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باشـد. بـراي انجـام تحقیـق     داس می گرديبومحاضر مبتنی بر مدل توسعه 

حاضر از روش پیمایش و نیز روش مطالعه اسنادي استفاده شده است. جامعه 
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گـردي  فرهنگی، اقتصادي و محیط زیسـتی طـرح بـوم    -پیامدهاي اجتماعی

منفـی شـناخت   آگاه است و به خوبی نسبت به اثـرات و پیامـدهاي مثبـت و    
گـردي بسـیار   دارد؛ ثالثاً، میزان حمایت جامعـه محلـی از طـرح توسـعه بـوم     

 گـردي بـر اسـاس مـدل داس در منطقـه     نهایتاً، امکان توسعه بوم و باالست
جنت رودبار وجـود دارد کـه البتـه شـکنندگی ایـن مقصـد گردشـگري نیـز         
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Abstract: 
This research aims at finding an answer to the following 
questions: What are residents’ attitudes towards 
ecotourism development? What are social- economic 
and environmental effects of ecotourism on the local 
community? Is there any possibility for ecotourism in 
Janatroodbar district? How will much local community 
support ecotourism development? This survey has been 
conducted in JannatRoodbar. To conduct this research, a 
survey method was utilized as well as documentary 
method. The population of the study consisted of all 
residents of JannatRoodbar in Ramsar in 2016. The 
results of the study show that: First, local people’s 
attitudes towards ecotourism is highly positive. Second, 
the local community is aware of the social, economic 
and environmental effects of the ecotourism. Third, 
based on Doss’s theoretical model, there is a possibility 
to develop ecotourism in JannantRoodbar district. 
However, there is a fragility problem for this destination. 
Fourth, the level of the community’s support for 
ecotourism is very high. 
 
Keywords: Sustainable Tourism, Local Participation, 
Ecotourism, Community-Based Tourism, Jannat 
Roodbar. 
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 مقدمه 
نه از مطابق آمارهاي موجود، بیش از سه میلیون گردشگر سـاال 

کنند. تردیـدي نیسـت کـه    مناطق روستایی مازندران بازدید می
این خبر خوشایند است و همه ما از اینکه روستاها مقصد هرچند 

امـا  ؛ کنـیم کوتاه مدت گردشگران قرار گیرد ابراز خرسندي مـی 
اگر به آثار و پیامدهاي آن توجه کنیم و نیز تجربه جهانی و ملی 

ده از ایـن مقاصـد گردشـگري را مـورد     در ارتباط با نحوه استفا
بررسی و مداقه قرار بدهیم، داستان بازدید از مناطق روستایی را 

ویـژه اگـر ایـن     کنیم. بهخوانیم و تفسیر میبه گونه دیگري می
سؤال را از ما بپرسند که آیا اگر روند استفاده از مناطق روستایی 

تـوان از  یهاي آتی هم مـ به وضعیت فعلی ادامه یابد، طی سال
این مناطق با همین اهداف استفاده نمود یـا خیـر؟ بـه عبـارت     
دیگر، آیا این نحوه استفاده از روستاها براي مقاصد گردشـگري  

 پایدار خواهد بود؟
بـرداري از  واقعیت این است که امروزه شاهد نـوعی بهـره   

نخورده مناطق روستایی هستیم که عمدتاً به محیط بکر و دست
کنـیم، بـدون   طبیعی و آرامش آن آسیب وارد می روستا، محیط

زیست و منابع طبیعی صـورت  که کمترین حفاظتی از محیطاین
عنوان تنها محصول اصـلی   دهیم. این نوع استفاده از طبیعت به

هاي آتی را مـی تـوان طبیعـت    و باقی نگذاشتن آن براي نسل
گـردي  گـردي معتقدنـد کـه بـوم    نامید. طرفداران بـوم  1فروشی

 تواند باعث بهبود کیفیت زندگی هم میزبـان و هـم مهمـان   یم
زیست انسانی و طبیعی حفاظت نموده گردشگر) شده، از محیط(

). Salehi, 2016( و نقش اساسی در اقتصاد محلی داشته باشد
این اسـت   گرديبوم مورد توجه در بحث توسعه مسائلیکی از 

). در Ibid( اردبرد بین میزبان و مهمان وجود د -که تجربه برد
حقیقت، براي اینکه یک منطقه بتواند از بـه اصـطالح طبیعـت    
فروشی به دور باشد، جامعه میزبان، هم باید بخواهد و هم بایـد  
بتواند از منابع طبیعـی خـود در مقابـل توسـعه بـیش از حـد و       

عنـوان   توانـد بـه  گردي مینامتوازن محافظت نماید. توسعه بوم
 تر از کـاربري زمـین  داري بیشتر و سنتیبرجایگزینی براي بهره

اي بـراي  (نظیر قطع درختان، کشاورزي و...) تلقی شده و انگیزه
زیست و طبیعت تالش فردي و شخصی جهت حفاظت از محیط

تواند باعث افزایش آگاهی نسـبت بـه   گردي میفراهم آورد. بوم
گـردي باعـث افـزایش    زیست شود. در واقع، بـوم محیط مسائل
ي نسبت به مشارکت روستاییان و نیز افزایش منـافع در  امیدوار

 شود.مقایسه با گردشگري سنتی می

                                                      
1. Eco-Selling 

اي بـراي  تواند به عنوان وسیلهگردي میعالوه بر این، بوم 
تأمین مالی و بهبود خدمات پایه در مناطق روستایی تلقی شود. 

و خدماتی نظیر آب تمیز و سالم، بهداشت، برق و خدمات حمـل 
و نیازهاي پایه و اساسـی اجتماعـات امـروزي تلقـی     نقل که جز

توانـد انگیـزه الزم بـراي    گـردي مـی  شـود. همچنـین، بـوم   می
هـاي فرهنـگ سـنتی و خـاص را     محافظت از برخی از ویژگـی 

کـه جامعـه محلـی مشـارکت      فراهم نمایـد و بـاالخره، زمـانی   
گردي شود، حفاظت از منابع طبیعی که بومنماید و منتفع میمی

نظـران  وابسته است، پایدار خواهد ماند. برخی از صـاحب  به آن
گـردي در ارتبـاط بـا    همانند ماتوس معتقدنـد کـه اهـداف بـوم    

اقدامات مناسب در منطقه مورد نظر، حداقل تأثیرات منفی را بر 
شـدت  کـه بـه    حالیزمین و دیگر منابع خواهد گذاشت؛ درعین

و حفاظـت از  باعث افزایش رونق اقتصاد محلی شده و مراقبـت  
ها منابع طبیعی را افزایش خواهد داد. از سوي دیگر، تحقق طرح

هـاي  اي در زمینه گردشگري، به ویژه طرحهاي توسعهو برنامه
گردي نیازمند مشارکت جامعه محلی است و بدون مشارکت بوم

گـردي بـا مشـکالت    هاي بـوم محلی، ممکن است اجراي طرح
و نقش مشارکت مردم در متعددي مواجه شود. اهمیت ضرورت 

، مشارکت درواقعتوان نادیده انگاشت. توسعه گردشگري را نمی
توان به عنوان فرایندي تلقـی کـرد کـه بـه     جامعه محلی را می

و  شـده  داده نظـر  اظهاروسیله آن به ساکنان جامعه محلی حق 
توانند در مورد تأثیرات زنـدگی خـود دسـت بـه انتخـاب      لذا می

توان گفت که مشارکت جامعه محلی در ب، میبزنند. بدین ترتی
تواند باعث حمایت از سـنت و  فرایندهاي توسعه گردشگري می

حال، دانش و مهارت آنها را یندرعفرهنگ جامعه محلی شده و 
افزایش داده و باعث ایجاد انتخاب نسبت به میراث یک جامعـه  

 ).Aref et al., 2010گردد (
گیـري  محلـی در تصـمیم   در مقابل، فقدان مشارکت جامعه

توانـد باعـث   هـاي توسـعه گردشـگري مـی    جهت اجراي طـرح 
 ,Mirandaگـردد ( هـاي توسـعه گردشـگري    شکسـت طـرح  

)، مطـرح  2009( 2لوفنـ طور کـه  طرف دیگر، همان از ).2007
کند، اگر متصدیان امر توسعه توجه داشته باشـند کـه اقشـار    می

و تقاضـاهاي   هاي متفـاوتی بـوده  مختلف جامعه داراي خواسته
آنها به نقششان در جامعه، وابستگی آنهـا بـه جامعـه و نیـز بـه      

هاي مربوط به توسعه جامعـه  منفعت جامعه بستگی دارد، فعالیت
با رغبت بیشتري از سـوي بومیـان موردپـذیرش قـرار خواهنـد      

)، در این زمینه معتقد است کـه توسـعه   2013( 3گرفت. توماس

                                                      
2. Phenol (2009) 
3. Thomas (2013) 
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را بـدون مشـورت بـا افـراد      که دولت طرحییهنگامگردي بوم
کند، ممکن است تضاد ایجـاد  محلی، بر یک اجتماع تحمیل می

 هـاي فرصت کنترل گردشـگري بایـد در دسـت    نماید. بنابراین،
اعضاي جامعه محلی قرار گیرد که در ارتباط نزدیک با امکانات 

کنند. البته تردیدي نیست که الزم اسـت  گردشگري زندگی می
ی از سوي دولت جهت توانمندسـازي جامعـه   ها و قوانینسیاست

محلی بـراي مشـارکت فعاالنـه در فراینـد توسـعه گردشـگري       
 تدوین شود.

