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Abstract  
Empowerment has always been considered as one of the primary directions 

for improving the quality of life in local communities, and it may be 

accomplished in a variety of ways depending on the circumstances. Some 

disadvantaged urban areas with a significant need for empowerment offer 

the pristine natural potential for ecotourism. Ecotourism not only provides 

the proper quality of the environment for tourists, but also offers the greatest 

protection in the host society's different social, economic, cultural, and 

environmental domains. In this study, the meta-combination approach is 

used to combine the two ideas of empowerment and ecotourism, resulting in 

a set of benefits for empowering communities and the framework of 

Empowering Urban Ecotourism and its process and criteria had been 

explained by the relationship between, Empowering and Urban Ecotourism 

By means of using the Delphi method. The results of the research show that 

Empowerment ecotourism has social, cultural, economic, political, 

Psychology-perceptual, and, environmental domains. This approach follows 

step-by-step individual empowerment, increasing the ability to participate, 

social development and social effectiveness, social empowerment of the host 

communities. 

Keywords: Urban Ecotourism, Community-Based Ecotourism, 

Empowerment, Local Community, Empowerment Ecotourism. 
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در توسعه  نینو یکردیتوانمنـدسـاز؛ رو یشهر سـمِیاکـوتور

 یجوامع محل

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یشهر یارشد طراح یکارشناس یدانشجو   یمنا صبورجنت

  

 ایران. مشهد، فردوسی مشهد، دانشگاه استادیار شهرسازی،   انیقلندر مانیا

  چکیده
 عنوانبهتوانمندسازیهمواره کیفیتزندگیجوامعمحلیهایریگجهتنیتریاصلیکیاز برایبهبود

برخیهاشکلباتوجهبهزمینهموجودبهتواندیممطرحبودهو یشهریهابافتازیمتفاوتیانجامشود.

دارایصورتبهنیازبهتوانمندسازیدرآنبرخوردارکهکم عیبکرطبییهالیپتانسجدیوجوددارد،

بیشترین گردشگران، برای محیط مناسب کیفیت ایجاد عین در اکوتوریسم، هستند. اکوتوریسم برای

میزبانبهازجامعهوکالبدییطیمحستیزمختلفاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،یهانهیزمحفاظترادر

 بآوردیمعمل چارچوبی مرتبط، مطالعات فراترکیب روش از استفاده با پژوهش این مفهوم. دو رای

ازروشیریگبهرهتوانمندسازیواکوتوریسمارائهنمودهاستوباتبیینارتباطمیانایندوچارچوببا

نتا است. ارائهداده شهریتوانمندساز، فرآیندومعیارهاییبرایاکوتوریسمِ جحاصلازپژوهشیدلفی،

 ذهنیسمِیاکوتوردهدیمنشان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ابعاد دارای توانمندساز -شهری

باتوانمندسازیفردی،افزایشگامبهگامصورتبه.اینرویکرددرهربعدباشدیمیطیمحستیزادراکیو

لجوامعمیزبانرادنبااجتماعی؛توانمندسازیاجتماعییاثربخش،توسعهاجتماعیویریپذمشارکتتوان

.کندیم

 ،یجامعه محل ،یمحور، توانمندساز اجتماع سمیاکوتور ،یشهر سمیاکوتور :ها واژهکلید

  توانمندساز. یشهر سمیاکوتور
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 مقدمه
 همیشه است.عنوانبهتوانمندسازی بوده مطرح شهری جوامع اصلی نیازهای از یکی

