عنوان تزریق
گیري به عالوه، تمرکز بر مردم قوي، بخش جدایی ناپذیر از فرایندهاي تصمیم. ی حفظ نمایدمحل

.شفاف و دموکراتیک است

دهد کارآموزي براي راهنماي گردشگري و ها که به عنوان بخشی از پروژه رخ میبرخی فعالیت
خی روستاییان به هاي اولیه، چاپ بروشورهاي تبلیغاتی، پوستر و بنر، اشتغال مستقیم برکمک

اي در مطبوعات ملی و عنوان کارمندان براي جارینگان اکوویساتا دسا و پوشش گسترده رسانه
.المللی بودبین

:هامنابع و جاذبه

هاي تورهاي راهپیمایی، رویه. پیشنهاد اصلی این ابتکار عمل، شیوه زندگی سنتی بالینس است
در معرض زندگی روزانه قرار گرفتن، و غذاهاي کشاورزي محلی، هنرها و تولید صنایع دستی،

تر پیشنهادشده به گردشگران در هر روستا، تجربیات خاص. هاي متداول هستندمحلی از جاذبه
شامل خانه مسافر، کشت و تولید قهوه ارگانیک، پرورش میوه نخل، تولید پارچه، نوشتن روي برگ 

. قایق سواري به جزایر مرجانی و مزارع نی دریاییهاي روستاي باستانی،گاهنخل، بازدید از سکونت
هاي سنتی همه بازدیدها به سایت. دهی به میهمانان یک عنصر مهم از این تجربه استآموزش
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کشاورزي و طبیعی با تبیین افراد محلی همراه است که برخی از آنها راهنماي گردشگران نیز 
.هستند

:منافع

 در رابطه با گردشگري، محصوالت گردشگري و منافع آنافزایش آگاهی در بین عموم مردم.

برخی از این عایدات به نهادهاي جامعه . هاي گردشگريافزایش ورود گردشگر و سود از فعالیت
.شودمحلی تزریق می

حضور کشاورزان محلی در نیروي کار گردشگري به عنوان راهنما، آشپز، و مالکان خانه مسافر.

محصوالت و خدماتمالکیت و مدیریت محلی.

گیري و پایش اثر گردشگر بر محیط زیستحضور محلی باال در فرایندهاي تصمیم.

سازي افراد محلی مانع تالش براي خصوصی(هاي خارجی جوییافزایش مقاومت نسبت به تملک
)بیرونی شدند

هاي مدیریت پسماند شروع شدطرح.

 احساس شدکیفیت و رضایت باالي بازدیدکنندگان از خدمات.

:هاچالش

کردن اثرات منفی جاري نسبت یک چالش، ماهیت محدود منافع محیط زیستی بود چون که کمینه
.تر تقدم یافتبه تمهیدات حمایت کنشگرانه

Asker et al, 2010; Byczek, 2011; Jaringan Ekowisata Desa (JED(:منابع - village

ecotourism network), 2013(
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)TEDAP(توسعه گردشگري در پروژه آناتولی شرقی : ترکیه- 6اوي موردک

توسعه گردشگري در پروژه آناتولی شرقی یک پروژه گردشگري پایدار مشترك بود که توسط وزارت 
این . برداري شدفرهنگ و گردشگري ترکیه، برنامه عمران ملل متحد و شرکت آنادولو افس بهره

محور را به عنوان یک -انجام شد، گردشگري اجتماع2012ر و اکتب2007پروژه که بین آوریل 
پروژه جامعه محلی را . هاي خود در رشد اقتصادي منطقه به رسمیت شناختبخش حیاتی در تالش

. کندبینی میسازي و درآمدهاي گردشگري پیشهاي ظرفیتمند اصلی براي فعالیتبه عنوان بهره
برداري از پتانسیل گردشگري است که عمدتا به بهرهاما این پروژه اساسا یک پروژه توسعه 

.شودگردشگري پایدار مقصد متوسل می

هاي گردشگري در دره کوروه هدف کلی پروژه کمک به سطح زندگی مردم محلی با ارتقاي فعالیت
:درون این هدف، سه هدف مشخص زیر تعریف شده است. در بخش شمال شرقی ترکیه است

گري؛توسعه محصول گردش) 1

تبلیغ منطقه و پروژه) 2

.هاي محلیارتقاي ظرفیت)3

:هایی که در ارتباط با هر هدف انجام شدند به این شرح هستندفعالیت

:توسعه محصول گردشگري

عمدتا زندگی طبیعی متنوع، ساختار فرهنگی (ارزیابی بالقوه گردشگري و توسعه موجودي انبار - 1
هاي آبی، راهپیمایی، کوهنوردي، چادرزدن، ورزشو میراث اصیل، تماشاي پرندگان،

).شناسیخوراك

).مثال کلیساي گرگورین تاریخی(هاي طبیعی و فرهنگی انتشار بروشورهایی براي معرفی دارایی- 2
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سواري در کوه، تماشاي پرندگان، و هاي آموزشی براي کوهنوردي، چادرزدن، دوچرخهبرنامه- 3
).کنندهشرکت150بیش از (شناسی آموزش گیاه

.هاي تماشاي پرندهفستیوال- 4

رانی و شناسی، قایقشناسی، پروانهشناسی، پرندهگیاه(پشتیبانی لجستیک از تورهاي تخصصی - 5
).غیره

کنندگان خانم هاي آموزشی که به شرکتتاسیس کارگاه سرامیک، برنامه(ترویج صنایع دستی -6
).اصیلشود، توسعه اقالم جوایز ارائه می

فرد محلی، انتشار کتاب آشپزي درباره 40هاي آموزشی براي برنامه(ترویج غذاهاي محلی - 7
).شناسی و مسابقات آشپزيهاي خوراكدهی فستیوالغذاهاي خوشمزه محلی، سازمان

.تاسیس خانه مسافر- 8

:تبلغی منطقه و پروژه

هزار نقشه و بروشور سه الیه، 10(نطقه المللی بروشورهاي تبلیغاتی براي متوزیع ملی و بین- 1
).بروشور تماشاي پرندگان4500

تا تازه 13بازسازي شده، 30(هاي طبیعی و فرهنگی هاي گویاي آموزشی براي دارایینشانه- 2
).افزوده شده

.پخش فیلم مستند یک ساعته در تلویزیون ملی درباره پتانسیل گردشگري این منطقه- 3

.هاي مسافرتیهاي ملی براي راهنماي تور، هلتداري، و آژانستبلیغاتی با انجمنتشریک مساعی - 4

12(المللی اي، ملی و بینهاي گردشگري منطقهها و جلسات و کنفرانسمشارکت در نمایشگاه- 5
).مشارکت

).نمایشگاه/ ارائه/ پوستر25(هاي دانشگاهی مشارکت در کنفرانس-6
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)حساب فیسبوك(هاي اجتماعی برداري از رسانهبهره- 7

.هاي هدایا و سوغاتتاسیس دفاتر اطالعات گردشگري و فروشگاه- 8

:هاي محلیارتقاي ظرفیت

بخشی گردشگري، توسعه و مثال موضوعاتی شامل آگاهی(هاي آموزشی و گواهی حضور برنامه- 1
کارآفرینی، چگونگی سازماندهی اجتماعی، جضور زنان در توسعه اجتماعی، مدیریت چرخه پروژه،