از این جهت  جنت رودباراهمیت و ضرورت بررسی روستاي 
نوعی از گردشگري است کـه   توسعهدرحالاست که این روستا، 

برداري از مناطق روسـتایی همـراه اسـت بـا حفـظ      در آن، بهره
روسـتا، محـیط طبیعـی و آرامـش از      نخوردهدستبکر و محیط 

زیست و منـابع طبیعـی از   طرف، توسعه و حفاظت از محیطیک
طرف دیگر. با توجه به این وضـعیت، تحقیـق حاضـر در صـدد     

یل مـی باشـد: نگـرش    قبی از سؤاالتدستیابی به پاسخی براي 
اثـرات و  گردي چیست؟ جامعه محلی نسبت به طرح توسعه بوم

گـردي بـراي   بوم زیستیمحیطاقتصادي و  ،جتماعیادهاي پیام
گـردي در منطقـه جنـت    آیا امکان بوم و جامعه محلی چیست؟
میــزان حمایــت جامعــه محلــی از توســعه  رودبــار وجــود دارد؟

 گردي چه میزان است؟بوم
و  راد یفرجـ  شود:در ادامه به پیشینه تجربی پژوهش، اشاره می

هـاي  اقامتگـاه  تـأثیر نوان بررسی )، تحقیقی با ع2011( یاحسان
گردي) بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلـی (بـا   بوم سار خوشه(

انجـام دادنـد. نتـایج    ») شیب دراز«و » گرمه«تأکید بر روستاي 
هـاي بـومی در   این تحقیق گویاي آن است که وجـود اقامتگـاه  

باعـث ارتقـاء و بهبـود کیفیـت      مطالعـه  مـورد مناطق روستایی 
هـاي اصـلی   شده که این امر یکی از ویژگیبومی زندگی جامعه

آن  دهنـده هـاي پـژوهش مـذکور نشـان    اکوتوریسم است. یافته
اکوتوریسم در ایران، نیازمند دقـت   هاي توسعهاست که سیاست

در بسترسازي هماهنگ با نیازهاي واقعی اکوتوریسم بر اسـاس  
ق خـود  یان تحقیپایدار است. محققان مذکور در پا اصول توسعه

هـایی بـراي جلـب    ریـزي بایست برنامـه اظهار می دارند که می
گذاران بومی در مناطق اکوتوریستی انجام شود مشارکت سرمایه

 چندهاي هاي کالن براي ساخت هتلگذاريي سرمایهجا بهتا 
در دل منــاطق طبیعــی و ایجــاد تعارضــات فرهنگــی و  ســتاره

گذاران بومی و ه، با جلب مشارکت سرمایزیستیمحیطمعضالت 
ي مناسـب توسـعه   هـا رسـاخت یزهدایت آنها در مسیر صحیح، 

 اکوتوریسم فراهم شود.
ــاران  ــدري و همک ــم در  2011( ب ــعه اکوتوریس ــه توس )، ب

-شهرستان مریوان پرداختند. مطالعه بر اسـاس رویکـرد برنامـه   
 شناسی توصـیفی ریزي راهبردي مشارکتی و با استفاده از روش

 کـارگیري مـدل  روش کمی و کیفی) و با بـه  تحلیلی (تلفیقی از
SWOT  سعی کرد تا راهبرد اصلی در زمینه توسعه اکوتوریسم

نفـر از   150نفر از کارشناسان و  50شهرستان مریوان از دیدگاه 
ها حـاکی از آن  مردم محلی به عنوان نمونه شناسایی شد. یافته

ان است که براي تقویت و توسعه اکوتوریسم پایـدار در شهرسـت  
اي مجموعـه  مریوان الزم است راهبردهاي متنوعی بـه عنـوان  

ــراي سیاســت ــردي ب ــزي گــذاري و مــدیریت و برنامــهراهب ری
موردتوجه قرار گیرد. امنیت پایین گردشـگري در منطقـه، عـدم    

هـاي  آشنایی ساکنان محلی بـا ارزش محـیط طبیعـی و جاذبـه    
 گــذاريناشــی از آن، عــدم مشــارکت مــردم در زمینــه ســرمایه

-هـاي طبیعـت  رسانی ضعیف درباره جاذبـه اکوتوریستی، اطالع
 هاي تحقیق است.گردي ازجمله نتایج یافته

) در مقاله خود بـا عنـوان بررسـی نگـرش جامعـه      2012( عادل
میزبان نسبت به گردشگري و پیامدهاي آن در یک بافت زنـده  
تاریخی به بررسی وضعیت فعلی ظرفیت تحمل گردشـگري در  

ن، پیامدهاي ناشـی از آن، ارزیـابی جامعـه میزبـان     جامعه میزبا
نسبت به گردشگري و رابطه این ارزیابی با پیامدهاي متـأثر آن  
پرداخت. در نگرش جامعه میزبان نسبت به پیامـدهاي متـأثر از   
گردشگري تأثیرات مثبـت و منفـی را بـه آن نسـبت دادنـد. در      

دان بحث پیامدهاي اقتصادي توسعه گردشگري در منطقـه فهـا  
دسـتی،  هـاي صـنایع  پیامدهاي مثبت داشته است رونق فعالیـت 

ورود سرمایه به بافت تاریخی، افزایش درآمد ساکنان (پیامدهاي 
بـود. از دیــدگاه جامعـه میزبــان در عرصـه اجتمــاعی و    ) مثبـت 

فرهنگی نیز گردشگري پیامدهاي مطلـوب و نـامطلوب داشـته    
ه اسـت ماننـد   است که البته پیامدهاي مطلـوب آن بیشـتر بـود   

نوازي، ایجاد شادابی، ارتقا فرهنـگ محلـی،   تقویت حس مهمان
خاطر و ارتقاي آسـایش عمـومی.   حس همبستگی و حس تعلق

از دیـدگاه جامعـه میزبـان در دو بعـد      زیسـتی محـیط پیامدهاي 
بررسی اسـت. توجـه بـه بافـت ابنیـه،      مطلوب و نامطلوب قابل

 تـرین مهـم از هـاي شـهري   نظافت بافت و ارتقـاي زیرسـاخت  
پیامدهاي مثبت گردشگري بـود. از تـأثیرات منفـی درك شـده     

زیست، فرسـایش ناخواسـته بافـت، بـه     گردشگري براي محیط
 دلیل ازدحام بازدیدکنندگان، افزایش ترافیـک، آلـودگی صـوتی،   

ریختن زباله توسط گردشگران، نوشتن یادگاري روي بنا و دخل 
اهش دسترسـی بـه   تصرف غیراصـولی در ابنیـه تـاریخی، کـ     و

خدمات محلی، اختالل در تأمین مایحتاج ساکنان محلی هـم از  
طـورکلی  امـا بـه   ،سوي جامعه میزبان ضعیف ارزیابی شده است
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منـدي جامعـه میزبـان از حضـور     دهنـده رضـایت  ها نشانیافته
سوي دیگر تأثیرگذاري مثبـت   گردشگران در محله فهادان و از

ت بـه مجموعـه پیامـدهاي    گردشگري در محله فهادان را نسـب 
دهـد. بـین نگـرش مثبـت     منفی متأثر از آن مورد تأیید قرار می

هاي مطلوب آن رابطه جامعه میزبان از گردشگري و تأثیرگذاري
ــت از توســعه گردشــگري و    ــین حمای مثبــت وجــود داشــت. ب
ــود دارد.     ــوس وج ــه معک ــگري رابط ــی گردش ــدهاي منف پیام

ـ      به ه اجتمـاعی و رویکـرد   طـورکلی بـا اسـتناد بـر نظریـه مبادل
بندي و با توجه به انتفاع سه گروه مختلف اجتماعی شامل طبقه

نظران حوزه میراث گردشـگري، سـاکنان و   کارشناسان، صاحب
کسبه محلی از گردشگري، نگرش مثبت و حمایت آنان از تداوم 

رسـد.  حضور گردشگران در محله فهادان روشـن بـه نظـر مـی    
هاي منفـی گردشـگري از نگـاه    هـا و پیامـد  گذاري آسیبارزش

مراتـب  شده در نظریه سلسـله هاي مطرحجامعه میزبان با مؤلفه
منفـی بـا   نیازهاي انسانی مازلو مبنی بر اهمیت یافتـه تـأثیرات   

ا در تأمین نیازهاي انسـانی مطابقـت   توجه به میزان اختالل آنه
هاي اجتماعی و فرهنگـی و  ندارد و در جامعه موردمطالعه ارزش

هویت به ویژه در سطح اجتمـاعی نسـبت بـه برخـی از      مسائل
 مشکالت دو اولویت قرار دارد.

)، در مقالـه خـود بـا عنـوان     2012( فـر و همکـاران   خوش
هـاي دوم بـر سـرمایه اجتمـاعی     بررسی تأثیر گردشگري خانـه 

(موردمطالعه روستاهاي لیره سر و سیاورز شهرستان تنکابن) بـه  
دوم بـر تغییـرات سـرمایه    هـاي  سنجش تأثیر گردشگري خانـه 

هـاي ایـن   اجتماعی دو روستاي مـذکور پرداختنـد. طبـق یافتـه    
تحقیق سرمایه اجتماعی دو روستا تفاوت چندانی با هم نداشتند 
و روســتاي لیــره ســر در مشــارکت اجتمــاعی رســمی، اعتمــاد  

ــا نهادهــاي مــدنی  و  اجتمــاعی و اعتمــاد نهــادي، همکــاري ب
ـ  سازمان االتري نسـبت بـه روسـتاي    هاي رسمی جامعه رتبـه ب

بینـی  سیاورز داشتند. محققان این نتایج را ابـزاري بـراي پـیش   
وضعیت آتـی روسـتاهاي داراي خانـه دوم تلقـی کردنـد بـدین       

هاي دوم در سطح روسـتاها سـرمایه   ترتیب که با گسترش خانه
هـایی  اجتماعی به ویژه سرمایه اجتماعی شـناختی بـا شـاخص   

تمــاد نهــادي و ســرمایه اجتمــاعی ماننــد اعتمــاد اجتمــاعی، اع
یابد. هایی مانند مشارکت رسمی کاهش میساختاري با شاخص

در روستاهاي داراي خانه دوم درآمد و تحصیالت بـاالتر اسـت   
 هاي دوم است.که حاکی از اثرات مثبت استقرار خانه

ــدي و  ــرامیراحم ــه )،2012( يمظف ــوان  در مقال ــا عن اي ب
ه اکوتوریسم در استان زنجان با هاي مناسب توسعتحلیل پهنه«

بـه بررسـی و   » GISاستفاده از سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی    

هـاي اکوتوریسـتی،   هاي مناسب فعالیتتشخیص پتانسیل پهنه
هاي زمسـتانی و اسـکی،   ي، ورزشدامنه نوردنظیر کوهنوردي، 

گردي بـا  درمانی و طبیعتهاي آبی و ماهیگیري، طبیعتورزش
 AHPمـدل  و  GIS یـایی جغرافاطالعـات   استفاده از سیستم

پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش مذکور، بیـانگر آن اسـت کـه    
اکثر مناطق استان زنجان استعداد حداقل یک یا دو نوع فعالیت 

باشند. بر ایـن اسـاس، بیشـترین درصـد     اکوتوریستی را دارا می
درصـد بـوده و    13هاي آبـی)،  مربوط به پهنه منابع آب (ورزش

ي قـرار  دامنـه نـورد  هاي مربوط به کوهنوردي و پهنه ازآنپس
هـاي  درصـد پهنـه   39/7درصـد و   78/7دارند که بـه ترتیـب،   

تـرین پهنـه   شوند. کـم وسـعت  اکوتوریستی استان را شامل می
چنـین،  درصد است. هم 25/0درمانی است که متعلق به طبیعت

بـی  هاي اصلی و سطوح آرودخانه به خصوصها حاشیه رودخانه
بنــدهاي بــزرگ و هــاي مصــنوعی، آبشــامل ســدها، دریاچــه

العاده مناسب اسـتان  هاي فوقپهنه به عنوانهاي معدنی چشمه
هـاي اکوتوریسـتی تشـخیص داده شـدند     زنجان جهت فعالیـت 

)Amir Ahmadi & Mozafari, 2012.( 
اي تحـت عنـوان آیـا اکوتوریسـم     )، در مقاله2011( فرامرز