متمرکزبرعمدتاًهاآنرویکردهایمختلفیبرایرسیدنبهاینهدفوجودداردکههمه

هالیپتانس یهاتیظرفو اجتماعی، ابعاد در محلی جامعه اقتصادی،موجود فرهنگی،

مانند:فقر،عدمییهابرضعفاستتابهکمکآنبتوانیطیمحستیزسیاسی،ادراکیو

ونقشاجتماعیکمرنگساکنینغلبهکرد.نفساعتمادبه

ظرفیتیبرایعنوانبهتواندیمیطیمحستیزیهالیپتانسیطبیعیوهاتیجذابوجود

یگردعتیطبجذبگردشگردرجوامعشهریتلقیشودکهبهآنگردشگریطبیعییا

ندیگویم به توجه بدون گردشگر جذب باهایژگیو. را جوامع این میزبان، جوامع ی

وهاچالش نموده بهعمالًیجدیمواجه لذاکندیمنیپایینآنمنتقلهاهیالتوسعهرا

یهماهنگویکپارچهتوجهبهشکلپایدارگردشگریطبیعیدرجوامعبااتوسعهمنظوربه

.ابدییمعنواناکوتوریسم،اهمیت

 بهاکوتوریسم یهابخشازیکیعنوان و مطرحگردشگریصنعترشدروبهمهم

کردهادعابرخییکهاگونهبهاست ساالنهکهاند افزایشدرصد03تا52اکوتوریسم

 (.UNWTO, 2012)ابدییم اکوتوریسمهاسالدر اقتصادیسوبهیاچهیدربهیاخیر،

 جوامعمیزبانداردداشتننگهاستودیدگاهیحفاظتیجهتپایدارشدهتبدیلجهانی

(Ketema, T. D., 2015)حالیصورت در اینصنعتپرسود بسیاریازردیگیم. که

 فراوانی مسائل با میزبان جوامع اجتماعیازجملهساکنین اقتصادی، مسائل و-: فرهنگی

طیمحستیز روروبهی اکوتوریسم معیارهای دلیل همین به عنوانبهتواندیمهستند،

 .Ketema, T)شودیتلقراهکاریبرایکاهشمسائلجوامعمیزبانوتوانمندسازیآنان

D., 2015).توانمندسازین به نیاز و میزبان جوامع به اکوتوریسم حفاظتی آنگاه در

 ,Mendoza-Ramos & Prideaux)موجببرقراریارتباطبینایندوحوزهشدهاست

یجوامعزیربرنامهدرسطوحمدیریتوسمیاکوتوریاصلمعیارهایکهیهنگام (.2018
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راافزایشدادهواقتصادمحلیراتوسعهدهد،اینامرهاآنیرشدمالتواندیاعمالشود،م

(.Salnikova, 2022دارد)بهسزاییریتأثتوسعهدرحالدرکشورهایخصوصبه

 بیان مسئله
یکیازمفاهیمنوظهوردرادبیاتگردشگریجهانمطرحشدهعنوانبهاکوتوریسمشهری

یکجاذبهگردشگریپربازدیددرعنوانبهیطبیعیشهریهالیپتانساستکهبرتوجهبه

براستفادهازعمدتاًیشهرسمیاکوتور.معیارهایکندیمجوامعصنعتیامروزایفاینقش

ازدیگرسوتوانمندسازی مزایایایننوعازگردشگریبرایجامعهمیزبانتمرکزدارد،

 محلی خصوصبهجوامع شهریِ ریپذبیآسجوامع از یشهریهاالشچنیترمهمیکی

یجوامعمحلیهالیپتانسبنابرایننیازاستکهرویکردهایمختلفیمنطبقبر؛امروزاست

کهموردتوجه است شهری اکوتوریسم از استفاده رویکردها این از یکی گیرد. قرار

تواندیم توانمندسازی سزابهریتأثزبانیمجوامعدر باشدیی داشته توجه. معیارهایبا به

انواعمختلفتوانمندسازیشهرسمیاکوتورمتنوع بهمحلجوامعیو باتوجه جامعه هر ی،

چندنوعخاصازتوانمندسازیتواندیمیکهدارداژهیوزمینهمحیطیونیاز بریکیا

 مختلفی بسترهای در اکوتوریسم باشد. داشته ویژه روستایی،ازجملهتوجهی بسترهای :

 که دارد بروز امکان شهری و کوهستانی اکوتوریسمهاآننیروزتربهازجملهجنگلی،

درمناطقیازشهرکهدارایریپذبیآسیاقلیتوهاگروهشهریاست.باتوجهبهوجود

یراهبردهایاکوتوریسمریکارگبهیالزمبرایاکوتوریسماست،طیمحستیزیهالیپتانس

داشتهباشد.زبانیمجوامعییدرتوانمندسازیسزابهریتأثتواندیمشهری

 توانمندساز شهری اکوتوریسمِ برای چارچوبمفهومی ارتقاتواندیمارائه در هم

بودهوهمتعارضاتمیانگردشگریوچگونگیزیستمؤثرکیفیتگردشگریطبیعی

بهحداقلرساندهوباعثافزایشتوان نیزشود.بههمیندلیلهاآنمندیجوامعمحلیرا

 معیارهای تشریح ضمن دارد سعی پژوهش بررگذاریتأثاین شهری اکوتوریسم

یقراردهد.موردبررسیهریکازمعیارهارانیزرگذاریتأثتوانمندسازیارتباطاتومیزان
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 مبانی نظری پژوهش
 توانمندسازی اخیر دهه چند عنوانبهدر فراگیر استمورداستفادهروشی قرارگرفته