).بندي محصوالت محلی و مدیریت خانه مسافرنوشتن پروزال و گرفتن کمک مالی، بسته

.هاي ترویج گردشگريسازمان غیردولتی در تالش18تاسیس دو انجمن محلی، پشتیبانی از - 2

به دو هاي زناندو بازدید مطالعاتی توسط مقامات دولت محلی، کارآفرینان گردشگري و گروه- 3
.مقصد دیگر

13هاي کوچک مقیاس به هاي تازه تاسیس خانه مسافر و کمکپشتیبانی آموزشی براي بنگاه- 4
.کارآفرین گردشگري محلی

.سازي دولت محلی از یک طرح جامع براي توسعه راهبردي و گردشگريپشتیبانی براي آماده- 5

ها، وزارتخانه محیط زیست و دانشگاهکردن براي منطقه درالبی(طلبی هاي حمایتبرنامه-6
).جنگلداري و نهادهاي توسعه ملی

هزار دالر کمک 365تقریبا (هاي محلی منفرد المللی به پروژهپیونددادن منابع مالی ملی و بین- 7
).مالی اعطا شد

:منافع

ها والمللی به منطقه که تحت هدایت تورگردانافزایش جابجایی گردشگري داخلی و بین
.هاي مسافرتی بودآژانس

560تقریبا (هاي جوانتر و زنان هاي گردشگري به ویژه در بین نسلافزایش درآمد از فعالیت
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).هزار دالر به درآمد کل خانوارها تزریق شد

 درصد افزایش 100(توسط افراد محلی ) تخت و صبحانه(مالکیت تاسیسات اقامتی گردشگري
).ظرفیت تخت در منطقه

 ظرفیت محلی مربوط به گردشگري، تولید غذا و صنایع دستیافزایش.

 به ویژه در خانه مسافر، سوغات و تولید (افزایش حضور زنان و جوانان در نیروي کار گردشگري
).غذاي محلی

 شناسی، راهپیمایی، دوچرخه کوهنوردي، خوراك(ترویج گردشگري با عالیق ویژه در منطقه
).پرندگانقایقرانی، دریانوردي، تماشاي

:گرهاها و تسهیلچالش

هاي پروژه، نقاط ضعف اصلی را به عنوان نبود سازمان عمران ملل متحد پیش از آغاز فعالیت
تاسیسات گردشگري، سطح آموزش پایین مربوط به خدمات گردشگري، نبود آگاهی و وجدان 

از طرف دیگر، تمایل . هاي گردشگري شناسایی کرداجتماعی درباره محیط فرهنگی همچنین ارزش
برداري نشده، اجراي نواز جامعه محلی، و حضور نیروي کار بهرهمحلی براي توسعه، طبیعت میهمان

هاي اصلی عبارت بود از مشکل طی مرحله اجرا، چالش. آمیز اهداف پروژه را تسهیل کردموفقیت
- حدود اجتماعیهاي دورافتاده با دسترسی مگاهرسیدن به اعضاي جامعه محلی در سکونت

هاي اقتصادي درون جامعه حفظ نشده بودند این واقعیت که جوانان به علت نبود فرصت. اقتصادي
توانست به اما پروژه می. شدها دیده مینیز به عنوان تهدیداتی به حضور جامعه محلی در ابتکار عمل

هاي یق برنامهعنوان یک ماجراي موفق دیده شود چون که بیشتر این مسائل عمدتا از طر
سازي شدید حل شد که به سمت جامعه محلی و مشارکت قوي جوانان و زنان در نیروي کار ظرفیت

.هدفگذاري شده بود

)TDEAP-DATUR, 2013; the Journey, 2013b(:منابع
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اتحادها براي گردشگري فرهنگی در آناتولی شرقی: ترکیه- 7موردکاوي 

که یونسکو، سازمان جهانی گردشگري و برنامه عمران (زمان ملل اي مشترك از سوي سااین پروژه
و در تشریک مساعی با وزارتخانه فرهنگ و گردشگري ) سازمان ملل با همدیگر همکاري کردند

3.8با بودجه تقریبا . انجام شد) شهر کانونی پروژه(هاي کارس ترکیه همچنین مراجع و سمن
گسترده عمدتا با هدف بسیج گردشگري در شهر کارس به سازي میلیون دالري، یک برنامه ظرفیت

.اقتصادي جمعیت شهر انجام شد- منظور کاهش فقر و بهتر ساختن وضعیت اجتماعی

:دستاوردها

.تهیه سند توسعه گردشگري راهبردي براي منطقه

هاي هاي مدیریت میراث فرهنگی، کارآفرینی و مهارتها به جامعه محلی در حوزهکارآموزي
.هاي فعالیت مرتبط با گردشگريوکار در حوزهریت کسبمدی

هاي مراقبت مربوط رسانی مرتبط با گردشگري محلی همچنین سنجههاي بازاریابی و آگاهیفعالیت
.به میراث فرهنگی مریی و نامریی

توانست به عنوان یک رویکرد گردشگري فقرزداي عمومی به جاي گردشگري مشخصا پروژه می
تقریبا (ساله و یک جمعیت بزرگتر 3.5این پروژه یک دوره زمانی . بندي شودطبقهمحور- اجتماع

یعنی فرهنگی، طبیعی و (هاي گوناگون گردشگري دهد و روي قالبرا پوشش می) هزار نفري300
فرهنگی نامریی، تولید (هایی که مرتبط با توسعه گردشگري ها و شبکههمچنین بخش) زمستانی

دهنده رویکرد گردشگري هاي نشانبنابراین، با وجود ویژگی. است) طبیعیکشاورزي و منابع
:باشدمحور منطبق می-فقرزدا، عناصر معین این پروژه با اصول گردشگري اجتماع

سازي هاي ظرفیتبسیاري از ابتکار عمل: هامند اصلی از این فعالیتجامعه به مثابه بهره- 1
به سمت جامعه محلی به ) ارآموزي حین کار براي گردشگريهاي کمثل ایجاد آگاهی و فعالیت(

.مندان اصلی هدفگذاري شدندعنوان بهره
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وکارها و حضور در نیروي محور کسب-مالکیت اجتماع:محور- مشارکت و مالکیت اجتماع-2
سازي ارتقا یافته هاي نوپاي تجاري و ظرفیتهاي اعطایی به شرکتکار گردشگري از طریق کمک

براي تولید سنتی مندهایی شکل گرفت که زنان را به عنوان نیروي کار اصلی و بهرهنجمنا. بود
ها و مراکز فرهنگی ساخته شد و به همچنین کارگاه. بافی جاي دادغذاي محلی، عروسک و فرش

به شکل رایگان به عنوان ) یعنی بازیگران، سازندگان ادوات موسیقی(خدمت هنرمندان محلی 
یک نمونه برجسته دیگر . اي اجراي آثار هنري و بازاریابی محصوالت مرتبط با هنرمنفذهایی بر

هاي آموزشی است که وزارت فرهنگ و گردشگري ترکیه به افراد محلی مرتبط با گردشگري، برنامه
هاي مرتبط با تاسیسات اقامتی دهد تا آگاهی و مهارتتر ارایه میجمعیتبه ویژه در روستاهاي کم

هاي خود به شکل تخت و صبحانه مند به تبدیل خانهافراد محلی عالقه. بحانه را باال ببردتخت و ص
.گرفتندهاي تبدیل مییارانه بیشتري از سوي برنامه به شکل نسبتی از هزینه

توان گفت بیشتر ابتکارات درون پروژه به همه اصول با وجود سطح باالي تمرکز جامعه محلی، نمی
، جامعه محلی، و وزارتخانه مراجع UNJPاز همه مهمتر، . محور عمل کرده باشد- گردشگري اجتماع

سازي شنیده هاي ظرفیتبا اینکه صداي جامعه محلی در طراحی برنامه. کننده اصلی هستندتعیین
شد، ساختارهاي حقوقی و اداري موجود همچنین اهداف پروژه از یک سطح کنترل مطلوب می

اما . بطه با تخصیص منابع و یا توسعه راهبرد گردشگري جلوگیري کردتوسط جامعه محلی در را
هاي آتی مرتبط با راهبرد توسعه دادن مدل حکمرانی گردشگري دموکراتیک براي فعالیت

.سازي بودهاي ظرفیتگردشگري در شهر، یک خروجی مهم از ابتکارعمل

-MDGF-MDG Achievement Fund, 2013;UNDP(:منابع United Nations Development

Agency, Turkey, 2006; UNESCO-United Nations Educational, Scientific, and

Cultural Organization, 2008(.