زیسـت و پایـداري مـدیریت منـابع     محـیط سازگار با حفاظت از 
باشد؟ بر این ادعا اسـت کـه از جملـه    طبیعی روش مناسبی می

هـاي  هاي گردشگري، اکوتوریسم است. در بـین گزینـه  شاخص
زیست، التزام به توسـعه  گردي با محیطمختلف گردشگري، بوم

هایی است هاي فرهنگی ازجمله گزینهجوامع و احترام به ویژگی
با مفهوم پایداري دارد. نویسنده مذکور،  را ن سازگاريکه بیشتری

رسـد کـه ایـران از پتانسـیل     در بررسی خود به این نتیجـه مـی  
سري موانع باالیی در زمینه اکوتوریسم برخوردار است اما با یک

ریزي و حمایت قانونی از صنعت گردشگري جمله عدم برنامهمن
ن بــه یــک بــراي رســید طبیعــی و اکوتوریســم، مواجــه اســت

ریـزي  دهـی، برنامـه  بایستی سـازمان  اکوتوریسم پایدار در ایران
درست، مشارکت مردم محلـی و آمـوزش را ارتقـا داد و بهبـود     

و ضعف مسئولین از  بخشید و در این راستا فقدان مدیریت کافی
 هاي آن است.یافته ترینمهم

اي تحت عنوان آثار )، در مقاله2013( نژاد و همکاران نیک
با تأکید بر اکوتوریسم، به بررسی آثار  محیطی گردشگريستزی

محیطی چه مثبـت و چـه منفـی گردشـگري طبیعـی یـا       زیست
دهـد کـه بـراي    پردازند. نتایج این مقاله نشان میگردي میبوم

گردشگري پایـدار و مـؤثر بایـد بـه همـه ابعـاد توجـه نمـود و         
هـا  هیکپارچگی به وجـود آورد کـه در آن انـواع مختلـف توسـع     

گونه که توریسم، صلح و توسعه و حفاظت مشخص شود. همان
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زیست با یکدیگر در ارتباط هستند الزم اسـت در ایـن   از محیط
 ها و اقداماتی صورت گیرد.زمینه تالش

)، بـه نقـش اکوتوریسـم در    2013( خو و آروندایمانی خوش
ـ توسعه انسانی شهرسـتان   الش پرداختنـد. مطالعـه بـه طریـق     ت

منطقه شهرسـتان تـالش در    7استفاده از پیمایش در  توصیف با
درصد  45ها حاکی از آن است که نفر انجام شد. یافته 382بین 

درصـد پاسـخگویان بـین     39درصد و  20تا  0پاسخگویان بین 
درصد درآمـد   60تا  40درصد نمونه بین  15درصد و  40تا  20

ؤیـد آن  سالیانه خود را از گردشگري به دسـت آوردنـد. نتـایج م   
ها بـه منـاطق بکـر و محـروم از بعـد      است که ورود اکوتوریسم

اقتصادي در توسعه انسانی بر میزان نرخ بیکاري مردم منطقه با 
گردها با ورود به منطقـه تـأثیر   ها، طبیعتتوجه به میانگین رتبه

اند. در کل بر توجهی بر شاخص توسعه انسانی منطقه داشتهقابل
درصـد   7/86و درآمد  61/8و معیشت  درصد 89/3نرخ بیکاري 

، معیشـت  7/11تأثیر مثبت داشته است. در مقابـل بـر بیکـاري    
 درصد تأثیرات منفی بر جاي نهاد. 3/13و درآمد  2/39

)، در تحقیق خود به مطالعه توسعه اکوتوریسم 2014( وزین
راستاي سالمت اکوتوریسـم تـاالب و پایـدار جوامـع      تاالبی در

هاي میانکاله و لپـوي زاغمـرز پرداخـت.    البروستایی محدود تا
تحلیلی و پیمایش بـراي سـنجش    -پژوهش به طریق توصیفی

ظرفیت اکوتوریسم تاالبی در روستاهاي موردمطالعه انجام شـد.  
بر اساس سه محور حفاظـت تـاالب، آمـوزش و توانمندسـازي     

ن و روستاییان پژوهش در بین سه گروه خبرگان، مسئوال ،روستا
ي دهستان میانکاله آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از روستا 11

هـا بـاال بـوده و در    آن است کـه ظرفیـت اکوتوریسـتی تـاالب    
روستاهاي موردمطالعه نیز ظرفیـت اکوتوریسـتی بـاالتر از حـد     

گـر آن  مطلوب ارزیابی شد. نتایج ارزیابی محـیط درونـی نشـان   
ط ضعف دیده شد و در محـی نقطه 15نقطه قوت و  17است که 

مورد نشـان داده   13و شمار تهدیدها  16ها بیرون تعداد فرصت
هاي کمی مؤید ایـن مهـم اسـت کـه توسـعه      شد. تحلیل یافته

اکوتوریسم تاالبی در منطقه منوط به اتخاذ راهبردهاي بازنگري 
 است.

اي تحــت )، در مقالــه2015( یعقــوبی درمیــان و همکــاران
وسـتایی (مطالعـه   عنوان آگروتروریسم نگرشی نـو در توسـعه ر  

به بررسـی آگروتوریسـم (گردشـگري     موردي: روستاي اخلمد)،
هـاي گردشـگري روسـتایی    اي) به عنوان یکـی از گونـه  مزرعه

که روستاي اخملد به علـت شـرایط    پردازند. نتایج نشان دادمی
شـدن در یـک بسـتر مناسـب جغرافیـایی و      خاص خود و واقـع 

ـ   موقعیت خوب (وجود جاذبـه  و  اریخی، مراسـم هـاي طبیعـی، ت

هاي فرهنگی) داراي پتانسیل الزم براي تبدیل شـدن بـه   جاذبه
-یک قطب گردشگري را دارد ایـن روسـتا در صـورت سـرمایه    

توانـد منجـر بـه تبـدیل شـدن بـه قطـب        گذاري مناسـب مـی  
آگروتوریســمی در ناحیــه روســتایی خــود و حتــی کشــور دارد.  

محـرك  همچنین توسـعه و پیشـرفت آگروتوریسـم بـه عنـوان      
هـا و  هـا و محـدودیت  توسعه روستایی نیازمند بررسی توانمندي

 بندي این دو پارامتر است.ارزیابی و سطح
افزایش تعداد  که داد نشان )،2011( تحقیق خود در 1سوریا

افراد خانوار، نوعی مزیت براي گردشـگري روسـتایی محسـوب    
می شود. در واقع، مشارکت اعضاي خانوار در گردشگري باعـث  
افزایش درآمد آن خانوار می گردد. این افزایش درآمـد بـه آنهـا    
کمک می کند تا از فقر بیرون بیایند. علت ایـن امـر هـم ایـن     
 است که گردشگري باعث افزایش توانمندي سـالمندان شـده و  

به عبارت دیگر، فعالیت سالمندان در بخش گردشـگري باعـث   
محقق، بر اساس این  ایحاد درآمد اضافی براي خانوار می گردد.

نتایج تحقیق خود پیشنهاد می کند که دولت می بایست فعالیت 
گردشگري در زمینه گردشگري روستایی را توسعه دهد و فقـرا  

 .را تشویق کند تا در فعالیت هاي گردشگري مشارکت نمایند
هـاي  )، در یکـی دیگـر از فعالیـت   2012( 2سوریا و گـورین 

ید سوغات در گردشگري علمی، تحقیق خود را تحت عنوان تول
بـه انجـام رسـاندند. بـر      محور و کاهش فقر در تایلنـد -اجتماع

 هـاي فعالیـت  کـه  دهنـد مـی  اساس این تحقیق، محققان نشان
 فقـرا  را در بین درآمد تواندسوغات می از تولید ناشی گردشگري

 در که روستا را شامل شود یک در فقر کاهش ازآنپس و پخش
 است این دلیل. گویندمحور می-ماعاجت گردشگري به آن عمل

 سـپس . تجربـه دارد بـی  کارگران از بسیاري به نیاز سوغات که
. داشته باشند مشارکت هااین فعالیت در توانندمی راحتی به فقرا
 پیمـایی، کوه و اقامتگاه شامل گردشگري هايفعالیت مقابل، در

 راکـه چ دهد، کاهش را روستا در فقر تواندکه نمی دهدمی نشان
 اسـتطاعت  کـه  تـر غنـی  خانواده در فعالیت این از حاصل درآمد

 بـراي  حـال،  ایـن  بـا . شـده اسـت   تمرکزم گذاري دارندسرمایه
 در حمایت تواندنمی دولت محور،-اجتماع گردشگري از حمایت

 گردشـگري  کنـد زیـرا   پوشیروستاها چشم در ترغنی خانواده از
 بدون. است دشگريگر هايفعالیت براي الزم شرطپیش هسته

روسـتا   در سـوغات  خریـد  بـه  گردشگران اي،هسته گردشگري
 محـو  فقـر  کـاهش  بـر  سـوغاتی  اثـر  آن از پس آمد و نخواهند
 توزیـع  عامـل  پـنج  معرفـی  بـه  همچنین مقاله این. شد خواهند

                                                      
1. Suriya (2011) 
2. Suriya & Gruen (2012) 
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 حفظ براي شرایط و محور پرداخته-اجتماع گردشگري در درآمد
 .دهدمی نمحور را نشا-اجتماع گردشگري پایداري

)، تحقیقی را تحـت  2014( 1کونتوگئورگپولوس و همکاران
محور در تایلند بـا  -عنوان عوامل موفقیت در گردشگري اجتماع

انجـام   و رهبـري محلـی   نقش شانس، حمایـت خـارجی   عنوان
نویسند که غالب روایت در مـورد مراکـز   دادند. این محققان می

تلـف اجتمـاعی و   گردشگري در تایلند در مورد عواقب منفی مخ
باشد، اما در میان ایـن گسـترش   از رشد سریع می زیستیمحیط

انفجاري گردشگري معمولی، یک داستان کمتـر شـناخته شـده    
هـاي  باشد که اخیراً پدید آمـده اسـت. بـا توجـه بـه تـالش      می

هـاي غیردولتـی و   زیسـت، سـازمان  پژوهشگران، فعاالن محیط
در دهـه   (CBT) محـور -مقامات دولتـی، گردشـگري اجتمـاع   

گذشته تبدیل به یک جزء مهـم از بـازار گردشـگري داخلـی و     
تر از گردشـگري در  هاي متعارفروند بیشتر با فرم رقابت باقابل

 محـور -اجتماع است. در این مقاله به بررسی ظهور شده تایلند
(یـک   در تایلند و به بررسـی مطالعـه مـوردي مـاي کامپونـگ     

ـ  گ مـاي در شـمال ایـن کشـور)     روستا در استان تایلندي چیان
پردازد که در سراسر کشور به عنوان ویترین جامعـه مشـهور   می

ــی ــتفاده از داده  م ــا اس ــه ب ــن مقال ــد. ای ــاهدات  باش ــا و مش ه
 مطالعـه در مـورد تـور بـه     تحقیق و 30شده بیش از آوريجمع