(Scheyvens & van der Watt, 2021) قدرت،. رفاه، افزایش برای توانمندسازی

افزایش و زندگی کیفیت بهبود اجتماعی، تالشهامهارتمشارکت عمومی ارتباط ی

،درکمناسبازتوانمندسازینیازمندشناختعوامل(Cornwall, Rivas, 2015کند)یم

یمختلفهاگروهآنراتعدیلمناسبقدرتبینتوانیمینوعبهآناستوبررگذاریتأث

ومولددرنظرگرفتکهدرهردوبخشییرهانیروییعنوانبهتوانیمدانست.قدرترا

 و جمعی )یفردبعد از خودباوری( و درونی نیمؤثرترقدرت دررگذاریتأثنیروهای

(.Scheyvens & van der Watt, 2021است)توانمندسازی

 دیرباز از عنوانبهتوانمندسازی برای عملی هابافتراهکاری شهری دارمسئلهی

مورداستفاده گرفتیمقرار بومیترکاملمرورزمانبهکه جوامع برای اکنون و شده

 گرفته کار اشکالبهسنتیهایشکلازگذاردنبالبهاینرویکرد.شودیممختلفبه

 ,Sen & Grownسازد)میممکنرااقتصادیهایسیستمباتعاملاستکهمعیشتجدید

توانمندساز.(1987 در مهم عامل جامعهیدو داردمحلی بیکی:وجود ی،رونیعوامل

هاگروه و تسهیلگر دهندهآموزشی و که درونی؛ عوامل خودجوشصورتبهدیگری

 شکل جامعه رندیگیمدرون عوامل البته داخلو بسیار ترمهمی هستندرگذارتریتأثو

(Winkler & Zimmermann, 2015 .)نفساعتمادبهسازفعالعاملعنوانبهیتوانمندساز

افرادوتاشودیمتعریفاند،شدهشناختهکهمحرومییهاگروهایافرادبهقدرترسیدنو

بگروه کنترل بتوانند زندگیشتریها یبر اعمال وخود عدالتیابیدستیبرانموده به

.(Scheyvens, 2020)تالشکنندیاجتماع

،درسطحاولافزایشتوانمندیفردی،کندیمتوانمندسازیدرسهسطحبروزاصوالً

افزایشتوانمندی دوم وسطح گروهی افزایشتوانمندی سوم سطح در و فردی بین

محلیکه(Kam, 2020) اجتماعیاست جوامع سهدر سطحسومخصوصبهسطحهر

است.مدنظر
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 توانمندسازی ادهیپدبنابراین چندبعدی زمینه به بسته و است آنریگشکلی ی

تواندیم پیراموناینموضوعپژوهشادبیاتازآنجاکهمعطوفبههدفیافرآیندباشد.

برایآنامریپیچیدهاست،شمولهمهبسیارگستردهاست،ارائهتعریفمشخص،دقیقو

 اهشاخصهلذا این در توانمندسازی اصلی )ی فراترکیبپژوهش روش از استفاده (1با

واژگانموردبررس با مرتبط منابع از آن آوردن دست به برای که است گرفته قرار ی

5توانمندسازی
5333یهاسالدرعنوانوچکیده،حدفاصل0وتوانمندسازیجامعهمحلی 

مقالهمرتبط،پسازبررسی 03شدهاست.،استفاده4نمایهشدهدرگوگلاسکالر 5353تا

مبتنیبرابعاد مفاهیماستخراجشده ومتونشناساییوموردتحلیلقرارگرفت. چکیده

(.در1یشدهاست)جدولشمارهبنددسته(5351)2توسطشیونسوواندرواتشدهارائه

نبهآناست.اهمیتوتوجهپژوهشگرادهندهنشاناینجدولمیزانتکرارهرمفهوم

 . تعاریف و مفاهیم توانمندسازی0جدول

 تکرار سال() سندهینو مفهوم بعد

 اجتماعی

 آموزش توانمندسازی

(Mosedale, 2005 )

Cornwall&Rivas,2015)) 

Rappaport,2002) ) 

(Sofield,2003) (Kam, 2021) 

(Iorio & Wall, 2012) 

6 

افزایش توانایی 

 ی اجتماعیها گروه

Nyahunda, 2021)( )Alsop,2005) 

(Cornwall&Rivas,2015) 

(Iorio & Wall, 2012) (khalid et al, 2019) 

5 

افزایش عاملیت افراد و 

 ی محلیها گروه

Narayan,2002) )2020) Kam,) 

Rappaport,2002)) (khalid et al, 2019) 

4 

 Scheyens, 2011) )Kam, 2021)) 2 بهبود مطالبه گری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

دستآوردن1. هانمونهاینروشبرایبه هاگزارشبودنجهتگیریخاصدر باشودیمیکیفیاستفاده که

 یغیرمرتبط،حذفمحتواینامرتبطودرهادهیچکگزینشمقاالتومنابعمختلفوحذفعناوینغیرمرتبط،

مرحلهبهمنابعمرتبطدستیافتهوازبیناینمنابعبهاستخراجمعیارهای7ینامرتبطدرهاقیتحقنهایتحذفروش

تابتواندتبیینهمهجانبهایازنظریاتمختلفرابهدستآورد.پردازدیمموردنظر

2. Empowerment 

3. Community Empowerment 
4. Google Scholar 

5. Scheyvens & Van der Watt 
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 تکرار سال() سندهینو مفهوم بعد

ی ها گروهاستفاده از 

 تسهیلگر

Scheyens, 2011) )

Cornwall&Rivas,2015)) 

Kam, 2021)) 

3 

 افزایش توانایی فردی

Nyahunda, 2021)( )Kam, 2021) 

(Saleebey, 2013) 

((Mahmud&Tasneem,2014 )Mosedale, 

2005) )Cornwall&Rivas,2015)) 

(Tahir& Raharja, 2021) 

(khalid et al, 2019) 

8 

ی ها مشارکتافزایش 

 اجتماعی

Kam, 2020) )Narayan,2002)) 

(Beresford& Croft, 2004) 

Barnes & Cotterell, 2012)) 

 (Martin, 2012) 

5 

 اقتصادی

ی مند بهرهتوانایی 

 مستقیم از منابع
 (Scheyvens, 2002) 

1 

اقتصاد  -امنیت شغلی

 پایدار
Mosedale,2005)( )Scheyvens, 2002) 

2 

ایجاد توانایی 

ی ور بهرهی و انداز راه

 ییزا اشتغالو  ها پروژه
Mosedale,2005)) 

1 

 Nyahunda, 2002) )Scheyens, 2011)) 3 توزیع عادالنه مزایا

شدن فقر  کن شهیر

 محلی

Narayan,2002) )Scheyens, 2011)( )Coria 

& Calfucura,2012) (Scheyvens, 2002) 

4 

 فرهنگی

توانایی حفاظت از 

 فرهنگ بومی

Mosedale,2005)( )McMillan et al, 2011) 