بنگاه گردشگري پیاده روستاي بوهوما: اوگاندا- 8موردکاوي 

ف از محور است که هد- بنگاه گردشگري پیاده روستاي بوهوما یک ابتکار عمل گردشگري اجتماع
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هاي تولید درآمد براي هاي گردشگري در بوهوماي اوگاندا است تا فرصتساختن فعالیتآن متنوع
توسط سازمان غذا و 2004و 2001روي روستایی بین سال پیاده. جامعه محلی را افزایش دهد

سازمان ملل در تشریک مساعی با یک شریک ملی به نام صندوق حفاظت از جنگل ) فائو(کشاورزي 
هاي کوچک مقیاس ایجاد بنگاه«هدف کلی فائو . اندازي شدناپذیر ماگینگا و بویندي راهرخنه

هایی براي مدیریت منابع خودکار براي تهیه درآمد اضافی جوامع محلی بود در حالی که انگیزه
».طبیعی پایدار در سایت میراث جهانی بویندي فراهم کند

بنگاه گردشگري پیاده روستایی شامل مشارکت محلی در محور از -عناصر اصلی گردشگري اجتماع
روي تقریبا سه پیاده. مدیریت بنگاه و همچنین توزیع مستقیم منافع در بین اعضاي جامعه بود

این شامل . کشدناپذیر بویندي طول میساعته در نزدیک ورودي بوهوما به پارك ملی رخنه
توانند رویدادهاي فرهنگی و گردشگران میهاي جامعه محلی است که هایی در خانوادهتوقف

گردشگر در ماه را دارد 150این بنگاه قصد جذب کردن میانگین . هاي مناظر را ببینندجذابیت
.کنندناپذیر بویندي دیدن مینیمی از میانگین تعداد گردشگران تقریبی که از پارك ملی رخنه(

: اهداف

ایجاد درآمد اضافی براي خانوار- 1

ها، نهادهاي دولتی و هاي جامعه محلی و سمنجاد اتحادهاي راهبردي در بین بنگاهای- 2
.هاي بخش خصوصیشرکت

.توسعه محصوالت دوستدار محیط زیست- 3

:هامنابع و فعالیت

گذاري موجودي کاالي پس از نقشه. گردي قدم زدن از میان روستاي بوهوم استمحصول اصلی بوم
برداري پرریسک یا پرهزینه داشتند کوتاه نابع با حذف آنهایی که بهرهطبیعی و فرهنگی سایت، م

روي شامل نمایش صنایع دستی زنان محلی، آبشار، کشتزار چاي، سایت مسیر و برنامه پیاده. گردید
آوري موز، درمان محلی با داروي سنتی، مدرسه محلی، تماشاي پرندگان در منطقه نمایش عمل
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آوري یک نوشیدنی محلی، و یک سایت موسیقی باتوا درخت، سایت عملممنوعه جنگل براي رشد 
.و اجراي نمایش

:منافع

 به عنوان مالکان، راهنمایان تور، و خانوارها(افزایش درآمد براي جامعه محلی.(

گردشگري، ارتباطات، فناوري(هاي آموزشی منظم افزایش ظرفیت فردي از طریق برنامه.(

هاي متفاوتفرهنگفرهنگی با مبادله بین

افتخار محلی، حس مالکیت و شمولیت

 مثل بهبود بهداشت(بهبود سطح زندگی براي ساکنان محلی.(

آگاهی محلی و تمایل به حفظ منابع طبیعی.

:شدههاي آموختهدرس

 هاي خصوصی و عمومیها، بخشجامعه محلی، سمن(اهمیت تکثر در مشارکت.(

فیت خدمت باال براي پایداري اقتصادينیاز به بازاریابی کارامد و کی.

سازياهمیت آموزش براي ظرفیت

نیاز به پایش و پشتیبانی براي مدیریت مناسب درآمدها

)FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2005(: منبع

گردي تومانی تندااردوگاه بوم: گامبیا-9موردکاوي 

به عنوان ابتکار عمل مردم عادي توسط مردم محلی 1999تومانی تندا که در گردي اردوگاه بوم
هاي مسیحی و مسلمانی بود که با هم در صلح و آرامش جوال شروع شده بود که شامل خانواده
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کند به این معنا که نه تنها به گامبیا اصول گردشگري جامعه محلی را پیاده می. کردندزندگی می
شود بلکه بازده گردشگري مستقیما به افراد اد محلی شروع و مدیریت میطور کامل توسط افر

دهد تا زندگی فرهنگی و طبیعی اصیل آفریقایی را گردها اجازه میاردوگاه به بوم. گرددمحلی برمی
.تجربه کنند

جانبه توسط ساختار اجتماعیتسهیل مشارکت همه: عملبهترین نحوه 

کردن برنامه گردشگري و مشارکتی روستاي تومانی تندا عملیاتیساختار اجتماعی برابرطلبانه
دهی جانبه است و با نظام رايشوراي روستا همه. کندآمیز را تسهیل میمحور موفقیت- اجتماع
هاي سنتی کیلومتري مرکز روستا واقع شده است و کلبهاردوگاه در نیم. شودمحور اداره میاجماع

. ازدیدکنندگان اقامت دارند تحت مالکیت و مدیریت افراد محلی استدر اردوگاه در جایی که ب
هاي جامعه دسترسی برابر به مشارکت در نیروي کار براساس نظام چرخشی است که همه بخش

انداز عالوه بر ماهیت مشارکتی ابتکار عمل، آگاهی دربین افراد محلی یک چشم. منافع دارند
سازد که پتانسیل اثرات منفی و همچنین مثبت ناشی از کن میبینانه به سمت گردشگري را ممواقع

به عنوان یک ............. در حالی که افتخار محلی و خود. شناسندحرکت گردشگري را به رسمیت می
ها شود، یک تریبون باز در بین محلیسپر حمایتی در برابر بسیاري از اثرات نامساعد دیده می

کردن و هندل ها براي بحثهاي بیرونی و سمنیک مساعی با ارگانتشویق میشود همچنین در تشر
.کردن اثرات به شکل جمعی

:هاها و جاذبهفعالیت

یک معرفی آموزنده از فرهنگ محلی جوال: کندتاریخ صحبت می.