شانس جغرافیـایی،  کند که شرایط خوشکامپونگ، استدالل می
دهنـده عوامـل مهـم    ري تحـول نشـان  پشتیبانی خارجی و رهب

 .در تایلند است محور-گردشگري اجتماع موفقیت براي
)، در تحقیق خـود تحـت عنـوان    2015( 2جعفر و همکاران

مطالعـه مـوردي مقصـد     :جامعـه محلـی و توسـعه گردشـگري    
یکـی از منـاظق    کوهستانی روستایی مطرح کردند کـه مـالزي  

 میـراث  دلیل به تاییروس منطقه محبوب عنوان به جغرافیایی را
 طـور  بـه  روسـتایی  گردشـگري . گرفته است نظر در آن طبیعی
 مناطق از اقتصادي کارایی افزایش براي نوشدارو عنوان فزاینده
 و اجتمـاعی  بازسـازي  شده است و در آن تحریـک  رانده حاشیه
نتـایج  . است شده مشاهده روستایی جوامع زندگی شرایط بهبود
 پیامـدهاي  از محلـی  مشـارکت  کـه  دهدنشان می بررسی مورد

ــی ــروژه طبیع ــمپ ــاي مه ــت گردشــگري ه ــت،  اس و در حقیق
 روسـتایی  مشـکالت  از بسـیاري  به مؤثر پاسخ یک گردشگري
 جوامـع  تشویق گردشگري، مزایاي از این، بر عالوه. بوده است

 باشـد. گردشگري مـی  توسعه هايبرنامه در شرکت براي محلی
 هـاي آئین به قوي پایبندي آن در که مالزي روستایی جوامع در

                                                      
1. Kontogeorgopoulos et al. (2014) 
2. Jafar et al. (2015) 

 بـراي  گردشـگري  هـاي  آموزش دارد، وجود مذهبی و فرهنگی
ــی ســاکنان ــد محل ــین بای ــدردانی و فرهنگــی تحمــل تلق  از ق

 نگـرش مـردم   اگـر  حتـی  درنتیجـه، . باشد فرهنگی هايتفاوت
مثبت باشـند،   خود منطقه در گردشگري توسعه نسبت به محلی
 مشـارکت  نسبت بـه مزایـاي   یدبا ذینفعان سایر و دولت باز هم
 ایجـاد  هدف با باید دولت منظور، این براي. نمایند تأکید جامعه

 از وسـیعی  جامعـه، طیـف   بـه  هـاي الزم بـراي کمـک   فرصت
 در .را در منطقه معرفی و تـرویج نمایـد   گردشگري محصوالت

 پیشینه نظري پژوهش اشاره شده است.ادامه به 
 

 گرديمشارکت محلی و توسعه بوم
 چراکهگردي یک مساله محلی است نظر توماس، توسعه بوم به

پـذیرد. در اینجـا،   در سطح محلی است که این اقدام صورت می
کند که اکثر کنشگرانی توماس با اشاره به نظر مورفی مطرح می

هـایی هسـتند کـه متخصـص     بایست مشارکت کنند، آنکه می
گـردي  بـوم بوده و یا افرادي هستند که تحت تأثیر طرح توسعه 

 دلخـور کننـده  تواند تأخیرهاي گیرند. این نوع تعامل میقرار می
 هاي قبلی را کاهش داده و باعث ایجاد یـک توسـعه  هدر مواجه
 تر گردد.هماهنگ

نیز به ضرورت و اهمیت مشارکت جامعـه   )،2013( توماس
ــر      ــرورت آن را از نظ ــرده و ض ــی ب ــگري پ ــی در گردش محل

جامعـه محلـی،    مشـارکت  کنـد: میگونه مطرح ینا 3سوآربروك
بخشی از فراینـد دموکراتیـک اسـت؛ مشـارکت جامعـه محلـی       

گیرند را بیـان  صداي کسانی که تحت تأثیر گردشگري قرار می
کند تا اطمینان حاصل شـود  کند؛ از دانش محلی استفاده میمی

که تصمیمات به خوبی بـه اطـالع همـه رسـانده شـده اسـت؛       
ــالقوه میــان مشــارکت جامعــه محلــی باعــث  کــاهش تضــاد ب

شـود. عـالوه بـر ایـن،     گردشگران و اعضاي جامعه محلی مـی 
هاي زیرساختارهاي گردشـگري از طریـق   ینههزغالب  ازآنجاکه

گـردد، جامعـه محلـی پیشـاپیش و از     یمین تأمدهندگان مالیات
اند. بنابراین، هـدف  طریق تأمین مالی در توسعه مشارکت نموده

ه محلــی اعمــال قــدرت یــا حــداقل از مشــارکت اعضــاء جامعــ
 .ه گردشگري در جامعه محلی استتأثیرگذاري بر نتایج توسع

دهد. ایـن  شکل زیر، زنجیره توسعه گردشگري را نشان می
دهد که پیشرفت آثار توسعه جامعه محلی، خود، نمودار نشان می

شـود. ایـن نمـودار همچنـین بـر      باعث توسعه گردشـگري مـی  
عنوان یـک عنصـر مهـم در توسـعه     مشارکت جامعه محلی به 

                                                      
3. Swarbrook 
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 ورزد.گردشگري تأکید می
 

 
 زنجیره توسعه گردشگري. 1شکل 

با توجه به اهمیت و ضـرورت یـافتن مسـاله مشـارکت جامعـه      
ي توســعه گردشــگري، نــوعی جدیــدي از هــاطــرحمحلــی در 

اسـت   شدهمطرح محور -گردشگري با عنوان گردشگري اجماع
 .پردازیمیمدر ادامه به آن که 

 
 محور -گردشگري اجتماع

محور، همانند دیگر انواع گردشگري داراي  -گردشگري اجتماع
نظـران و  برخـی از صـاحب   موردتوجهمزایاي متعددي است که 

)، معتقـد اسـت کـه    2008( 1محققان قرار گرفته است. اُکازاکی
م بـه  محور با وجـود موانـع اجرایـی، هنـوز هـ      -رویکرد اجتماع

شـود: اوالً، مسـائل   ترین روش محسوب مـی دالیل زیر مناسب
محلی تأثیر مستقیمی بر روي تجربه گردشـگري دارد: بـازخورد   
منفی از سوي افراد محلی منجر به رفتـار خصـمانه نسـبت بـه     

بایست هاي گردشگري میگردد. بنابراین، محیطگردشگران می
ن از گردشـگري  جهت با فضاي اجتماعی باشد که ساکنان آهم

که قربانی گردشگري شوند. ثانیاً، تصـویر  ینابرند و نه سود می
 فقـط نههاي اجتماع محلی است که ییداراگردشگري مبتنی بر 

زیسـت  یطمحـ شود، بلکه همچنین شامل شامل افراد محلی می
ــرزطبیعــی،  ــا ســاختارها ی ــدادهاي خــاص ی ، تســهیالت و روی
جامعه میزبان براي دستیابی  شود و لذا، همکاريها میجشنواره

باشـد. ثالثـاً،   و توسعه مناسب این دارایـی الزم و ضـروري مـی   
کارکردهاي مختلف مشـارکت عمـومی، عامـل محـرك جهـت      

زیست طبیعی جامعه محلی و نیـز فرهنـگ آن، بـه    حفظ محیط
 طـور بـه کـه  یـن اعنوان محصوالت گردشـگري اسـت، مضـافاً    

                                                      
1. Okazaki (2008) 

تـر ناشـی از گردشـگري    باعث تشویق درآمـد فزاینـده   زمانهم
صنعت گردشـگري نسـبت بـه عوامـل      ازآنجاکهباشد. رابعاً، می

هاي توسعه گردشـگري  بیرونی و داخلی حساس است، لذا طرح
آینـد و یـا فقـط بـه صـورت      یدرنم اجراوجه کامل به یچهیا به 

 آیند.یدرم اجراجزئی به 
هـایی را بـراي موفقیـت    شـرط یشپبسیاري از محققان نیز 

انـد.  محـور مطـرح کـرده    -هاي گردشگري اجتماعي طرحاجرا
) معتقد است که موفقیت استراتژي 1996( 2، جونزمثالعنوانبه

محور نیازمند یک چارچوب نهادي مناسـب   -گردشگري اجتماع
هـاي غیردولتـی، دولـت و    و مبتنی بر همکاري میـان سـازمان  

بخش خصوصی است. مشارکت یک پیوستاري است مبتنی بـر  
گیـري در ارتبـاط بـا    از درگیري مردم در فرایند تصمیم سطحی

جـونز معتقـد    .هاي آنبرنامه توسعه گردشگري یا اجراي برنامه
باشـد،  انواع مشارکت نزد محققان، متفاوت مـی  اگرچهاست که 
هاي اصلی کـه باعـث تفـاوت میـان مراحـل مختلـف       اما جنبه

آنهـا در   ، ویژگی مشترك همهدرواقعباشد. گردد، یکسان میمی
گیـري  ارتباط با سطحی است که اعضاي جامعه فرصت تصمیم

شـود  هـا داده مـی  براي خودشان دارند یـا ایـن فرصـت بـه آن    
)Ibid.( 

ــاران ــوچتی و همک ــگري  2013( 3ل ــه گردش ــد ک )، معتقدن
هـاي زیـادي را در میـان کـارگزاران     بینیمحور، خوش -اجتماع

 شـدت بـه اخیـر   المللی ایجاد نموده و طی سـه دهـه  توسعه بین
محور  -، گردشگري اجتماعدرواقعیرش واقع شده است. موردپذ

به عنوان رویکردي جایگزین در برابر رویکرد غالب گردشـگري  
انبوه مطرح شد. این نـوع گردشـگري بـا رویکردهـاي توسـعه      
جایگزین و معیشت پایدار همخـوانی داشـته و بـر روي توسـعه     

ــارکت، ب   ــده مش ــتلزم ای ــی و مس ــه محل ــظ جامع ــري و حف راب
باشد. در اینجا، ایده اصلی این است که زیست متمرکز میمحیط
محور، شامل اقدامات کوچک یـا   -هاي گردشگري اجتماعطرح

تـوان گفـت   متوسط مقیاس هستند که بـه صـورت بـالقوه مـی    
ــار مثبــت اقتصــادي و اجتمــاعی در منــاطق  مجموعــه اي از آث

 کنند.روستایی ایجاد می
نویسند که نتایج تحقیقـات  می ،)2009( 4گودوین و سنتیلی

دهـد کـه هـیچ تـوافقی در بـاب معنـی       نشـان مـی   شـده انجام
که چه ینانظر از محور وجود ندارد و صرف -گردشگري اجتماع

رود، الزم است که لغات و اصطالحاتی براي بیان آن به کار می

                                                      
2. Jones (1996) 
3. Luchenni et al. (2013) 
4. Goodwin & Santilli (2009) 
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معنی آن واضح و مشخص شود. گودوین و سـنتیلی بـه همـین    
کننـد کـه مفهـوم گردشـگري     حقیق خود بیـان مـی  دلیل، در ت