(Iorio & Wall, 2012) 

3 

شکل مناسب  نییتع

 فرهنگ شینما
(Scheyvens, 2002) 

1 

 سیاسی

ی مجدد ساز متعادل

قدرت تغییر روابط 

 قدرت

Rappaport,2002) )(Sofield,2003) 

Rappaport,1998)( )Scheyvens, 2002) 

(Martin, 2012) Nyahunda, 2002)) 

6 

افزایش توانایی افراد 

برای به چالش کشیدن 

و مقاومت در برابر 

 قدرت

 (Narayan, 2002) 

Uk government,2010)( )Scheyvens, 

2002) 

 (Iorio & Wall, 2012) (Scheyens, 2011) 

(Martin, 2012) 

6 
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 تکرار سال() سندهینو مفهوم بعد

انتقال قدرت، نفوذ و 

از مراکز  تیمسئول

به موجود قدرت 

 شهروندان

Uk government,2010)) (Scheyvens, 

2002) 

2 

 یطیمح ستیز

حفاظت از زمینه 

 یطیمح ستیز

Nyahunda, 2002)( )Kalungwizi, et al, 

2017) 

3 

حفاظت از تنوع 

 زیستی
(Scheyvens, 2002) 

1 

 ادراکی

ی ها انتخابافزایش 

 هدفمند
(McMillan,2011) (Iorio & Wall, 2012) 

2 

افزایش اعتماد و 

 نفس عزت

(khalid et al, 2019) (Scheyvens, 2002) 

(Iorio & Wall, 2012) 

3 

یتیاقلیهاگروهبرای درابعادفردیوجمعیتواندیمبیانشدتوانمندسازیطورکههمان

( توانمندسازی بانوان، هاگروهتوانمندسازی توانمندسازی برخوردار، کم یهاگروهی

است.اینمفهومموردبحثمحلیو...(صورتگیرد؛کهدراینپژوهشبعدجمعیآن

یاجتماعیباتوانمندییکگروه،انتقالهاستمیسدردرواقعخاصیتعلقنداردوبهگروه

یاجتماعینیزمتناسبباهاگروهقدرتبهآنگروهصورتگرفتهوارتباطاتآنباسایر

کندیمیتغییراینتوانمند بیشتریندغدغهتوانمندسازیدرخصوص؛ یکمهاگروهاما

محلی (Scheyvens & van der Watt, 2021)برخوردار ساکندر گروه یهابافتو

.(Friedmann, 1992)ردیگیمشهریصورتدارمسئله

یبیشتریرادرهانهیزمشدهوترکاملمروربهتوانمندسازیانواعمختلفیداشتهکه

ردیگیبرم اکثر شیونسپردازانهینظر، که ادراکیرا اقتصادیو اجتماعی، مطرح1ابعاد

 اندرفتهیپذکرده، سال در است. کرده مطرح فریدمن را سیاسی بعد ادامه، در .5351

فرهنگی،2مونجورامان وینکلر3سوبعد و طیمحستیز1آموزشی انواع به را یهاجنبهی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Scheyvens 

2. Kunjuraman, 

3. Su 



 89 |   انیقلندرو  یصبورجنت...؛  در توسعه نینو یکردیتوانمنـدسـاز؛ رو یشهر سـمِیاکـوتور

توانمندس اضافه توانمندسازیگردشگرانکندیمازی مفهوم وینکلر البته مطرح5. نیز را

کمککندیم کیفیتگردشگری بهبود به بیشتر امر این کندیماما آموزش. نیزبعد

نکهیباوجودا دلیل به است اهمیت حائز بعدهاقرابتبسیار در مصادیق و مفهومی ی

یاست.بررسقابلاجتماعی

برحسبنشانداد،دراینچارچوب1درشکلتوانیمچارچوبتوانمندسازیرا

بهآناهمیتموردبررسیهرمعیاروتعداددفعاتتکراردرمقاالترگذاریتأثمیزان ی،

1استوسطحبیشتریازشکلرااشغالکردهاست.اینشکلبراساسجدولشدهداده

مقالهباروش03سازیتنظیمشدهاست.بابررسیدرخصوصمفاهیمومعیارهایتوانمند

%،بعد42ریتأثیبعداجتماعیباسطحابعادتوانمندسازفراترکیبمشخصشدکهدربین

یدرتوانمندسازیراازمنظررگذاریتأث%باالترینمیزان53%وبعداقتصادیبا52سیاسی

دسازی،تغییرروابطقدرتوپژوهشگرانداشتهاست.همچنیندرخصوصمفاهیمتوانمن

هاییتواناافزایش آموزشتوانمندسازیوسازمتعادلیفردی، افزایشعاملیتیقدرت،

شدنفقروکنشهیریاجتماعیودرنهایتهامشارکتیمحلی،افزایشهاگروهافرادو

رادارند.ریتأثیاجتماعیبیشترینسطحهاگروهافزایشتوانایی

                                                                                                                                            
1. Winkler 

2. Tourists empowerment 
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 جوامع محلی توانمندسازی. چارچوب 0شکل 

 ، برآمده از روش فراترکیبخذأم

ب قرن اواسط هادغدغهستمیدر موجب جهانی برایریگشکلی پایدار الگویی ی

گردشگری"عنوانبهکهازآن(Stronza, Hunt, & Fitzgerald, 2019)گردشگریشد

واجازهتعامالتمثبتوتجربیاتارزشمندرا(Weaver, 2005)شودیمیاد"1جایگزین

 میزبان و مهمان (Wearing & Neil, 1997)دهدیمبین تقوو ینگهدارایتیبر

در(Kiper, 2013)استشدهمتمرکزیگردشگرقیازطریوفرهنگیعیطبیهاستمیس .