نهادن فرزند، مراسم ازدواج و پاگشایی براي دختران مراسم و تشریفات سنتی، از قبیل مراسم نام
.و پسران

هاي آشپزي غذاي محلیدرس.
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هاي کشاورزي، تجربه دست اول از کشت تا کشاورزي؛ شامل اطالعات آموزشی درباره روش
.برداشت محصول

تور باغبانی و گلکاري، تور جنگل جامعه محلی، تور روستا.

هاي محلیخانه مسافر با خانواده.

 در جنگلسفر قایق در رودخانه؛ شامل ماهیگیري و تماشاي پرندگان.

سافاري با درشکه گاوکش؛ اکتشاف در جنگل و مناطق روستایی پیرامون.

کاشت درختان.

آوري صدفجمع.

تماشاي پرندگان و سفرهاي حیات وحش.

هاي تولید نمک، تهیه صابون و رنگ و پارچه باتیککارگاه .

رقص و آواز جوال

:منافع

لی، فروش صنایع دستی و مالیات هاي هنري محهاي درآمدي جداگانه از نمایشجریان
.گردشگر

هاهاي محلی در کمپاشتغال خانواده.

هاي آموزشی ارائه شده به افراد محلیبرنامه.

هاي سبزیجاتنرده کشی باغ

پرداخت شهریه مدارس.

آموزانحمایت مالی از دانش
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 آیددست میاز طریق منابع مالی که از عایدات گردشگري به (پشتیبانی براي توسعه روستا.(

:هاچالش

بستان بین - محور، بده- گردي اجتماعچالش اصلی براي توسعه اردوگاه به عنوان یک سایت بوم
برخی از تحوالت مورد نیاز براي سطح . هاي گردشگري بودزیستی در برابر اولویتهاي محیطاولویت

هاي ید لبنیات و بودجهبراي مثال افزایش تول(مطلوب تجربه گردشگري به زیان محیط زیست بود 
انقباضی ناشی از افزایش مصرف انرژي به شیوه هاي ناپایدار؛ امکان خرید وسائط نقلیه براي 

)اردوگاه

:شدههاي آموختهدرس

دادن و کیفیت و کمیت روابط اجتماعی در یک جامعه درجه ارتباط(سطح باالي سرمایه اجتماعی 
.کندمحور را تسهیل می-ي اجتماعآمیز اصول گردشگرکاربرد موفقیت) معین

(Betz, 2013; Jones, 2005; Tumani Tenda, 2013): منابع

هاي شرقیشن: عمان-10موردکاوي 

تواند یک مفهوم کلیدي براي کوشش عمان به پیشبرد توسعه محور می- گردشگري اجتماع
انواع میراث تاریخی ، عمان که موطن. هاي پایدار گردشگري در مقابل گردشگري انبوه باشدقالب

در . هایی برحسب دسترسی گردشگر به عناصر میراث مواجه استفرهنگی و طبیعی است، با چالش
هاي میراث حالی که این عدم دسترسی شاید یکی از عواملی باشد که باعث حمایت از این سایت

- گري اجتماعهاي گردشابتکار عمل. شود، همچنین هزینه فرصتی برحسب توسعه محلی داردمی
.برد براي توسعه محلی و حمایت از میراث عمل کند-محور شاید به عنوان یک سناریو برد

به امید تبدیل منابع محلی به 1990هاي شرقی در دهه محور در شن-هاي صحراي اجتماعاردوگاه
هاي متفاوت صحراي هاي سنتی، سفر به بخشمحصوالت گردشگري اصیل شامل خوابیدن در کلبه
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هاي فولکلور سنتی، شتر سواري، و شنی، خرید محصوالت صنایع دستی، تماشاي نمایشگاه
ها بود که در خیمه صحراي چادرنشین نخستین این خیمه.  هاي شنی بودخودروسواري در تپه

. شش خیمه گردشگري، در مالکیت و اداره قبایل محلی بود2002در سال . ایجاد شد1990
ها هر دو بازارهاي خیمه. کردندنشین اقامت میهاي سنتی بادیهاین کلبهها در میهمانان خیمه

محور پیروي - ها از رویکرد اجتماعاما همه این خیمه. کندالمللی را هدفگذاري میداخلی و بین
کنند، کنند، کاالها و خدمات را وارد میسپاري میها کارگران را برونبرخی از این خیمه. کنندنمی

هایی که از گروه. تعلق نداردنشینیناصري است که اصیل نبوده و به سبک زندگی بادیهو شامل ع
کنند ساکنان محلی، مالکان شترهایی که سفر حرکت گردشگري منافع اقتصادي کسب می

هاي رقص سنتی محلی، زنان فروشنده حنا، صنعتگران دستی و تا حدي اندك کنند، گروهمی
.ستندنشین ههاي بادیهخانواده

:منافع

اشتغال و ایجاد درآمد براي جوامع محلی.

وکار براي صنعتگران محلیافزایش کسب.

بهبود زیرساخت و ابرساخت گردشگري.

شده براي خدمات گردشگريدرآمد کسب.

کمک به محافظت از فرهنگ.

:هاهزینه

سازي میراث فرهنگی و سبک زندگی محلیکاالیی.

اثر منفی بر محیط طبیعی.

هاي محلی معین به علت اختالل در زندگی ساکنانفزایش نارضایتی و مقاومت توسط گروها.
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هاي محلی به علت تخصیص منابع و منافعگروهبیندرگیري.

:شدههاي آموختهدرس

.نیاز به بهبود بیشتر در زیرساخت و ابرساختار

ن توزیع عادالنه منافع در گیري و مدیریت یک الزام است همچنیتسهیل مشارکت محلی در تصمیم
.هاي متفاوت جامعه محلیبین بخش

.همکاري بین جوامع محلی، نهادهاي خصوصی و عمومی

.نیاز به آموزش تخصصی در خدمات گردشگري و حمایت زیست محیطی

(Mershen, 2007):منبع
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فصل پنج

هایی براي کشورهاي عضو کامسکتوصیه

این ابزار با اصول و . رد پسند در اطراف جهان شده استمحور یک مفهوم مو- گردشگري اجتماع
دهد که به سمت هر دو کشورهاي نگر به توسعه جامعه ارائه میفوایدي که دارد یک رویکرد کل

به ویژه پتانسیل باالیی براي مناطق . توسعه یافته و در حال توسعه هدفگذاري شده است
، همگام با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل. داردشدهاي و محرومنیافته با جوامع حاشیهتوسعه

سازي مخاطرات در مناطق کمتر توسعه یافته از طریق توسعه المللی با برطرفچندین سازمان بین
ها ثبت شده است به ویژه توسط سازمان برخی پیشرفت. شودمحور ترویج می- گردشگري اجتماع

محور از طریق اقدامات گردشگري -اجتماعجهانی گردشگري که فعاالنه درگیر در گردشگري 
اما هنوز یک پتانسیل بزرگ براي رشد نمایی در توسعه . محو فقر در اطراف جهان است-پایدار

محور در چندین کشور شامل کشورهاي عضو کامسک وجود دارد به ویژه وقتی - گردشگري اجتماع
هاي کمتر کنندگان و مزایاي مکانالمللی، ترجیحات در حال تغییر مصرفروندها در گردشگري بین

:یافته را براي توسعه گردشگري مالحظه می کنیم شامل اینهاتوسعه

انداز طبیعی و حیات وحش یکتا،هاي گردشگري، فرهنگ، هنر، موسیقی، چشمفراوانی دارایی

یافته،کنجکاوي و تقاضا از گردشگران کشورهاي توسعه

هاي جوانان و زنان،ه گروهنشده، به ویژبردارينیروي کار بهره

،زمین آماده و مستعد براي عمران و آبادانی

هاي گردشگرفرستتر ارز در مقایسه با مکاننرخ پایین.