ــاع ــروژه    -اجتم ــدامات و پ ــی اق ــراي معرف ــور را ب ــایی مح ه
 هاي زیر باشد:که داراي یکی از ویژگی اندکاربردهبه
سود و منافع حاصل از طرح، نصیب افراد یا خانوارهاي یـک   .1

 اجتماع محلی گردد؛
 همورداسـتفاد هـایی کـه   یعنـی ایجـاد دارایـی    -منافع جمعی .2

هـا،  جامعه محلی به عنوان یـک کـل قـرار گیـرد، مثـل جـاده      
 ها و غیره؛مدارس، کلینیک

منافع جمعی از طریق توزیع منافع به همه خانوارهـاي یـک    .3
 جامعه؛

اقدامات مربوط به حفاظت منـابع طبیعـی کـه داراي منـافع      .4
 جمعی باشد؛

اقدامات مشترك به همراه منافع جمعـی کـه شـامل انتقـال      .5
 زمان مشخص باشد؛کمدیریت در ی

 مالکیت و مدیریت شرکت از سوي جامعه محلی؛ .6
هاي بخش خصوصـی بـا منـافع بـراي جامعـه      وجود شرکت .7

 محلی؛
هاي محصـول بـراي بازاریـابی گردشـگري در     توسعه شبکه .8

 یک منطقه محلی؛
 تر ودر قالب یک شرکت تعاونی بزرگ شرکت محلی .9

ارچوب حفـظ حـق مالکیـت    توسعه بخش خصوصی در چـ  .10
 .عه محلیجام

 
 ی پژوهششناسروش

شـناختی، روش تحقیـق پـژوهش حاضـر     از لحاظ منطق روش
باشـد. همچنـین الزم بـه ذکـر     می 2و از نوع مقطعی 1پیمایشی

هـایی از تحقیـق از روش کیفـی و ابـزار     باشد که در قسمتمی
 آماري پژوهش حاضر جامعه مصاحبه عمیق استفاده شده است.

تشـکیل   1395رودبـار در سـال   ساکنان روستاي جنـت  کلیه  را
اند. این روستا به این دلیل انتخاب شده اسـت کـه یکـی از    داده

گردي در استان مازندران مـی باشـد و بـه    روستاهاي نمونه بوم
خاطر شرایط و موقعیـت خـاص طبیعـی و بـه ویـژه برگـزاري       

 جشنواره ملی گل گاوزبان از شهرت ملی برخوردار است.
ن روستا، در این تحقیـق  اعداد ساکنبا توجه به اندك بودن ت

هاي استفاده شده است شماري براي انتخاب نمونهاز روش تمام
عبارت دیگر، با توجه معدود بودن تعداد پاسخگویان نیازي به  به

                                                      
1. Survey 
2. Cross - Sectional 

گیري و یا تعیین حجـم نمونـه وجـود نداشـت و بـر ایـن       نمونه
اساس، از همه ساکنان روستا براي تکمیل پرسشـنامه اسـتفاده   

 است. شده
 

 
 موقعیت روستاي جنت رودبار .2شکل 

 
 اعتبار ابزار سنجش
اشاره به این نکته دارد کـه یـک    اعتبار در کاربرد متعارف، واژه

سنجه تجربی تا چه حد معناي واقعی مفهوم موردبررسی را بـه  
 Bebbi, 2011& Altiney and( کندمی قدر کافی منعکس

Alexandrus, 2015 ــ ــی اعتب ــراي بررس ــاي ار روش). ب ه
اسـتفاده   متفاوتی وجود دارد. در این پژوهش از اعتبـار صـوري  

نامه) بـه  پرسش( گیريشده است، به این صورت که ابزار اندازه
وسیله گـروه کـاري مشـترك بـین سـازمان میـراث فرهنگـی،        

دستی و گردشـگري مازنـدران و گـروه تحقیقـاتی و بـر      صنایع
پرسشـنامه مـذکور    اساس تحقیقات پیشین تنظیم گردید. سپس

گرفت و پـس از   نظران مورد ارزیابی قرارتوسط اساتید و صاحب
 رفع ایرادها، پرسشنامه نهایی تهیه و تکمیل شد.

 
 پایایی ابزار سنجش

پرسشــنامه ایــن اســت کــه اگــر خصیصــه   3منظــور از پایــایی
موردســنجش بــا همــان وســیله و تحــت شــرایط مشــابه و در  

گیري شود نتایج حاصله یکسـان  ههاي مختلف مجدداً انداززمان

                                                      
3. Reliability 
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خواهد بـود. بـراي بـرآورد همسـانی درونـی یـا ثبـات درونـی         
ضـریب کرونبـاخ    شود.پرسشنامه از آزمون کرونباخ استفاده می

هـا،  ها، قضـاوت بعدي بودن نگرشآلفا براي سنجش میزان تک
گیري آنها آسان نیست بـه کـار   عقاید و سایر مقوالتی که اندازه

حقیقــت در اینجــا میـزان یکســان بــودن برداشــت  رود. در مـی 
باشـد. اسـاس ضـریب آلفـا     پاسخگویان از سؤاالت مدنظر مـی 

 هاست.ها یا مقیاسکرونباخ نیز بر پایه طیف
 ضرایب پایاي متغیرهاي تحقیق. 1جدول 

 متغیر
تعداد 
 گویه

مقدار ضریب آلفاي 
 کرونباخ

 676/0 26 گردينگرش نسبت اثرات توسعه بوم
 965/0 7 گرديبوم توسعه به سبتن نگرش

 968/0 5 گرديحمایت از توسعه بوم
دهد ضریب آلفاي طور که اطالعات جداول فوق نشان میهمان

کرونباخ هر سه متغیر اصلی موردبررسی در سطح نسبتاً بـاالیی  
 قرار دارد.

 
 و سنجش متغیرهاتعریف مفاهیم 

 انها می پردازیم. چهار متغیر داریم که به بیانحاضر،  در پروژه
 گردينگرش جامعه محلی به بوم )الف

کـه نظـر   ایـن  یعنـی  گـردي بـوم نگرش جامعه محلی نسبت به 
کنند در مـورد اثـرات و پیامـدها    افرادي که در روستا زندگی می

زیسـتی و اجتمـاعی   در ابعاد اقتصادي، محـیط  گرديبومتوسعه 
ویه هاي چیست. از نظر سنجش عملی نیز در مقابل هریک از گ

داده شـده اسـت تـا     قسـمتی لیکـرت قـرار   فوق، یک طیف پنج
ها بر روي یکی از پاسخگو نظر خود را در مورد هر یک از گویه

و  نقاط این طیف اعالم نماید. هر طیف داراي حداقل نمره یک
تـا   5 بنابراین، پاسـخگویان حـداقل نمـره   ؛ باشدحداکثر پنج می

 گیرند.می 25حداکثر 
 گرديبومجش متغیر نگرش جامعه محلی به سن .2 جدول

 گویه / عبارت متغیر

نگرش 
جامعه 

محلی به 
 گرديبوم

گیـري خواهـد   گردي باعث مشارکت مردم محلی در تصمیمبوم
 شد.
ریـزي خواهـد   گردي باعث مشارکت مردم محلی در برنامـه بوم
 شد.
ها بیشتر براي محل احترام گردي باعث خواهد شد تا غریبهبوم
 ل شوند.قای
گردي باعث خواهد شد تا نظر جوانان، زنان، افـراد مسـن و   بوم
 را بپرسند. بضاعتکم
در مـدیریت منـابع    گردي باعث افزایش حقوق مردم محلیبوم

 طبیعی خواهد شد.

 زیســتیمحــیطاثــرات اجتمــاعی، اقتصــادي و  )ب
 گرديبوم

 گـردي بـوم  زیسـتی محیطمنظور از اثرات اجتماعی، اقتصادي و 
ین است که ساکنان روستاي جنت رودبار، چه پیامد اجتمـاعی،  ا

متصــور  گــرديبــومزیســتی بــراي توســعه اقتصــادي و محــیط
باشــند. از نظــر ســنجش عملــی نیــز در مقابــل هریــک از مــی
قسـمتی لیکـرت قـرارداده شـده     هاي فوق، یک طیف پنجگویه

ها بر روي است تا پاسخگو نظر خود را در مورد هر یک از گویه
یکی از نقاط این طیف اعالم نمایـد. هـر طیـف داراي حـداقل     

بنــابراین، هــر یــک از ؛ باشــدنمــره یــک و حــداکثر پــنج مــی
گیرند. بـا توجـه   می 130تا حداکثر  26 پاسخگویان حداقل نمره

بــه ابعــاد و گســتردگی متغیــر موردبررســی، بــراي ســنجش و  
 ست.گویه ذیل استفاده شده ا 26گیري مفهوم فوق از اندازه

 زیستیمحیطسنجش متغیر اثرات اجتماعی، اقتصادي و  .3 جدول
 گرديبوم

 گویه / عبارت متغیر

 
اثرات 

اجتماعی، 
اقتصادي و 

 زیستیمحیط
 گرديبوم

گردي گردي باعث توسعه اقتصاد محلی خواهد شد. بومبوم
گـردي باعـث   باعث توسعه صنایع محلی خواهد شـد. بـوم  

گـردي باعـث   واهد شد. بومافزایش درآمد ساکنین محل خ
 افزایش قیمت و هزینه زندگی خواهد شد.

هاي محلی خواهـد شـد.   گردي باعث توسعه زیرساختبوم
هـاي شـغلی بـراي    گردي باعث افزایش فرصتتوسعه بوم

 ساکنین محل خواهد شد.
هاي شغلی براي سـاکنین  گردي باعث افزایش فرصتبوم 

 محل خواهد شد.
ها با بیرون خواهـد  مراودات محلیگردي باعث افزایش بوم
 شد.

