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در ) جوامع ميزبان(بعضي از گردشگران تجربه كردن فرهنگ محلي
سبك زندگي و ماهيت محيط زيست انها را قسمت قالب زبان، سنتها، 

امروزه اين عناصر فرهنگي در جوامع . مهمي از سفرشان مي دانند
اي توسط افراد محلي يا شركتهاي چند مليتي تحت  بطور فزاينده

هاي مختلفي مانند؛ گردشگري فرهنگي، گردشگري  عنوان برچسب
سم جامعه ميراث، گردشگري بومي، گردشگري روستايي و اكوتوري

 . محور بسته بندي و به فروش مي رسند
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  گردشگري جامعه محور

1نيك بينمهنا   

  :مقدمه

در قالب زبان، سنتها، سبك زندگي و ماهيت محيط زيست انها را قسمت ) جوامع ميزبان(بعضي از گردشگران تجربه كردن فرهنگ محلي
اي توسط افراد محلي يا شركتهاي چند مليتي تحت عنوان  امروزه اين عناصر فرهنگي در جوامع بطور فزاينده. مهمي از سفرشان مي دانند

ند؛ گردشگري فرهنگي، گردشگري ميراث، گردشگري بومي، گردشگري روستايي و اكوتوريسم جامعه محور بسته هاي مختلفي مان برچسب
  . بندي و به فروش مي رسند

  

  چيست؟ 2ماهيت گردشگري جامعه محور

ين نوع ا. اين نوع گردشگري متضمن سطح باالي مشاركت جوامع تحت لواي پايداري در فرايند توسعه و برنامه ريزي گردشگري است
گردشگري اغلب در تباين با گردشگري انبوه و بزرگ مقياسي است كه فقط توسط شركتها اداره وكنترل مي شد و بهره اقتصادي محدودي 

در گردشگري انبوه جوامع محلي در كارهاي سطح پايين و با درامد ناچيزي به كار گماشته مي شدند اما در . براي جامعه ميزبان در بر داشت
جامعه محور توسعه گردشگري محلي بطور خالقانه اي توسط افراد و گروههاي مختلف جامعه ميزبان، مالكان كسب و كارهاي  گردشگري

تامين مالي اين نوع گردشگري اغلب از منابع مختلفي تامين ). 1999هاتون،(كوچك، مشوقان، انجمن هاي محلي و دولتها انجام مي پذيرد
ا حاميان بين المللي است مانند؛ بانك توسعه اسيايي كه اعتبارات خاصي را جهت توسعه گردشگري به مي شود كه يكي از مهمترين انه

اشاره به  3گردشگري بومي. گردشگري جامعه محور با بعضي از اشكال گردشگري بومي ارتباط دارد. كشورهاي اسيايي اختصاص مي دهد
نه توسعه و كنترل آن مشاركت دارند و و در اين نوع گردشگري فرهنگ بومي فعاليت گردشگري دارد كه مردم بومي بطور مستقيم در زمي

:                          اهدافي كه از توسعه گردشگري جامعه محور وجود دارد عبارتند از). 2000جعفري،(بعنوان جاذبه اصلي به گردشگران عرضه مي شود
ر پايداري اجتماعي را براي جامعه بومي به همراه دارد چرا كه فعاليتهاي گردشگري در بيشتر قسمتها توسط اعضاي گردشگري جامعه محو

هدف ثانويه از توسعه . بعالوه درامدهاي بدست امده بطور مستقيم عايد جوامع محلي مي شود. جامعه محلي توسعه و كنترل مي يابد
. طريق براي فرهنگ، ميراث و اداب و سنن جامعه محلي بتوان احترام و ارزش قائل شويم گردشگري جامعه محور  اين است كه از اين

هدف ديگر . شود كه اين نوع گردشگري مي تواند فرهنگ، ميراث و اداب و سنن جامعه محلي را حفظ و تقويت نمايد همچنين گفته مي
يك نمونه موفق در زمينه گردشگري جامعه محور . مي پرداختاينكه از اين رهگذر مي توان به حفظ و حراست ميراث طبيعي جامعه بو

روستايي است كه در شهر يوگياكارتا، اندونزي قرار دارد اين روستا مقصد گردشگري كشاورزي جامعه محور است در اين روستا افراد بومي با 
. پذير و در فضاي باز به گردشگران عرضه كنندكمك دولت محلي توانسته اند محصوالت كشاورزي را با كيفيت باال در يك مكان جذاب، دل

                                                            
  و محقق گردشگريمدرس . كارشناس ارشد مديرت برنامه ريزي و توسعه گردشگري دانشگاه عالمه طباطبايي.  ١

٢ Community‐ based tourism 
٣ Indigenous tourism 
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بر اساس نظر سنجي هاي انجام شده مشخص شد كه همه جنبه هاي اين مكان در سطح محلي كنترل مي شود و عمليات ان توسط افراد 

  . بومي تحقق مي يابد

ه است؟ فاكتورهاي مختلفي مطرح است سوال اصلي مطرح اين است كه چرا گردشگري جامعه محور در جوامع بومي مورد توجه قرار گرفت
از جمله اينكه در اين نوع گردشگري انتظارات اقتصادي گردشگري براي افراد بومي تحقق مي يابد، رهبري و هدايت ان توسط ابتكارات 

د فرصتهاي فردي و گروهي افراد بومي انجام مي پذيرد، ميراث هاي طبيعي و فرهنگي انها بهتر حفظ و حراست مي شود، همچنين رش
شغلي براي افراد جوان، زنان بومي به همراه دارد و نهايتا اينكه در اين نوع گردشگري همكاري و انسجام بين افراد جهت توسعه گردشگري 