ها در محیط محور به نحو مناسبی بکار رود، به ویژه با استفاده از فرصت-اگر گردشگري اجتماع
اما توسعه گردشگري . مسک استزیست، یک انتخاب توسعه راهبردي براي چندین کشور عضو کا

هاي ها و چالشبه علت وجود محدودیت. محور مستلزم کاربرد با احتیاط در ابتدا است- اجتماع
.بسیار، احتمال دارد منجر به شکست، و اتالف منابع کمیاب شود
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و رهنمودها وجود دارد، هیچکدام از آنها یک برنامه مناسب » هاي خوبتجربه«اگر چه چندین 
ها، فرهنگ، نقاط قوت و ضعف یکتاي خود ، با منابع، ویژگیايهر جامعه. دهندهمه ارائه نمیبراي

هاي اما درس. هاي خاص خود و یادگیري از آزمون و خطاهاي خود استنیازمند شناسایی فرصت
دهد که که باید توجه ها در سراسر جهان چند نکته حیاتی ارایه میآموخته شده از موردکاوي

در زیر . محور در بلندمدت برسیم-اي بشود تا به نتایج بهینه در توسعه گردشگري اجتماعهویژ
آمیز ها براي کشورهاي عضو کامسک آمده است تا براي کاربردهاي موفقیتاي از برخی درسخالصه

نخست اینکه، عامل حیاتی چارچوب نهادي و حقوقی . محور مالحظه شود- گردشگري اجتماع
محور یعنی حکمرانی محلی، - سپس، مفاهیم اصلی گردشگري اجتماع. ته خواهد شدپشتیبان برجس

به عالوه رویکرد تجاري در توسعه گردشگري . عدالت و ظرفیت مورد تاکید قرار خواهد گرفت
محور براي موفقیت پایدار ترسیم - محور، مدیریت و بازاریابی محصوالت گردشگري اجتماع- اجتماع

دهی در بین کشورهاي سازي و سازمانرخی پیشنهادات اقدام آنی براي شبکه، بسرانجام. خواهد شد
- گردد براي استفاده کارامد و کارا از منابع براي توسعه گردشگري اجتماععضو کامسک فراهم می

.شودمحور ارائه می

پشتیبانی حقوقی و نهادي5-1

کننده هاي کمکهمچنین سازمانهاي غیردولتیها، سازمانهاي دولتی، آژانسسازمانها،دولت
. کنندمحور ایفا می- هاي گردشگري اجتماعبخشی به ابتکارعملنقش اساسی در تسهیل و سرعت

ها یک چارچوب سیاستگذاري ملی اختیاردار فراهم کنند که اصول گردشگري رود دولتانتظار می
گذاري و گیري، سرمایهمیمریزي، تصمحور را دربربگیرد تا حکمرانی خوب را با برنامه- اجتماع

ها دولت. مالکیت مشارکتی و فراگیر، توانمندسازي جامعه محلی و توزیع عادالنه منافع تسهیل کند
شناسانه، مالی، محور، پشتیبانی مداوم روان-ها در همه مراحل توسعه گردشگري اجتماعو سازمان

.کنندفنی و آموزشی فراهم می

ساختن پشتیبانی مالی و فنی براي توسعه زیرساخت، در فراهمها همچنین ها و سازماندولت
ها و محصوالت، ایجاد شراکت، توسعه ظرفیت فردي و نهادي قبل از توانمندسازي افراد محلی سایت

گر براي تدارك نیروي کار، تولید تقاضا توانند به عنوان تسهیلنهادهاي آموزشی می. راهگشا هستند
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گر ها تنها تسهیلاین طرف. و تدارك دانش از طریق تحقیقات باشنداز طریق گردشگري آموزشی 
بنابراین، نیاز به شبکه . ، یعنی افراد محلی هستندمندان واقعیدر جهت مشارکت و حضور بهره

هاي خصوصی و دولت ها، دانشگاهیان، بنگاهسازي و شراکت راهبردي در بین جوامع محلی، سمن
.و اعتماد به نفس همچنین سرمایه اجتماعی براي حکمرانی استرتمهابراي ایجاد دانش محلی،

حکمرانی محلی، عدالت و ظرفیت5-2

ها یا المللی، سمنهاي ملی یا بینمحور توسط سازمان- هاي گردشگري اجتماعاگرچه بیشتر پروژه
ریزي برنامهکننده شروع و انجام شد، میزان موفقیت آنها به دامنه ظرفیت و حضور هاي کمکارگان

هاي توسعه گردشگري بستگی گیري، توسعه، مدیریت و تقسیم منافع و هزینهمشارکتی، تصمیم
بینانه بنابراین، در حالی که شاید واقع. این اصل براي کشورهاي عضو کامسک نیز معتبر است. دارد

هنوز بسیار مهم محور کامال بالغ بکار ببریم، -گیري اجتماعنباشد براي هر مقصد یک نظام تصمیم
گیري را شروع کنند که حضور فعال هاي سازوکارهاي تصمیماست که نهادهاي عمومی سایر قالب

.دهدهمه ذینفعان در حکمرانی گردشگري را اجازه می

هاي غیردولتی، نهادهاي ها، آژانسگیري چندحزبی متشکل از دولتهاي تصمیمتاسیس سازمان
یک سازمان حکمرانی گردشگري که این . حلی بسیار مهم استخصوصی و مهمتر از همه جوامع م

اعضاي محلی را با همدیگر جمع کرده و یک فرایند تصمیم گیري اجماعی به کار می برد، نه تنها 
بخشد بلکه به پایداري تصمیمات گرفته شده به نحو چشمگیري حکمرانی گردشگري را بهبود می

جانبه مایه اجتماعی موردنیاز براي مشارکت و عدالت همهتواند سرچنین سازمانی می. کندکمک می
ها با درك مشترك، و هزینهگیري، مدیریت، مالکیت و توزیع منافعریزي، تصمیمدر برنامه

.بخشی و انضباط در پیروي از قواعد، دستورکارها، و پیروي از اقدامات را فراهم کندانگیزه

مثال (آفرینی جامعه محلی ر مشارکت جامعه محلی، به نقشبراي ارتقاي مالکیت و مسئولیت عالوه ب
پایداري تصمیمات گرفته شده . نیز نیاز است) صرف وقت، نیروي کار، مواد و پول دردسترس محلی

هایی از مثال. سازمان حکمرانی محلی بیش از هر چیز مستلزم پایداري اقتصادي خود سازمان است
هاي حکمرانی گردشگري به اجراي ي است که براي سازماناطراف جهان حاکی از استقالل اقتصاد
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ها باشد، از توسعه ساختاري به آمیز تصمیمات آنها که شاید مربوط به انواع حوزهموفقیت
هایی پشتیبانی مالی و فنی اما در کوتاه مدت، شاید اغلب الزم باشد که چنین سازمان. سازيظرفیت
ها از همچنین آشکار است که یارانه. دریافت کننداي از نهادهاي عمومی و خصوصیگسترده

در . دهدهاي محلی و مرکزي یک بخش بزرگ از این پشتیبانی بیرونی را تشکیل میدولت
هاي حکمرانی گردشگري با آوري اعانه سازمانهاي گردتوانند از فعالیتها میبلندمدت، دولت