یالمللنیبیهاکنفرانساینمفهومدریعیاستفادهنامناسبازمنابعطببهدلیل73و03دهه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Alternative Tourism (AT) 

چارچوب 

توانمندسازی 

 جوامع محلی
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 بیشتر را خود دادبیشتر ونشان زمین اجالس مشترکما، همایشآینده شکل به و ه

اینامردرزمینهگردشگریباتوجه .(Hussain, 2022)قرارگرفتموردتوجه+،53ریو

شد.دریاینصنعتدرآالیندگیجوامعمیزبانبامفهوماکوتوریسممطرحرگذاریتأثبه

اینمفهومتحتعنوان خاصبهارتباططبیعتوطوربهبخشیازگردشگریکه" ابتدا

بودنمحورعتیطبآنیژگیونیبارزترکه(Dodds & Joppe, 2016)"انساناشارهدارد

(Tisdell,1996)است اینمفهومشدیممطرح، یکهدراگونهبهشد،ترکاملمروربهاما

منابعطبیعیبایازمندبهرهباهدفگردشگریپایدارروش"اکوتوریسمرابعدیهادوره

اگرچه.(Fennell,2001) دانست"تجربهدرطبیعتوآموختنازطبیعتبرکسبدیتأک

یمیقددهیاکیدرواقعسمیاکوتوردهیاواژهاکوتوریسمبسیارجدیداستاماشدنمطرح

طبیعت(Weaver,2001)است در انسان سفرهای اولین به  آن قدمت که

مروربهتغییرکردهومفاهیماکوتوریسمدرسهدورهزمانی.(Hussain, 2022)گرددیبرم

سبالوسیکی از بهترین تعریف را.(Kipper, 2013) بهمفاهیمپایداریبسیارنزدیکشد

هد:(1897)1السکوریان می طب"ارائه مناطق به دستیعیسفر نسبتاً بدوناینخورده

تحسیآلودگ مناظرنیباهدفخاصمطالعه، لذتبردناز حاهانیگ،و آنوواناتیو

دریافتشدهموجود)چهدرگذشتهوچهدرحالحاضر(یهرگونهمظاهرفرهنگنیچنهم

استمناطقنیا ،" پس، . براداشتن ازریناپذییجدایبخشی،محلتِیجمعیمنافع

استهاتیفعال اکوتوریسمی .(Scheyvens,1999)ی نیترمهماز درشدهمطرحمفاهیم

حفاظتی،حفاظتهمراهباگردشگر:ازجملهمواردیتوانیمآنراترافتهیتکاملشکل

ریوغحداقلیاستفادهجامعهمحلی،یتوسعهجامعهوتوسعهاقتصاد،یکیازمنابعاکولوژ

 (.Sharma, 2022)یدرنظرگرفتازمنابعمحلیمصرف

یمختلفیهااسیمقوهاطیمحشکلپایداریازگردشگری،درعنوانبهاکوتوریسم

جنگازجمله کویر، روستا: و شهر ساحل، بهفیتعرقابلل، بسته نیز معیارهایآن است.

 از یکی شهرها است. متفاوت موجود محیطی نیترمهمبستر یریگشکلبسترهای

بنابراینتوسعهاکوتوریسمشهریباتوجه؛((Dodds & Joppe, 2016هستنداکوتوریسم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Ceballos-Lascurain 
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یآنانهمچنینپیچیدگینیازامروزجوامعمیزبان،هاخواستبهتعددگردشگرانوتنوع

واقعشود.مؤثرییوارتقاکیفیتجوامعشهریبسیاردرآمدزادرجذبسرمایه،تواندیم

،پرداختهشدهاست.متأخردیدگاهعنوانبهدرادامهبهبررسیاکوتوریسمشهری

 اکوتوریسم شهری
دیبانیدرنظرگرفت،بنابرازینیعیمناطقطبیداراییهاعنوانمجموعهبهتوانیشهرهارام

بخشبه یعنوان شونددیدهستمیاکوسکیاز طبزیرا از نعتیشهر داخلستیجدا در .