گردي گردي باعث افزایش وحدت ملی خواهد شد. بومبوم 
گـردي  باعث بهبود کیفیت زندگی محلی خواهد شـد. بـوم  

باعث افزایش شکاف بین ثروتمندان و فقراي محل خواهد 
 شد.
ها خواهـد  گردي باعث اختالل در زندگی روزمره محلیبوم
 شد.
جـاد ترافیـک در محـل خواهـد شـد.      گـردي باعـث ای  بوم
گردي باعث حفظ میراث فرهنگی محلـی خواهـد شـد.    بوم
 گردي باعث افزایش شهرت و اعتبار محل خواهد شد.بوم
هـاي فرهنگـی محلـی    گردي باعث حفظ تنوع فعالیـت بوم

 خواهد شد.
گردي باعث از بین رفتن فرهنگ محلی جنـت رودبـار   بوم

 خواهد شد.
 ش همبستگی محلی خواهد شد.گردي باعث افزایبوم
 گردي باعث افزایش توانمندي محلی خواهد شد.بوم
زیست طبیعی محلـی  گردي باعث حفظ و بهبود محیطبوم
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 خواهد شد.
ــوم ــاکن  ب ــاهی س ــزایش آگ ــث اف ــردي باع ــورداگ  ن در م

 زیست خواهد شد.محیط
 ها و جانوران بومی خواهد شد.گردي باعث حفظ گونهبوم
هـاي طبیعـی منطقـه    اهد شد تا جاذبـه گردي باعث خوبوم

 افزایش یابد.
 شود تا بافت طبیعی روستا حفظ شود.گردي باعث میومب

گــردي باعــث مــدیریت بهتــر پســماند خواهــد شــد.  ومبــ
 زیستی خواهد شد.گردي باعث آموزش محیطبوم

 

 گرديحمایت جامعه محلی از بوم )ج
ه جامعـه  اسـت کـ   گـردي بـوم منظور از حمایت جامعه محلی از 

محلی و افراد ساکن در روستاي جنت رودبـار تـا چـه انـدازه از     
کنند. از نظـر  حمایت می گرديبوماي مبتنی بر هاي توسعهطرح

هـاي فـوق، یـک    سنجش عملی نیز در مقابل هریـک از گویـه  
قسمتی لیکرت قرارداده شده اسـت تـا پاسـخگو نظـر     طیف پنج

ي یکـی از نقـاط ایـن    ها بـر رو خود را در مورد هر یک از گویه
طیف اعالم نماید. هر طیف داراي حداقل نمره یـک و حـداکثر   

 35تا حداکثر  7 بنابراین، پاسخگویان حداقل نمره؛ باشدپنج می
گویـه   7گیري مفهـوم فـوق از   گیرند. براي سنجش و اندازهمی

 ذیل استفاده شده است.
 

 گرديسنجش متغیر حمایت جامعه محلی از بوم .4 جدول
 گویه / عبارت تغیرم

 
 
 

ــت  حمایــ
ــه  جامعـــ
ــی از  محلـ

 گرديبوم

 گردي محلی آینده روشنی دارد.بین هستم که بوممن خوش
 گردي در جنت رودبار حمایت کنم.دوست دارم از توسعه بوم

زیسـت محلـی، در   دوست دارم که از منـابع طبیعـی و محـیط   
 حمایت کنم. گرديبوممراحل توسعه 

گـردي مشـارکت   ریزي بومه و برنامهکه در توسع دوست دارم
 کنم.

گـردي (مثـل اجـاره    هاي بـوم ها و پروژهدوست دارم در طرح
 ) مشغول شوم.ونقلحمل منزل، ایجاد رستوران،

 .کارکنم) ...گردي (دوست دارم درکه در زمینه بوم
 گردي را ببینم.هاي بومدوست دارم در که آموزش

 

 گرديامکان بوم )د
هـا و معیارهـاي   یعنی که با توجـه بـه مـالك    يگردبومامکان 

اي هـاي توسـعه  تا چه اندازه امکان تحقق طـرح  موردنظر داس
در روستاي جنت رودبار وجود دارد. در پاسخ  گرديبوممبتنی بر 

گـردي در منطقـه موردبررسـی    به این سؤال که آیا امکان بـوم 
ان تعیـین امکـ   وجود دارد یا خیر، از مدل داس در زمینـه روش 

انـد از: اهمیـت یـا    گردي اسـتفاده شـده اسـت کـه عبـارت     بوم
 ،فصـلی بـودن   ،دسترسـی  ،گـردي جنـت رودبـار   هاي بومجاذبه

 پذیرش. ،شکنندگی ،شهرت

 پژوهشهاي یافته
 هاي موردبررسیشناختی نمونه هاي جمعیتویژگی

اي که مورد مطالعه قرار گرفته اسـت،  نفر نمونه 100از مجموع 
نفـر) در   37اند. بیشـترین افـراد (  نفر زن بوده 16نفر مرد و  84

نفر) در گروه سـنی   9سال به باال و کمترین آن ( 45گروه سنی 
نفر در گروه سنی کمتر  16اند. همچنین سال قرارگرفته 34-30
هـاي  نفر به ترتیـب در گـروه   26و  12سال قرار دارند و  30از 

 100از میـان   سال قرار دارنـد.  45تا  40سال و  39تا  35سنی 
درصـد   0/62نفـر) و   16درصد مجـرد (  0/16 ،نفر نمونه آماري

دلیـل طـالق)    نفر بـدون همسـر (بـه    1نفر) و  62هم متأهل (
 4بیکـار و ( ) نفـر  7نفر) شـاغل و (  64ترین افراد (اند. بیشبوده

انـد.  نفر) دانشـجو بـوده   1آموز و (نفر) دانش 1نفر) بازنشسته و (
نفر از پاسخگویان وضـعیت شـغلی    23د که باشالزم به ذکر می

درصد  34اند. افراد با تحصیالت زیر دیپلم با خود را بیان نکرده
لیسانس نفر) بیشترین افراد نمونه و افراد با تحصیالت فوق 34(

نفـر) کمتـرین افـراد نمونـه را تشـکیل       2درصـد (  2و باالتر با 
نفـر زیـر    28سـواد،  نفر از پاسخگویان بی 9دهند. همچنین می

نفــر داراي مــدرك تحصــیلی  18دیــپلم و نفــر فــوق 9دیــپلم، 
 اند.لیسانس بوده

 گردينگرش جامعه محلی نسبت به بوم )الف
اي هاي توسعهتردید، نوع نگرش جامعه محلی نسبت به طرحبی

هاي توسعه گردشگري، نقش بسـیار زیـادي در   به ویژه در طرح
ها دارد. به همـین دلیـل،   موفقیت یا عدم موفقیت این نوع طرح

در اینجا سعی شده است تا نوع نگرش جامعه محلی نسبت بـه  
 موردبررسی و سنجش قرار گیرد. گرديبومطرح 

 

 محور -گردي اجتماعتوزیع فراوانی شاخص اثرات بوم .5 جدول
گردياثرات بوم  

محور -اجتماع  
 طبقات پاسخ

 درصد معتبر فراوانی

 9/97 95 باال
 0/1 1 متوسط
 0/1 1 پایین
 100 100 کل

 

حاکی از آن اسـت کـه میـزان اثـرات      5هاي جدول شماره داده
 )نفر 95درصد ( 9/97محور، اکثر افراد یعنی  -گردي اجتماعبوم

پـایین   )نفـر  1درصـد (  0/1متوسط و  )نفر 1درصد ( 0/1باال و 
 شود.ارزیابی می
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 زیســتیمحــیطاثــرات اجتمــاعی، اقتصــادي و  )ب
 يگردبوم

، توزیع فراوانی نگرش جامعه محلی نسـبت بـه   6جدول شماره 
 دهد.اثرات بوم گري پاسخگویان را نشان می

یع فراوانی شاخص نگرش جامعه محلی نسبت به توز .6 جدول
 گرديبوماثرات 

نگرش جامعه محلی نسبت به اثرات 
 گرديبوم

 درصد معتبر فراوانی

 9/93 92 باال
 1/4 4 متوسط
 0/2 2 پایین
 100 100 کل

هاي جدول باال حاکی از آن است که نگرش جامعه محلـی  داده
 4درصـد (  1/4باال و  )نفر 29(درصد  9/93 يگردنسبت به بوم

 شود.پایین ارزیابی می )نفر 2درصد ( 2متوسط و  )نفر
 گرديحمایت جامعه محلی از بوم )ج

ز میزان حمایـت جامعـه محلـی ا    توزیع فراوانی 7جدول شماره 
 دهد.گردي پاسخگویان را نشان میبوم

توزیع فراوانی شاخص میزان حمایت جامعه محلی از  .7 جدول
 گرديبوم
گرديبوم میزان حمایت جامعه محلی از  

 
 طبقات پاسخ

 فراوانی
درصد 
 معتبر

 0/98 97 باال
 - - متوسط
 0/2 2 پایین
 100 100 کل

ن حمایت جامعه هاي جدول فوق حاکی از آن است که میزاداده
باال و  )نفر 97درصد ( 0/97گردي، اکثر افراد یعنی محلی از بوم

 شود.پایین ارزیابی می )نفر 2درصد ( 0/2
مشارکت محلی یعنی قدرت جوامع بومی براي تأثیرگـذاري  

. است گرديبوماي نظیر پروژه توسعه هاي توسعهبر نتایج پروژه
و افراد آن تـأثیر خواهنـد   ها بر جامعه بومی همه این نوع پروژه

باشد ایـن  داشت و نکته مهمی که در این فرایند قابل توجه می
هـاي توسـعه و   است که مشارکت اعضاي یک جامعه در فعالیت

نیز استفاده و حفاظت از برخی ابعاد حاصله (نظیر منابع طبیعی)، 
 منـافع ثـابتی را بـراي افـراد جامعـه بـه دنبـال خواهـد داشــت        

)Phenol, 2009.( 
 گرديد. امکان بوم

گـردي در منطقـه   در پاسخ به این سـؤال کـه آیـا امکـان بـوم     

 ی وجود دارد یـا خیـر، از مـدل داس در زمینـه روش    موردبررس
و نتایج تحقیق بـر اسـاس    شده استفادهگردي تعیین امکان بوم

مطـرح   قـبالً طور که شده است. همان ارائهمدل مذکور در ذیل 
د است که براي تعیین این امر کـه آیـا   ) معتق2013( 1شد، داس

بایسـت  باشد یا خیر مـی گردي را دارا مییک منطقه امکان بوم
 ها و معیارهاي ذیل مورد توجه قرار گیرند:مالك

 ازجمله :جنت رودبار گرديبومي هاجاذبهاهمیت یا  .1
توان به موارد زیر اشاره نمـود: وجـود   هاي مهم روستا میجاذبه

ــار؛   هــايامــامزاده متعــدد در دهســتان و روســتاي جنــت رودب
سـاله در داخـل محـل جنـت      300هاي قدیمی و بناهـاي  سازه

ایـرج  اسـکندر ( رودبار و روستاهاي اطراف مانند منزل خانی، آقا 
خان نیکنام در منطقه منزل جواد خان و علینقی ،خان) خلعتبري

الت و منزل قدیمی آقـاي مختـار رسـتمی در روسـتاي     مرجان
فرهنـگ و   و )1395 مطالعات میدانی نگارنـدگان، (رودبار جنت 

آداب و رسوم روستاي جنت رودبار. از محصـوالت ایـن روسـتا    
توان موارد زیر را نام برد: محصوالت لبنـی نظیـر ماسـت و    می

و کشـک؛ محصـوالت درختـی نظیـر      کره شیر، روغن حیوانی،
سـبز؛ محصـوالت    گوجـه  هلـو،  بـه ی، گالب گردو، فندق، سیب،

، گاوزبـان زمینـی، گـل   یبسشاورزي و باغی نظیر سبزیجات، ک
دسـتی  یعصـنا یاهان وحشی و دارویـی؛  گ یرساآویشن، بابونه و 

انـواع   ،کـاله و شـلوار پشـمی    ،دسـتکش  ،شامل بافت جـوراب 
ــب ــافتنی و  دو رو  چادرش ــی ب ــرهغوش ــدانی  ( ی ــات می مطالع