.کنندهاي مالیاتی حمایت هایی مثل معافیتکاربرد مشوق

اما نیاز به سرمایه . محور هستند- افراد محلی مالکان و مدیران واقعی در توسعه گردشگري اجتماع
ها، دانش، تجربه و تمایل به یادگیري و بهبود است تا براي اهداف واقعی در توسعه انسانی با مهارت

دولتی محلی و این حوزه حیاتی دیگري است که نهادهاي . محور جایگذاري شود- گردشگري اجتماع
براي . هاي مرتبط هستندها و سایر طرفمرکزي نیازمند کار کردن در تشریک مساعی با سمن

. هاي گردشگري نیاز به آموزش و کارآموزي استموفقیت و پایداري مشارکت افراد محلی در فعالیت
هاي مدولمحور انجام شد،- ریزي اجتماعبراساس ارزیابی نیازها که در مراحل مقدماتی برنامه

مثل سواد، شمارش، ایمنی، سالمت (آموزشی باید به شکل هدفمند توسعه یابد تا هم دانش اساسی 
مثل کارآفرینی گردشگري، خدمات غذا و نوشیدنی، زبان (و آموزش مهارت خاص ) و بهداشت

.را ارتقا دهد) خارجی و راهنماي تور

هاي سنتی، امل تضادها و تنشبهبود حکمرانی محلی مستلزم حذف مسائل جامعه محلی ش
آل وقتی این مسائل به نحو ایده. ها، و مسائل قدرت است که در جوامع کوچک مشهود استدرگیري

به این . بگیرندتواند با همدیگر تصمیمشود نتیجه یک جامعه مسنجم است که میرفع و رجوع می
گیري ان و سالمندان در تصمیمترتیب امکان گنجاندن افراد محلی، به خصوص فقرا، زنان، جوان

کند که شاید مفید باشد یک نظام مشارکت جامعه محلی در ها آشکار میموردکاوي. شودفراهم می
:هاي مختلف را توسعه دهیم از جملهوکارها به شیوهبرداري از کسببهره

 شگري براي اجراي کارامد گرد) کارتل، انجمن، سازمان(یک کمیته نماینده و جامع و کامل
محور؛- اجتماع
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کنند بنابراین هاي متفاوت مدیریت مراقبت میهاي متفاوت درون جامعه محلی که از جنبهگروه
نمایی سایت مراقبت مثال گروه زنان از خوش(کنند افزایی براساس نقاط قوت میایجاد هم

؛)کنندکنند در حالی که گروه جوانان جنبه ایمنی و امنیت را مدیریت میمی

هاي حکمرانی و مدیریت در بین اعضاي جامعه محلی؛خیدن پستچر

هاي موردي و شرایط خاص؛کمیته

هاي تعاونیبنگاه.

محور درك فرهنگ - آمیز در توسعه گردشگري اجتماععنصر حیاتی دیگر از مشارکت محلی موفقیت
- گري اجتماعمحلی با تسهیل کردن نقاط قوت بالقوه و جلوگیري از نقاط ضعف براي توسعه گردش

اما هر فرهنگی . برخی عوامل فرهنگی پیش از این در سراسر مطالعه ذکر شده است. محور است
هاي محلی نیاز به تجزیه و تحلیل جزء به جزء دارد به فرهنگبنابراین، فرهنگ خرده. یکتا است

.ها با نهادهاي آموزشی و پژوهشگرانویژه شراکت

محور-کنترل گردشگري اجتماعتوسعه، مدیریت، بازاریابی و 5-3

هاي محروم شده را به نحو پایدار نگر توانمندسازي گروهمحور هدف کل- توسعه گردشگري اجتماع
اما دقیقا مثل هر بنگاه اقتصادي که وابسته به توازن مناسب بین عرضه و تقاضا است، موفقیت . دارد

مال متوازن با یک منظر بازاریابی وکار کامحور همچنین بستگی به رویکرد کسب- گردشگري اجتماع
گذاري تجاري را همراه با شم تجاري، افراد محلی ماهر و چارچوب سیاستگذاري که سرمایه. دارد

هاي چنین رویکرد شرطکند پیشکرده، در شراکت راهبردي با بخش خصوصی میسر میتحصیل
.محور هستند-تجاري در توسعه گردشگري اجتماع

شدن در منابع مالی، زمان و انرژي، به اري تجاري، افراد محلی نیازمند سهیمگذدر زمینه سرمایه
ها و از بخش خصوصی ها، سمنکنندهها، کمکعالوه تضمین سرمایه و تامین مالی عملیاتی از دولت

انجمن گردشگري (توسعه یک سازمان محلی . گذاري مشترك هستنداز طریق سازوکار سرمایه
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رهاي عضو کامسک شاید در تهیه منابع مالی با تملک منابع بیرونی، تجهیز در کشو) محور- اجتماع
.هاي ویژه مفید باشدمنابع داخلی و گردآوري اعانه از طریق رویدادها و شبکه

اي و ملی نیاز است تا به سطح مورد انتظار بخشی محلی، منطقهبه یک شبکه از پیوندهاي بین
محور نیاز به -محصول گردشگري اجتماع. محور برسیم- ماعتوسعه اقتصادي از طریق گردشگري اجت

محصول افزوده و باید به جریان اصلی گردشگري به ویژه در / توسعه یافتن به عنوان یک فعالیت
بنابراین، موقعیت . کشورهایی دور از کشورهاي اصلی گردشگرفرست پیوند خورده و یکپارچه باشد

یک محصول . ري، نزدیکی و خودکفایی تجاري استپذیمحور، دسترسی- مقصد گردشگري اجتماع
جاده ها و (ها هاي اصلی، زیرساختمحور جذاب و باکیفیت، که نزدیک به قطب- گردشگري اجتماع

رسد به ویژه از هاي گردشگري اصلی باشد، احتماال در کوتاه مدت به موفقیت میو سایت) ارتباطات
.سازيآمیز با رویکرد برندطریق بازاریابی موفقیت

گذاري مداوم است، از طریق محور نیازمند یک افق بلندمدت و سرمایه-محصول گردشگري اجتماع
جورکردن محصول و خدمت با نیازها و انتظارات بازدیدکنندگان در حالی که اصالت و واقعیت 

محور باید یک -سایت گردشگري اجتماع. محصول اصلی به فرهنگ و میراث محلی حفظ شود
هاي روزانه گردشگري به شکل یک جاذبه خاص داشته باشد معموال براساس فعالیتجاپاي روشن

و ارضاي نیاز اساسی ) مثل سفالگري(هاي تولید محلی، شامل پوشاك محلی، مشارکت در فعالیت
در آرایی باشد تا از به خطر افتادن فرهنگ محلی خودداري شود؛شاید نیاز به صحنه). رویداد شام(

آرایی در مشورت نزدیک با افراد محلی براي حفظ ماهیت اصیل و واقعی ي، صحنهچنین موارد
.محصول تا حد ممکن بسیار حیاتی است

محور است که با مقصد -در بازار رقابتی، یک رویکرد راهبردي برندسازي محصول گردشگري اجتماع
هایی که ها و تاکتیکعالیتابزارها، ف. براي کارامدي و کارایی همراستا باشد) برند کشوري(بزرگتر 

هاي ملی ها و جایزهآمیز به خدمت گرفته شود شامل کسب گواهیتواند براي برندسازي موفقیتمی
دهی رویدادهاي ویژه یکتا، مشارکت هاي غیردولتی مستقل، سازمانو بین المللی به ویژه از سازمان