تیحماوجوددارد.رهیوغوحشاتی،حهااچهیها،نهرها،درجنگل،یاهیشهرهاپوششگ

منهیشهرسمیاکوتوراز فضاتواندیتنها پارکیاز و براسبز بردنیها لذت

خواهدبودوبهیبهنفعجامعهمحلیمحافظتکند،بلکههرگونهحفاظتدکنندگانیبازد

1شهریسمیکوتورا.(Gibson et al., 2003)دیافزایمزیساکناننیعمومیزندگتیفیک

یمفهوم دیجدبسیار است نوظهور و بهکه ازعنوان تاثیرگذاری و اقتصادبخشمهم

درکنار 83اینمفهومدردهه(Dodds & Joppe, 2001)شودیشناختهمهایامروزشهر

اولینبار اینواژه بیانگردید. پایداروگردشگریسبز صورتبهمفاهیمیچونتوسعه

ازآنپسو(Gibson et al., 2003)شدمطرح5رسمیدرانجمنگردشگریسبزتورنتو

 اجراشدهلیتکمپردازانهینظرتوسطسایر مالزیبه و تورنتو ریو، بسترهاییمانند: در و

.درآمد

بیشتربهمفاهیمفرهنگیِیشهرسمیاکوتور،اکوتوریسمکیکالساهدافبرخالف

 بومی فرهنگ حفظ و محلی از.(Jegdić & Gradinac, 2016)دارددیتأکجامعه

ازمحیگردعتیطبتواندیمکارکردهایمهماکوتوریسمشهریایناستکه یهاطیرا

کنندههستند،دیبازدیادیتعدادزرشیکهقادربهپذیشهریهاطیحساسبهمحیعیطب

یاکوتوریسمهاکهپروژهدهدیمتجاربجهانیموفقنشان.(Weaver, 2005)تغییردهد

قابلبهشهری پابهیتوجهطور اجتماعیکیاکولوژداریتوسعه ازیاریبسیاقتصاد-یو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Urban Ecotourism 

2. Greater Toronto Area (GTA) 
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کمکم به.(Jegdić & Gradinac, 2016)کنندیشهرها شهرها شد باعث دالیل این

شکلپایدارگردشگریرویآوردند.عنوانبهریسممعیارهایاکوتو

 اکوتورگفتتوانیمدرواقع یشهرسمیجنبش نمودنباهدف شتریبشاخص

یهالیپتانس سبز بخششهری الهام برادنیو مردم آنیبه از استفاده آمدهها وجود به

(Sarkar & Lecturer, 2016)گذاشته احترام یکشهر طبیعی اکوسیستم به .(Wu, 

Wang, & Ho, 2010)مفاهیمگردشگری به نزدیکاستداریپاو -Ceballos)بسیار

Lascurain, 1996 .) شهریدربرگیرنده فرهنگوهاپارکاکوتوریسم فضاهایسبز، ،

 Dodds)آنرامعادلبامفهومشهردانستتوانیمیکهاگونهبهمیراثیکجامعهاست

& Joppe, 2001). 

 شهری، خصوصاکوتوریسم مختلفدر منابع بررسی به کلباتوجه بعد1یبا سه

-اجتماعی اقتصادیو طیمحستیزفرهنگی، ارائه بررسیدهدیمیرا معیارها،ترقیدقبا

.برخیاندکرده(،بعداجتماعیوفرهنگیراازیکدیگرجدا5351وهمکاران)5شیونس

برقراریارتباط کشفو لذتبردن، ادراکمحیططبیعی، مفاهیمیمانند: از نیز  منابع

(Ceballos-Lascurain,1987 ،ردیگینمازابعادپیشینقرارکدامچیهکهدراندبردهنام(

)بهدلیلآنکهدربسترشهرمطرح(Weaver,2005)یکالبدبعدادراکیوبعدتوانیملذا

اطرافشودیم در طبیعتبکر باوجود نیز ایران در افزود. ابعاد این مجموعه به نیز را )

اهمیتاکوتوریسمشهری اینخصوصهاپژوهششهرهایمختلفو یبسیارکمیدر

انجامشدهاست.

 حاجی و )عظیمی توسعه1097پور صحیح شیوه بررسی به بار اولین برای )

وازاکوتوریسمپرداختهاکوتوریسمجهتتوانمندسازیاقتصادیجوامعمیزباندرایران

عنوانبه یاد اقتصادیشهرها صباغیواندکردهروشیمناسببرایتوسعه نیز ادامه در .

(1084)طبیبیان امقالهدر تحتعنوان نظریهاچالش"ی اکوتوریسمی انگاره تبیین و

بهتبیینمفهومنظری،سیرتحوالتوتدقیقمفهوماکوتوریسمشهریپرداختهو"شهری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Bukly 

2. Scheyvens 
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مفاهیمومعیارهایاکوتوریسمرا5.جدولاندکردهاینمفهومرابارویکردنظریبررسی

 مختلفدر منابع اساس هادورهبر 5353تا5333یزمانی منادهدیمنشان این با. بع

درگوگلاسکالربودهوبردسترسقابل5وگردشگریپایدار1یاکوتوریسمهادواژهیکل

اساساًدرمنابعبرپرتکرارازمفاهیمهرکداماست.شدهیآورجمعاساسروشفراترکیب

یشدهاست.بندمیتقسابعاداکوتوریسم

 اکوتوریسم شهری. مفاهیم و معیارهای 3جدول

 تعداد سال() سندهینو مفهوم بعد

 فرهنگی

یدادهایروبرگزاری

فرهنگی

(Dodds & Joppe, 2005) 

 (Dodds & Joppe, 2001) 
5

 (Higham & Lück, 2002) ایجادنواحیفرهنگی

 (Dodds & Jopp, 2001) 
2

حمایتوحفاظتاز

منابعفرهنگی

(vardana, 2021) (kipper, 2013) 

(Blackstone, 2003) 
(Butty, 2003) (Paterson,2002) 

(Higham & Lück, 2002) 

8

یهارساختیزایجاد

فرهنگی

(Dodds & Joppe, 2001)  

(Weaver,2005) 
0

 اجتماعی

امکاناتاجتماعی

برایجامعهمحلی

(Fannell, 2003), (Paterson, 2002)  