  . در جوامع شكل مي گيرد

  :اسميت چهار عنصر مرتبط با گردشگري بومي را عنوان نموده است

 ؛)ميراث طبيعي(مكان جغرافيايي 
  ؛)ميراث فرهنگي(جامعه بومياداب و رسوم 
 اثار تاريخي؛ 

 صنايع دستي قابل عرضه به گردشگران؛ 

گاهي با عرضه فرهنگ بعنوان . )Telfer.D& Sharpley.R,2008(وي اين عناصر را بستر توسعه گردشگري جامعه محور مي داند
جاذبه براي گردشگران مخالفتهايي مبني بر كاالي شدن فرهنگ شكل مي گيرد و واكنشهايي در برابر درستي اين كار انجام مي دهند اما 

رچه ممكن به اين نكته بايد توجه نمود كه فرهنگ بومي را مي توان از طريق ترجيحات فرهنگي و سوغاتي به گردشگران عرضه داشت اگ
؛ فرهنگ مردم شهر ناكسي در چين را )2005(يامامورا. است در طول زمان موجب تغيير ان در جهت پاسخ گويي به نياز گردشگران شود

مورد ارزيابي قرار داد و متوجه شد كه مردم بومي صنايع دستي خود را جهت عرضه به گردشگران منطبق بر مكانيزمها و روشهاي جديد 
در اين زمينه اسميت بيان مي كند كه ممكن است تعارضاتي در بين بعضي افراد بومي در زمينه تغييرات انجام شده در . توليد مي كنند

  .صنايع دستي در نتيجه توسعه گردشگري بوجود ايد اما عناصر اقتصادي اشتغال زايي و درامد زايي ان مورد توجه است

ت بسياري دارد اما ممكن است عمليات گردشگري كوچك مقياس ان با چالش هاي با توجه به اينكه گردشگري جامعه محور نكات مثب
معتقدند كه يكي از بزرگترين چالشهاي گردشگري جامعه محور تهديدها و رقابتي است كه ) 2000(كلوردون و كاليسچ. جدي روبه رو شود

زرگتر با توجه به منابع و تكنيكهاي بازاريابي در دسترس عمليات ب. از جانب  تفرجگاهاي بزرگ مقياس اطراف براي اين جوامع وجود دارد
چالش كليدي ومهمي كه براي صنعت گردشگري و سياستگذاران . پتانسيل كسب و كاري بيشتري نسبت به عمليات كوچك مقياس دارند

قسمتي از يك خط مشي اين صنعت وجود دارد اين است كه روشي براي شركتهاي بزرگ و كوچك موجود بيابند تا با هم بعنوان يك 
  . توسعه اقتصاد محلي يكپارچه كار كنند

گيرد و انها بايد در فرايند برنامه ريزي و  نكته حائز اهميت ديگر در اين زمينه اين است كه برنامه ريزي گردشگري به نفع مردم صورت مي
تفاق نظر مردم را از انچه كه انها مي خواهند از طريق اين مشاركت، توسعه گردشگري ا. توسعه گردشگري در مناطق خود دخيل باشند

همچنين، اگر ساكنان در تصميمات مربوط به توسعه و برنامه ريزي شركت كنند و متوجه مزاياي ان باشند احتماال، . نشان داده خواهد شد
زي مشاركت داده شوند؟ در برنامه حال سوال اصلي اين است كه چگونه افراد بومي در فرايند برنامه ري. بيشتر از ان حمايت خواهند كرد

اين كميته تيم . هاي گردشگري سطح ملي و منطقه اي روش معمول جهت جلب مشاركت افراد بومي، ايجاد يك كميته تداركاتي است
اين . مي كندبرنامه ريزي را راهنمايي كرده و كار انها را به ويژه گزارشهاي پيش نويس شده، پيشنهادهاي سياستي و برنامه ريزي را مرور 

كميته تداركاتي گردشگري عموما متشكل از نمايندگان اژنس هاي دولتي وابسته به امور گردشگري، بخش خصوصي و سازمانهاي 
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همچنين مي توان جلسات علني همگاني .                                                           اجتماعي، مذهبي و ساير سازمانهاي مربوط است

. در اين جلسات براي اشخاص فرصتي ايجاد مي شود تا درباره طرح گردشگري اطالعاتي كسب و نظراتشان را بيان كنند. رگزار نمودب
اين سمينار، به شركت كنندگان و . زماني كه طرح تكميل مي شود، روش معمول ديگر، برگزاري سمينار گردشگري منطقه اي و ملي است

چنين سمينارهايي اغلب از تبليغات . ميت توسعه كنترل شده گردشگري و پيشنهادهاي طرح، اگاهي مي دهدعموم مردم در ارتباط با اه
  ). 1384سازمان جهاني جهانگردي،.(گسترده اي در رسانه هاي گروهي برخوردار مي شوند

    :نتيجه گيري

با توجه به سمت و سوهايي كه در زمينه . وندجوامع پيچيدگي خاص خود را دارند و بعنوان منابع مهمي براي گردشگري محسوب مي ش
جوامع تنها تاثيرپذير . پايداري بوجود امده، مشاركت جوامع محلي يكي از محوريتهاي بسيار مهم برنامه هاي گردشگري مي باشد
نهايتا اينكه الگوهاي . گردشگري نيستند بلكه انها در مقابل ان واكنش نشان مي دهند و از فرصتهايي كه بوجود مي اورد بهره مي برند

  .توسعه مناطق محلي، مكمل و تقويت كننده يكديگر باشند و در عين حال احتياجات و خواسته هاي جوامع محلي را نيز منعكس نمايند
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