اد تبلیغات دهان به دهان توسط هاي مشترك، ایجگذاريهاي گردشگري و سرمایهدر نمایشگاه
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هاي انالین رسانه فرمتی، به ویژه پلتمشتریان ارضاشده، و استفاده راهبردي از اینترنت و آي
.اجتماعی است

گیري هاي بازاریابی و مدیریتی نیاز است تا به تصمیمتحقیقات پیوسته براي همه فعالیت
زیستی و فرهنگی، محیط- اثرات اجتماعی(طالعات نیاز به تحقیقات براي تولید ا. هوشمندانه برسیم

همچنین نیاز . گذاري استبراي کنترل، پایش، و بهبود تضمین پایداري تجاري و سرمایه) اقتصادي
براي ) فرهنگ، نگرش، ادراك، نظرات ساکنان و سایر موارد(به تحقیقات براي تولید اطالعات 

ادراك، تصویر، (تحقیقات براي تولید اطالعات به عالوه، . تضمین مشارکت محلی و عدالت است
.کننده حیاتی استبراي رضایتمندي و وفاداري مصرف) رضایت مشتري

اقدامات آنی براي کشورهاي عضو کامسک5-4

سازي راهبردي دو کلیدواژه هستند که در منابع متنوع بررسی شده در این ها و شبکهشراکت
هاي این بررسی نبود اطالعات از کشورهاي عضو کامسک است یکی از یافته. شوندمطالعه دیده می

برخی از کشورهاي عضو کامسک داراي ابزارهاي به . سازي استکه یک عارضه روشن نبود شبکه
محور هستند؛ اما این - هاي انجمن گردشگري اجتماعسایتگذاري اطالعات از قبیل وباشتراك

بنابراین، براي کشورهاي عضو کامسک . م نیستتالش در سراسر منطقه کامسک سازگار یا منسج
ترین ابزارهاي دستیابی به صرف زمان، انرژي و منابع مالی بسیار حیاتی است تا کارامدترین و حیاتی

.هاي راهبردي توسعه یابدهاي اطالعاتی و شراکتشبکه

ر از محوسایت را مشخصا به یک تالش گردشگري جامعهترین اقدام اینست که یک وبراحت
، که همه کشورهاي عضو را )مشابه با آنچه در تایلند و قرقیزستان رخ داد(کامسک اختصاص دهیم 

مشابه (و سرورهاي فهرست ) مثل لینکدین(هاي رسانه اجتماعی آنالین به عالوه، پلتفرم. شامل شود
ه در بین اهل ها و تجربگذاري اطالعات، فوت و فنباید توسعه یابد تا اشتراك) با اطلس و ترینت

همه این . فن، پژوهشگران و دانشگاهیان در کشورهاي کامسک و همچنین سایر کشورها عملی شود
تا ) هابا افزودن پیوندها و ایکون(هاي ارتباطی تعاملی درون وب سایت کامسک یکپارچه شود کانال

.آگاهی، توجه و مشارکت عمومی به نحو کارا و کارامد افزایش یابد
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هاي محصول خود محور را به عنوان یکی از حوزه- ه راهبرد کامسک، گردشگري اجتماعاز آنجا ک
هاي گردشگري کامسک آنگونه که در راهبرد کند، کارگروهتحت همکاري گردشگري شناسایی می

ها همچنین گذاري دانش و تجربه در رویهبراي اجراي آن اندیشیده شده است، براي اشتراك
عالوه بر این، مدیریت چرخه پروژه . رهاي عضو کامسک بسیار راهگشا استسازي در بین کشوشبکه

مدیریت چرخه . دهدهاي همکاري چندجانبه ارائه میکامسک تامین مالی مبتنی بر کمک به پروژه
تواند توسط کشورهاي عضو و نهادهاي مرتبط سازمان کنفرانس اسالمی پروژه کامسک می

.محور در کشورهاي عضو اجرا گردد- هاي گردشگري اجتماعپروژهها وبرداري شود تا برنامهبهره
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پیوست

هاي مرتبط با توسعه پایدار، گردشگري فهرست خالصه از برخی فعالیت: پیوست الف
پایدار و کشورهاي کمتر توسعه یافته

، منجر به 1972کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست انسانی در استکهلم سوئد -1972
.هاي توسعه روستایی شده استکهلم شد که خواهان مشارکت فعال جوامع محلی در پروژهاعالمی

نخستین کنفرانس سازمان ملل درباره کشورهاي کمتر توسعه یافته، در پاریس فرانسه، در -1981
.واکنش به نیازهاي ویژه کشورهاي کمتر توسعه یافته

توسط کمیسیون جهانی محیط ) ترك ماآینده مشهمچنین مشهور به (گزارش برونتلند -1987
اي که توسعه«شد، توسعه پایدار را به عنوان زیست و توسعه که خواهان توجه به پایداري می

هاي آتی در تامین نیازهاي خودشان تامین نیازهاي حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل
.مشارکت جامعه محلی در توسعه پایدار اهمیت یافت» .نماید

دومین کنفرانس سازمان ملل درباره کشورهاي کمتر توسعه یافته در پاریس فرانسه منجر -1990
.شد1990به اعالمیه پاریس و برنامه اقدام براي کشورهاي کمتر توسعه یافته براي دهه 

کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه در ریودژانیرو برزیل و به دنبال آن -1992
و ) 2002، اجرا در 1992تصویب در (21هاي کاربرد اقدام محور از قبیل دستور کار لابتکار عم

).2005، اجرا در 1997تصویب در (پروتکل کیوتو 

به عنوان یک انگیزه طراحی شد براي ) جهان سبز(بندي شده با یک جایزه طبقه21دستور کار 
مساعی با شوراي زمین و صنعت گردشگري توسط شوراي گردشگري و سفر جهانی در تشریک

سازمان جهانی گردشگري شامل رهنمودهاي خاص در رابطه با انرژي کارا، استفاده از منابع و زمین، 
مدیریت پسماند، همچنین محصوالت گردشگري که به نحو محلی مناسب باشد و انسجام جوامع 

ام براي جوامع به عنوان یک طرح کلی اقد. هاي کوچک درون توسعه گردشگريمحلی و بنگاه
کشور تصویب 178میزبان تا توانایی خود در کنترل و مدیریت منابع را به حداکثر برسانند توسط 
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.شد

هاي اکو به عنوان جوایزي براي بازیگران صنعت که محیط زیست را حفاظت برچسب- 1990دهه 
یت و درگیر وکارهاي گردشگري مسئوالنه حماکنند همچنین افراد محلی را در انجام کسبمی
.سازندمی

هاي هایی با آژانساعالمیه هزاره توسط سازمان ملل تصویب شد و به دنبال آن مشورت-2000
المللی پول، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، و المللی شامل بانک جهانی، صندوق بینبین

سازمان ملل هاي تخصصی سازمان ملل منجر به اهداف توسعه هزاره شد که مجمع عمومیآژانس
سوادي، هاي آن شامل فقر مالی، گرسنگی، بیبه عنوان راهنمایی براي کاهش فقر در همه قالب

.اقتباس کرد2015سالمت ضعیف، تخریب محیط زیست، و تبعیض علیه زنان تا سال 

سومین کنفرانس سازمان ملل براي کشورهاي کمتر توسعه یافته در بروکسل بلژیک، منجر -2001
.شد2011تا 2001امه اقدام بروکسل براي کشورهاي کمتر توسعه یافته براي دهه به برن