(Butty, 2003) 
(Dodds & Joppe, 2005)  

(Blackstone, 2003) 

2

آموزش
 (Fannell, 2003) (Fannell, 2001)  

(Butty, 2003) 

(Dodds & Joppe, 2005) (Paterson, 2002) 

7

حداقلیبرجامعهریتأث

 میزبان

(World Conservation UNION) (Planeta) 

(Paterson, 2002) (Butty, 2003) 

(2003Blackstone,), (kipper, 2013) 
 (vardana, 2021) (Higham & Lück, 2002) 

9

افزایشمشارکت

ساکنین

(World Conservation UNION) 

 (Dodds & Joppe, 2005) 
5

وعدالتبهبودرفاه

اجتماعی

(Dodds & Joppe, 2005)  

 (kiper, 2013) (TIES) (انجمنجهانیاکوتوریسم)
0

  (Planeta, 2004)حداکثرمنعت اقتصادی
 (2002Higham & Lück,) (Butty, 2003),  

2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Ecotourism 

2. Sustainable Tourism 
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 تعداد سال() سندهینو مفهوم بعد

اقتصادیبرایجامعه

محلی

(kipper, 2013) (Dodds & Joppe, 2005) 

(Backman, Wright, Backman, 2001) 

ییجامعهزااشتغال

محلی

(Backman, Wright, Backman, 2001) 

(Dodds & Joppe, 2005) 
5

سرزندگیاقتصاد

بومی

(Backman, Wright, Backman, 2001) 

(Dodds & Joppe, 2005)  

(Wang & Ho, 2010) 

0

بازاریابیوبرندسازی

اکوتوریسم

(Backman, Wright, Backman, 2001) 

 (GTA انجمن)

5

دسترسیبه

یشغلیبرابرهافرصت

(Backman, Wright, Backman, 2001) 

(Wang & Ho, 2010) 
5

تشویقبه

یبومیگذارهیسرما

(Backman, Wright, Backman, 2001) 

(Wang & Ho, 2010) 
1

 ادراکی

لذتبردنازطبیعت

(Backman, Wright, Backman, 2001) 
(Wang & Ho, 2010)  

(Conservation UNION World) 
 (PRONATURA), (انجمن  GTA) 

0

امکانبرقراریارتباط

وتحققمؤثر

 احساسات

(Backman, Wright, Backman, 2001) 

(PRONATURA) 
5

5 (kipper, 2013)  قدردانیازطبیعت

قراروآرامشدر

 طبیعت

(Backman, Wright, Backman, 2001) 1

 درکطبیعت-کشف
(Backman, Wright, Backman, 2001) 

 (GTA انجمن) 
0

 یطیمح ستیز

حفاظتوحمایتاز

منابعطبیعی

 (World Conservation UNION) 

 (Dodds & Joppe, 2001) 
(Fannell, 2003), (Wang & Ho, 2010) 

10

ایجادنواحیطبیعی

شدهحفاظت

(Wang & Ho, 2010) 1

-کارامدتیریمد

داریپا

(Wang & Ho, 2010), (McKercher, 2010) 

 (Fannell, 2003)  ( GTA انجمن)

 (kipper, 2013) (انجمن WHO) 

6

1 (Wang & Ho, 2010)یکپارچگیفیزیکیو
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 تعداد سال() سندهینو مفهوم بعد

تنوعزیستی

استفادهمجدداز

یپاکهایانرژ

(Wang & Ho, 2010) (kipper, 2013) 5

 کالبدی

 (weaver,2005) (Cloke and Jones,2000) هانیزمحفاظتاز

(Wang & Ho, 2010) 
0

ازابنیهحفاظت

تاریخیوفرهنگی

(weaver, 2005), (Eagles Ballentine &) 

(kipper, 2013) 
 (Higham & Lück, 2002) (Butty, 2003) 

2

1 (kipper, 2013) پایدارونقلحمل

5 (weaver,2005) (Higham & Lück, 2002) یبومیمنظرساز

 شماره شکل 5در معیارهای و شدهارائهابعاد شماره اساسجدول حوزه5بر هر در

خالصهآوردهشدهاست.صورتبه
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 . ابعاد و معیارهای اکوتوریسم شهری3شکل

 (نگارندگان برآمده از روش فراترکیب :مأخذ)

شودیماکوتوریسمبراساسبسترمحیطیکهدرآنواقع ازمیتقسقابل، بندیاستکه

 ,Dodds & Joppe)بهاکوتوریسمجنگل،کویر،شهروغیرهاشارهکردتوانیمانواعآن

2003). اکوتوریسم شهری پژوهشبستر این تنوعموردتوجهدر به باتوجه دارد. قرار

بهاکوتوریسمتوانیمازاینمواردآمدکهیشهریمفاهیممختلفیذیلآنپدیدهاطیمح

توسطکالویندرسال1883دههازاواسط«1محلیاکوتوریسم»جامعهمحلیاشارهکرد.