 ).1395نگارندگان، 
شهرسـتان رامسـر   فاصله جنت رودبار تا مرکز  دسترسی: .2 

کیلومتر بـوده و فاصـله تـا آخـرین      250یلومتر و تا تهران ک 50
در  موردمطالعـه  ییباشد. روستاکیلومتر می 25روستاي دهستان 

یافتـه  توسـعه دهستان جنت رودبار در مناطق روستاي شـکل و  
است و از لحاظ سیاسـی نقـش مرکـز دهسـتان را در دهسـتان      

بنـدي خـدمات عمـومی    اظ سطحلح از کند.جنت رودبار ایفا می
ــذکور داراي  ــتاي م ــین  بروس ــومی در ب ــدمات عم ــترین خ یش

 باشد.یمروستاهاي منطقه 
ی بودن ایـن مقصـد گردشـگري را بـا     فصل فصلی بودن: .3 

تـوان بیـان نمـود. درجـه     توجه به وضعیت اقلیمی منطقـه مـی  
ین منطقه همانند در احرارت روستا مطلوب و نیز رطوبت نسبی 

شـمال از میـزان بـاالیی برخـوردار اسـت. میـزان        کل منطقـه 
بارندگی در این منطقه بر اساس ایستگاه مذکور در مـدت سـال   

و باد منطقه اغلب جهت شرقی  شدهگزارشمتر یلیم 681حدود 

                                                      
1. Dos (2013) 
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دهـد  غربی دارد. از نظر شهرت یا برند، نتایج تحقیق نشان مـی 
ي اي بـرا شـهرت ویـژه   گاوزبـان گل  جشنوارهبرگزاري ساالنه 

 جنت رودبار ایجاد نموده است.
 ازجملــهتــوان کیفیــت ابنیــه روســتا را مــی شــکنندگی: .4 

هاي ارزیابی شکنندگی یک مقصد گردشـگري قلمـداد   شاخص
هـاي موجـود در سـطح بافـت     نمود. از نظـر کیفیـت سـاختمان   

بنـدي  یمتقسـ در چهار دسته به شرح زیـر   جنت رودبارروستاي 
 ی،طـورکل بهداري، مرمتی، تخریبی. اند: نوساز، قابل نگهگردیده
توان جهت ارزیابی وضعیت ساختمانی در روستا نیز را می مصالح

 قرار داد. موردتوجهگردي شکنندگی یک مقصد بوم
و مصاحبه با نمایندگان  آمده هاي به عملبررسی . پذیرش:5

دهد که هاي اداري نشان میجامعه محلی و نیز مدیران دستگاه
 جنـت رودبــار از گردشـگران و بازدیدکننـدگان   در حـال حاضـر   

دیگـر،   به عبـارت ؛ شوداي براي بازدید اخذ نمیگونه هزینهیچه
رایگان است و هیچ  کامالًگردي امروزه بازدید از این مقصد بوم

 الوقوعی هم براي اخذ وجه تدوین نشده است.قریب برنامه
 

 گیريبحث و نتیجه
حاضر با هـدف پاسـخگویی   طور که مالحظه شد، تحقیق همان

 اند از:به چهار سؤال اساسی ذیل انجام شد که عبارت
گـردي  نگرش جامعه محلی نسبت بـه طـرح توسـعه بـوم    الف. 

 چیست؟
 گردي براي جامعه محلی چیست؟اثرات و پیامدهاي بومب. 
 وجود دارد؟ رودبار جنتگردي در منطقه آیا امکان بومج. 
گـردي چـه میـزان    توسعه بوم میزان حمایت جامعه محلی ازد. 

اوالً، نگـرش جامعـه    نتایج تحقیق حاضر نشـان داد کـه   است؟
گردي کامالً مثبت است. این نـوع نگـرش   محلی نسبت به بوم

مثبت، در نظرات نمایندگان جامعه محلی نیز به خـوبی نمایـان   
هاي روستاییان آمـاده پـذیرش   گردي خانهاست. در راستاي بوم

اً مردم از این طرح بسیار استقبال نمـوده  گردشگران است. ضمن
و منتظر ورود گردشگران هستند. ورود گردشگر موجـب ارتقـاء   

شود. در مبحث اقتصاد عرضه و تقاضـا بسـیار   اقتصاد منطقه می
دیدن  هدف ،شودکه گردشگر وارد منطقه می مهم است. زمانی

باشد و بایستی عرضه خورد هاي سنتی و طبیعت منطقه میخانه
خوراك و لبنیات و سبزیجات ارگانیک وجود داشته باشد ضمناً  و

دستی و محصوالت گیاهی نیز در این منطقه متنوع است. صنایع
شـود و دلگرمـی   زایی مـی با ورود گردشگر براي جوانان اشتغال

شود. البتـه ایـن طـرز تلقـی     خاصی براي مردم بومی ایجاد می
خـتص افـراد بـا    گـردي، م مثبت و نیـز حمایـت از توسـعه بـوم    

تحصیالت خاص نبوده و افراد با سطوح تحصیالت متفـاوت از  
کنند. در زمینه نگرش مردم نسبت به طرح این طرح حمایت می

گردي، با توجه به امکانات موجود استفاده مفیـدي در  توسعه بوم
گردي بستر براي بومبنابراین ؛ توان داشتگردي میراستاي بوم
توان به موفقیـت رسـید. از   و کوشش میبا اهتمام  .فراهم است

هـاي  هـاي روسـتایی و جاذبـه   توان به خانـه امکانات موجود می
تر پذیرش مردم به اجراي طـرح  اطراف اشاره کرد. از همه مهم

کـرده یـک پتانسـیل خـوب     گردي است و جوانان تحصـیل بوم
توان با تلفیق نیروهاي جوان و مطلـع  شوند که میمحسوب می

 گردي را هدایت نمود.ی مسن طرح بومو مردم بوم
 -ثانیاً، جامعه محلی نسـبت بـه اثـرات و پیامـدهاي اجتمـاعی      

گردي آگاه اسـت و  طرح بوم زیستیمحیطفرهنگی، اقتصادي و 
به خوبی نسبت به اثرات و پیامـدهاي مثبـت و منفـی شـناخت     

پذیري و شکنندگی منطقه نیـز داراي   دارد. در خصوص ظرفیت
زدن  و پذیرش گردشگر بیشتر موجب صـدمه  حد ظرفیت است

 شود و موجب شرمساري مـدیریت به مردم و طبیعت منطقه می
شود. البته ایـن  روستا از ورود بیش از حد گردشگر را موجب می

موضوع موجب خاطره بد براي گردشگر هم خواهد شـد. یکـی   
هـاي حفـظ و   گردي، عدم تـأمین هزینـه  دیگر از پیامدهاي بوم

ست. در خصوص هزینه و تعرفه اناطق تحت بازدید نگهداري م
پذیرش گردشگر، مبلغی براي ورودي جنگل دالخـانی دریافـت   

رودبـار نـدارد و بـراي نظافـت و      که ربطـی بـه جنـت    گرددمی
دریافـت   هزینـه  آوري زباله در جنگل و سرویس بهداشـتی جمع
 گردد.می

گـردي  ثالثاً، میزان حمایت جامعه محلـی از طـرح توسـعه بـوم     
گردي در جنـت  حمایت جامعه محلی از طرح بوم بسیار باالست.

واردي را کـه  رودبار به قدري باالست که هر محقق و حتی تازه
بـه شـگفتی    ،پـردازد در این زمینـه بـه بررسـی و مطالعـه مـی     

رسانی مثال، دریکی از مراجعات، تنها با اطالععنواندارد. بهمیوا
ییان در مسجد روستا جمع شـدند تـا   نماینده روستا، غالب روستا

به سؤاالت محقق و همکاران پاسخ بدهند. در هر نوبت مراجعه 
نیز مراجعات متعدد اهالی روستا و نمایندگان روستا براي توسعه 

شد. نتایج نشان داد کـه اهـالی   گردي کامالً نمایان میطرح بوم
گردي آباد از ظرفیت بسیار باالیی براي توسعه بومروستاي جنت

و برگزاري جشنواره گـل گاوزبـان تنهـا انـدکی از      ندبرخوردار ا
که باعث  یمحصول ترینمهمنماید. ظرفیت روستا را معرفی می

و در همـین  شهرت منطقه هم خواهد شد گـل گاوزبـان اسـت    
که ایـن روسـتا از   دو سال جشنواره هم برگزار شد. درحالی راستا
خوردار است و همه مـردم  هاي بسیار فراوان و متعددي برجاذبه
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باشند. به عنوان نمونه، آبشار گردي میخواهان توسعه طرح بوم
هـاي  هیسیان، چشمه گیاش و کوه یـال بکـت از دیگـر جاذبـه    

 شود.خاص منطقه محسوب می
 گردي بر اساس مدل داس در منطقـه نهایتاً، امکان توسعه بوم 

ــ   جنــت ــن مقص ــه شــکنندگی ای ــه البت ــار وجــود دارد ک د رودب
له چیـزي اسـت کـه    آتوجه است. ایـن مسـ  گردشگري نیز قابل

موردتوجه نمایندگان جامعه محلی قرار گرفته اسـت. ایجـاد راه   
ها، زیرا امکـان  یابی به برخی جاذبهدسترسی مناسب براي دست

پـذیر نیسـت. دوم تبلیغـات    تردد اتوبوس در آن منـاطق امکـان  
گیـرد. ضـمناً    توسط دولت از طریـق رادیـو و تلویزیـون انجـام    
تـا در   باشد ايتسهیالت بانکی که با نظارت و به صورت مرحله

گردي ارائه گردد. این تسهیالت در مرحلـه  قبال آن خدمات بوم
هاي روستایی و تجهیزات موردنیـاز  اول به عنوان بهسازي خانه

هاي طبیعی شامل کوه و جنگل مانند ارتفاعـات  جاذبه باشد.می
هاي بکـري  کامالً مشهود است. جاذبه گیاش و دشت لپاسر که

مانند منطقه اشکورات و گاو سرا که در ارتفاعات قـرار دارنـد و   
پـذیر اسـت. در ایـن دو    دسترسی به گاو سراها با اسـب امکـان  

منطقه نگهداري سنتی دام و تولید محصوالت لبنی سنتی بسیار 
جالب است و طرفداران خاص خودش را دارد. ضمناً گردشگران 

رودبـار باشـند.    توانند جزو گردشگران جنـت راجو بیشتر میماج
ویـژه   بهترین فصل براي سفر به این منطقه بهار و تابستان بـه 

اردیبهشت و شهریور است. در پائیز و زمستان به علـت بحـران   
باشد. هوا و بادهاي فصلی وضعیت جوي هوا چندان مناسب نمی

قطعـاً از شـهر   رودبـار   یک گردشگر به منطقه جنتسفر هزینه 
از  مردم قانعی دارد. ضـمناً در صـورت اسـتفاده    زیراکمتر است 