کنفرانس سران ژوهانسبورگ، جایی که سازمان جهانی گردشگري ابتکار عمل گردشگري -2002
. محو فقر را شروع کرد تا آگاهی درباره رابطه بین گردشگري و توسعه اقتصادي بوجود آید-پایدار
.کشور و برخی مناطق فرامرزي اجرا شود19در ST-EPپروژه 140

سازمان جهانی گردشگري یک کمیته راهبري سازمان ملل درباره گردشگري براي توسعه را -2010
به راه انداخت تا پیشرفت به سمت اهداف توسعه هزاره را با پیشرفت نقش گردشگري و ارائه کمک 

توسعه پایدار و کاهش فقر شتاب بخشد، که بر فنی یکپارچه به کشورهاي کمتر توسعه یافته براي
سازمان بین : متشکل از هفت نهاد دیگر سازمان ملل: نقاط قوت و تجربه هر آژانس متکی باشد

المللی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، برنامه عمران سازمان المللی کار، مرکز تجارت بین
لل، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، و سازمان ملل، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان م

.ها باز باشدتجارت جهانی بر روي سایر آژانس

چهارمین نشست آمادگی سطح باال درباره گردشگري براي کشورها کمتر توسعه یافته در -2010
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.هاي کن شدشهر کن فرانسه برپا شد که منجر به توصیه

ره کشورهاي کمتر توسعه یافته در استامبول ترکیه چهارمین کنفرانس سازمان ملل دربا-2011
برگزار شد که به دنبال آن اعالمیه استامبول و تصویب برنامه عمل براي کشورهاي کمتر توسعه 

کمیته راهبري . هاي مولد آنهاشد با تمرکز قوي بر توسعه ظرفیت2020تا 2011یافته براي دهه 
ترویج گردشگري براي «ژه مشترك گردشگري با عنوان درباره گردشگري براي توسعه یک رویداد وی

.سازماندهی کرد» توسعه پایدار و محو فقر

محو فقر براي کشورهاي عرب -همایش سازمان جهانی گردشگري درباره گردشگري پایدار-2012
.در شهر گراناداي اسپانیا

تاي کلمبیا برگزار شد تا کنفرانس اهداف توسعه هزاره برنامه عمران ملل متحد در شهر بوگو-2013
ها براي پیشبرد اهداف توسعه هزاره جلوتر از تاریخ هدف بحث کند چگونه به بهترین نحو تالش

.را شتاب دهیم2015
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هاي براي کشورهاي عضو هاي اصلی به شبکه و توسعه شراکتفهرست سازمان: پیوست ب
کامسک

اطالعات تماسهاسازمان

جهانی

Contact: Kate Lloyd-Williams, Tourism ProgramManager, Mekong Private Sector DevelopmentFacility (MPDF)المللی لی بینشرکت تامین ما
بنیاد گردشگري پایدار و محو فقر 

سازمان جهانی گردشگري
Email: contact@unwtostep.org
Website: http://www.unwtostep.org/

-جهانیصندوق حیات وحش 
سفر

Email: goviedo@wwfint.orgWebsite:
http://www.worldwildlife.org/travel/item7707.html

اي براي سازمان گردشگري منطقه
سازمان / RETOSAشرق آفریقا 

جهانی گردشگري 

Anna Spenceleyآنا سپنسلی : تماس

Website: http://www.tourismconcern.org.uk/index.php?page=homeکنسرن گردشگري
SNVWebsite: http://www.snvworld.org/en/Pages/default.aspxسازمان توسعه هلند 

Website:http://worldstogethertravel.coOrganizationlسفر جهانی با همدیگر
Address: Weinbergstrasse 22aP.O. Box8021ZurichWeb-site: http://www.helvetas.org/E-Mail: info@helvetas.orgبین همکاري هلوتاس سوئیس NABU (NATURE ANDBIODIVERSITYCONSERVATION UNION) توماس تنهارتThomas Tennhardt

/Email: Thomas.Tennhardt@NABU.deWebsite: http://www.nabu.de/en/nabuمعاون رئیس نابو و کارشناس واحد بین الملل
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Vitalij Kovalevیتالیج کوالوف و
Email: Vitalij.Kovalev@NABU.deSvane Bender-Kaphengstمعاون برنامه قفقاز

:Emailافسر حمایت گونھ ھای بین المللی Svane.Bender@NABU.de
Werner Schrِderورنر شرودر 

یقا نابو رئیس کارگروه آفر
E-Mail: Werner.Schroeder.calidris@t-online.de
تورستن هاردر
:Emailرئیس دفتر نمایندگان نابو براي آسیاي میانه Thorsten.Harder@NABU.de

Wec-site: http://endruralpoverty.org/what-wedo/community-based-tourismشبکه توانمندسازي اجتماع محلی
ه و کشورخاص منطق

اي سازمان گردشگري منطقه
جنوب آفریقا

Email: info@retosa.co.za Website:http://www.retosa.co.za/hom e
Email: info@MekongTourism.orgWebsite: http://www.mekongtourism.orgدفتر هماهنگی گردشگري مکونگ

Birlik Mah 2. Cad. No.11 Cankaya/AnkaraPelin Kihtirبرنامه عمران ملل متحد ztürk (Project Assistant)E-mail: pelin.kihtir@undp.orgض
/Website:  http://www.asianencounters. orgبرخوردهاي آسیایی

تجارت منصفانه در گردشگري 
آفریقاي جنوبی

Contact: Katarina Johansson, Marketing Advisor
Contact: Arys S. Suhandi, Director-INDECONEmail: indecon@indecon.or.idWebsite: http://www.indecon.or.id/cont act.phpدونزيگردي انمرکز بوم

Address: 58 Gorkiy Str.,7200031, Bishkek,TajikistanContact person: Asylbek Rajievمحور - انجمن گردشگري اجتماع
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Web-site: www.cbtkyrgyzstan.kgEmail: cbt@cbtkyrgyzstan.kg»نوازي قرقیزستانمیهمان«قرقیز 
مرکز توسعه گردشگري 

تاجیکستان، مرکز اطالعات 
گردشگر

Address: Ayni Str. 15#3, Dushanbe, TajikistanContact person: Bakhriddin IsamutdinovWeb-site: www.tourism.tje-mail: infotour@osi.tajik.net
انجمن «سمن تاجیکستانی 

»گردي مرغاببوم
Address: Frunze Str, Murghab village, GornoBadakshan Autonomous Oblast, TajikistanContact person: Ubaidullae-mail: meta@acted.orgdushanbe.ecotourism@acted.org

جویی گردشگري مرکز چاره
تحت انجمن گردشگري قزاقستان
قزاقستان

Address: 71, Jeltoksan Str, Almaty, KazakhstanContact person: Janara TuimebaevaWeb-site: www.eco-tourism.kze-mail: ecotourism.kz@mail.kz
اکوس «سمن قزاقستان 

»کوکشتاو
Address: 37, Chapaeva Str, Kokshetau city,KazakhstanContact person: Suleimenova Karlygashe-mail: akmol-ekos@mail.ru

جویی گردشگري مرکز چاره
ترکمنستان

Address: 42a, Agzyberlic Str, Mary village,TurkmenistanContact person: Iren Mirzoevae-mail: info-merw@rambler.ru
محور -موسسه گردشگري اجتماع

تایلند 
Email: info@cbt-i.org   Website:http://www.cbti.org/main.php
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