ها بسیار مناسب خواهد بـود.  امکانات بومی و غذاي بومی هزینه
باشد. ایجاد تهیه امکانات رفاهی اولین خواسته اهالی منطقه می

هـاي  هاي باالدست در ارتفاعات و جاذبـه راه دسترسی به جاذبه
مهم اسـت تـا گردشـگر بتوانـد بـه راحتـی از        دست بسیارپایین
ها استفاده کند. تهیه حداقل دو دستگاه ون براي گـردش  جاذبه

هـا،  در دهستان و بازدید از مناطق مختلف جنت رودبار و جاذبـه 
هـاي مـردم   ایجاد سرویس بهداشتی عمومی از دیگـر خواسـته  

ارائـه وام بـه مـردم بـر اسـاس نیازمنـدي و نـوع         منطقه است.
بـا نظـارت   الزم است دهند که اتی که به گردشگر ارائه میخدم

 مدیریت منطقه صورت گیرد.
اي، نیازمند اقدامات توسعه گردي مانند هر پروژهتوسعه بوم 

حال افـزایش توانمنـدي جامعـه محلـی اسـت.      اجرایی و درعین
رودبـار نیـز از ایـن قاعـده      گردي در روسـتاي جنـت  توسعه بوم

ــه   ــت و ب ــتنثنی نیس ــدامات و   مس ــه اق ــل مجموع ــین دلی هم

گردي در این منطقه وجود دارد راهکارهایی که براي توسعه بوم
 کنیم.را ذیل دو عنوان کلی مطرح می

 اقدامات اجرایی و اداري .1
بررسی مطالعات میدانی و نیز مصاحبه با کارشناسان، مـدیران و  

هـا و  توان پیشنهاددهد که مینمایندگان جامعه محلی نشان می
ن را ذیــل رودبــار از مســئوال نتظــارات مــردم دهســتان جنــتا

 نمود. ارائهبندي و مقوالت کلی تقسیم
 هاي روستا؛حمایت مالی جهت تأمین زیرساخت 
  ساخت دفتر شورا و دهیاري روستا با همکاري اداره کل امور

 روستایی؛
 ساخت سرویس بهداشتی مناسب؛ 
 ایجاد فضاي سبز و وسایل بازي کودکان؛ 
  از کشاورزي و دامپروي از طریق هماهنگی بـا اداره  حمایت

 کل منابع طبیعی؛
    جهـت  ( سـنتی  کمک براي تعمیر سـقف بناهـاي قـدیمی و

آنها تأمین لت یا لته به جاي حلب و ایرانیت که در منطقه تعداد 
 باشد)؛کم و محدود می

  ادامه اجراي طرح هادي و سنگفرش محالت روستاي جنت
 داره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی؛با هماهنگی با ا رودبار
 .فراهم نمودن امکان دسترسی مناسب براي آبشار من وشه 
 ي روستاییانتوانمندسازاجراي طرح  .2

گردي بحث فوق نشان داده است که نحوه رویکرد نسبت به بوم
راد در موفقیت آن بر حسب ارتقاء کیفیت زندگی هـم بـراي افـ   

ار حـائز اهمیـت اسـت.    بسی زیست آنهامحلی و هم براي محیط
براي اینکه جامعه محلی منافع خود را به حـداکثر برسـاند و بـر    

گردي در منطقه خـود کنتـرل داشـته باشـد،     هاي بومروي طرح
گردي جایگزین را مطرح نموده است که هـدف  طرح بوم 1آکاما

 ها توانمندسازي مردم محلی است.آن
ــیونس ( ــی1999ش ــدمن ) م ــه فری ــد ک ــطح2نویس ــار س  ، چه

: توانمندسـازي  از انـد کند که عبـارت توانمندسازي را مطرح می
شناختی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي. شیونس در مطالعه روان

خود از چارچوب توانمندسازي استفاده نموده است تا مکـانیزمی  
گردي را بر حسب تأثیرات اثربخشی اقدامات بوم تاتدوین نماید 

. ایـن چـارچوب در   کنـد ن آنها بر روي اجتماعـات محلـی تعیـی   
 ارایه شده است. 8جدول شماره 

 

                                                      
1. Akama  
2. Friedman 
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 )Sheyvens, 1999( گرديهاي بومي جامعه محلی در توسعه طرحتوانمندسازچارچوبی براي تعیین  .8جدول 
 ییقدرت زداعالئم  عالئم توانمندسازي نوع توانمندسازي

توانمندسازي 
 اقتصادي

ت براي یک جامعه گردي باعث ایجاد منافع اقتصادي درازمدبوم
گردد. درآمد نقدي بین بسیاري از خانوارهـاي اجتمـاع   محلی می
درآمد  جهیدرنتگردد. عالئم مشهودي از توانمندسازي تقسیم می

 دست سـاخت بهبود سیستم آب، مواد  حاصله مشهود است (مثالً
 خانگی).

ـ گردي صرفاً باعث ایجاد درآمـد نقـدي جز  بوم ی بـراي جامعـه   ئ
هـاي  . عمده سود به جیب نخبگان محلی، شرکتگرددمحلی می

رود. تنهـا معـدودي از افـراد    بیرونی، کارگزاران دولتی و غیره می
این  مند می شوند.بهرهیا خانوارها از فواید مالی مستقیم ناشی از 

توانند راهی براي سهیم شـدن در  در حالی است که سایرین نمی
قد سرمایه و یـا مهـارت   فا چراکه ،پیدا کنند این منافع اقتصادي،

 باشند.الزم می

توانمندسازي 
 شناختیروان

یابـد،  بسیاري از اعضاي جامعـه محلـی افـزایش مـی     نفسعزت
ا، ها به منحصـر بـودن و ارزش فرهنـگ آن   که غریبه علتنیابه

برنـد. افـزایش   منابع طبیعی آنها و نیز دانش سنتی آنها پـی مـی  
شـود تـا آنهـا بـه دنبـال      اعتماد اعضاي جامعه محلی باعث مـی 

هاي آموزشی بیشتر برآیند. دسترسی به اشتغال آموزش و فرصت
هـایی از جامعـه   و درآمد باعث افزایش موقعیت بـراي آن بخـش  

سنتی از موقعیت پایینی برخوردار بودند، مثـل   طوربهشود که می
 زنان و جوانان

انــد ولــی گــردي منتفــع نشــدهبســیاري از افــراد از منــافع بــوم
شوند، آن هـم بـه علـت    دچار سختی و مشکالت می حالنیدرع

، جـه یدرنت. شدهحفاظتکاهش دسترسی به منابع در یک منطقه 
عالقگـی نسـبت بـه طـرح     بـی  و آنها دچار سـردرگمی، ناکـامی  

 گردند.می

توانمندسازي 
 اجتماعی

گـردد.  گردي باعث حفظ یا افزایش تعادل جامعه محلـی مـی  بوم
یابد، به این دلیل که افـراد و  ی افزایش میهمبستگی جامعه محل

گـردي بـا همـدیگر همکـاري     ها براي موفقیت طرح بومخانواده
کنند. برخی از منابع مالی صرف اهداف توسعه جامعـه محلـی   می
 ها.شود، مثل ساخت مدارس یا بهبود جادهمی

بسیاري از افـراد در جامعـه محلـی،     -نظمی و فساد اجتماعیبی
بـه فرهنـگ سـنتی و     احترامپذیرند و گانگان را میهاي بیارزش
هـاي محـروم (مثـل زنـان)     گذارنـد. گـروه  ترها را کنار میبزرگ

کنند و به صورت گردي را تحمل میمشکالت ناشی از طرح بوم
هـا،  شـوند. افـراد، خـانواده   گـردي منتفـع نمـی   برابر از منافع بوم

کـاري بـه   اقتصادي یا قومی بـه جـاي هم   -هاي اجتماعیگروه
آیند. رنجـش  گردي برمیکسب منافع بوم براي رقابت با یکدیگر

 کند.و حسادت عمومیت پیدا می

توانمندسازي 
 سیاسی

گـر نیازهـا و   ساختار سیاسی جامعه محلی که تـا حـدودي بیـان   
کنـد  اي فراهم مـی هاي اجتماعی است، عرصهعالیق همه گروه

ـ    گـردي را  ا پدیـده بـوم  تا افراد بتوانند سؤاالت خـود در ارتبـاط ب
ی که به اجـراي  کارگزاران. بپردازندمطرح نموده و به دغدغه خود 

پردازنـد درصـدد دسـتیابی بـه افکـار      گـردي مـی  ي بـوم هاطرح
کنند تا در هاي اجتماعی بوده و فرصتی براي آنها فراهم میگروه

 گیري مشارکت نمایند.تصمیم

 باشـد. مـی  ستقلماجتماع محلی داراي استقالل عمل یا رهبري 
هسـتند بـا    گـردي بـوم ي هاطرحی که به دنبال اجراي کارگزاران

آنهـا را در   تواننـد ینماجتماعات محلی منفعالنه برخورد نموده و 
ي مشارکت دهند. بـه همـین دلیـل، اکثریـت جامعـه      ریگمیتصم

 نحوهیا  گرديبومي هاطرحکنند که در زمینه محلی احساس می
 ی براي گفتن ندارنداجراي آن، حرف چندان

 
توانـد در  رو اهمیـت دارد کـه مـی   افزایی محلی ازایـن  توان

ساز مؤثر واقع شود. در اینجا فرایند  هاي پایدار تواناایجاد چرخه
افزایی محلی منجر به مشارکت آگاهانه و فعـال مـردم در    توان

گردد. این فرایند مانند بسـیاري از فراینـدهاي   اجتماع محلی می
هاي کوچک ی دیگر، فرایندي است تدریجی که با تجربهاجتماع

هاي کوچک اعتمادي شود. سرمایه اصلی در این تجربهآغاز می
که گرد  گیرندکم فرامیکنند. مردم کماست که مردم به هم می

هم آمده و با هم درباره نحـوه تأثیرگـذاري طبیعـی موجـود در     
ر میان بگذارند و تجربیات خود را با هم د ،گو کنندومحیط گفت

اي را بـه  تالش کنند که با درك نیازها بر منابع مشترك، برنامه
منظور بهبود وضع موجود طراحی کنند. تجربه با هم بـودن، بـا   

وشنود و مشاهده، تجربـه  هم نشستن، با هم فکر کردن و گفت
تواند نقش مهمـی را  گر محلی میشیرینی است که یک تسهیل

 .آن ایفا نمایدگیري و تقویت در شکل
 

 اريسپاسگز
مقاله حاضر مسـتخرج از یـک پـروژه مطالعـاتی تحـت عنـوان       

گردي در روستاي جنت رودبار با تأکید بر مشـارکت  توسعه بوم«
شـده و بـدین    انجام 1395باشد که در سال می »جوامع محلی

ــی،     ــراث فرهنگ ــل می ــرم، اداره ک ــاي محت ــیله از کارفرم وس
 .شودندران سپاسگزاري میدستی و گردشگري مازصنایع
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