1884 به شدهگرفتهکار بهکه وستیزطیمحازحفاظتبرایقدرتمندابزاریعنوان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Local ecotourism 

 کالبدیبعد 

 حملونقلپایدار

 واجدارزشیهایکاربروهانیزمحفاظتاز

 فرهنگی-حفاظتازابنیهتاریخی

 منظرسازیبومی

 هانیزمحفاظتاز

 

اکوتوریسم

 شهری

 بعد اقتصادی

 بعد اجتماعی

 بعد فرهنگی
بعد زیست 

 محیطی

-بعد ادراکی

 ذهنی

 منفعتاقتصادیحداکثریبرایساکنین

 اشتغالزاییجامعهمحلی

 سرزندگیاقتصادبومی

 بازاریابیوبرندسازیاکوتوریسمشهری

 تشویقبهسرمایهگذاریبومی

 شغلیبرابریهافرصتدسترسیبه

 حمایتوحفاظتازمنابعطبیعی

 پاکیهایانرژاستفادهمجدداز

 مدیریتپایدار

 ایجادنواحیطبیعیحفاظتشده

 یکپارچگیفیزیکیوتنوعزیسیتی

 تواناییکشف،درکو

 لذتبردنازطبیعتازمحیط

 حسرضایتمندیساکنین

 حسرضایتمندیگردشگران

 توجهبهظرفیتادراکیمحیط

حفاظتفرهنگیواجتماعی،تاریخیو

 هویتیازجامعهمحلی

 ایجادنواحیفرهنگی

 فرهنگییهارساختیزایجاد

 تاریخی-بزرگزاریرویدادهایفرهنگی

 وفرهنگبومیهاسنتافتخاربه

 فرهنگیوزیستمحیطی-آموزشاجتماعی

 افزایشامکاناتاجتماعیبرایجامعهمحلی

 ایجادعدالتاجتماعی

 افزایشرفاهاجتماعی

 مشارکتمحلی

 هاتیفعالمحلیبودن
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ایننوعازاکوتوریسمبهحفاظتازمورداستفادهبومیفرهنگ یهایژگیوقرارگرفت،

 اهمیت اقتصادی و اجتماعی فعال مشارکت و تاریخی و اژهیوفرهنگی .دهدیمی

محیطیدلپذیر ایجاد از دنبالاکوتوریسمبومیچیزیفراتر به برایگردشگراناستو

 توسط اجتماعی استبرداربهرهتوسعه دانشبومی از  & ,.Mendoza-Ramos, A)ی

Prideaux, B,2018 )پتانسیلگردشگری،جامعهیککهافتدمیاتفاقزمانیو سنتیبا

مردمبتواندتوسطتادهدمیخودتوسعهبومیهایسرزمیندررااکوتوریسمیهایپروژه

ومدیریتبومی فقرا"همچنین(.zeppel,2006)شوداجرا طرفدار 1گردشگری
کی"

هدفآنکاهش؛ که(Roe & Urquhart,2001)درگردشگریاستدیمفهومنسبتاًجد

است گردشگری درآمدهای از استفاده با محلی جامعه مشارکت افزایش و فقر
(Scheyens,2011.)

 تفکرهادگاهیداین از جدیدی نوع دارند، یکدیگر با زیادی نزدیکی که

یگردشگریهاتیفعالومحلیبودناسیمقبرکوچککهکنندیماکوتوریسمیرامطرح

جامعهمحلیجانبههمهواستفادهحداکثریازمزایایاکوتوریسمجهتحفاظتوارتقا

دیتأک توانمندسازیطوربهدارد. اکوتوریسمعنوانبهتواندیمخاصنیز اصلیدر محور

)مطرح کههمان.(Scheyvens & van der Watt, 2021شود نیز5330)5سوفلدطور )

جوامع،بدونکندیممطرح بهاکوتوریسمممکننیستزیرادستیابیمحلیتوانمندسازیِ

 جوامعمحلینیترمهمیکیاز بهبود وسطحزندگیاستازنظرکارکردهایآن، رفاه
(Winkle & Zimmermann, 2015.)

 اکوتوریسم شهری و توانمندسازی جامعه محلی
مزایایفراوانیبرایجوامعبههمراهداشته0محوراجتماعدردودههگذشته،اکوتوریسم

اکوتوریسم(. Kunjuraman, 2020است) به توانمندسازیجوامععنوانبهتوجه راهکار

مطرحکردهو1888درسال4جدیدبودهواولینبار،شیونسنسبتاًمیزبان اینارتباطرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Pro-Poor Tourism 

2. Sofield 

3. Community-based ecotourism )CBE( 

4. Scheyvens 
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شدهارائهبهبررسیاینمعیارهای1کتما5312.درسالکندیمیآنرابیانرگذاریتأثابعاد

.دینمایمیمربوطبهآنرامطرحهاچالشیورگذاریتأثدرجامعهاتیوپیپرداختهوروند

کاملبه چگونگی5317)5زاکاریانترطور به خود مقاله در ورگذاریتأث( یاکوتوریسم

یرگذاریتأثدرهمینسالابعاد0بررسیابعادمختلفمثبتومنفیآنپرداختهوروماس

وشدهمطرحاکوتوریسمبرتوانمندسازی توسعهداده یدیگریهاجنبهتوسطشیونسرا

.کندیمآناضافهیرانیزبهطیمحستیز:فرهنگیوازجمله

 اکوتوریسم طریق از جامعه فعالمحوراجتماعتوانمندسازی مشارکت معنای به

قدرت مالکیتبرایساکنین، دستآوردن به ریگمیتصمجامعه، یبرایرگذاریتأثیو

یاکوتوریسمسعیطورکلبه.(Dolezal& Novelli, 2022)منابعدرزندگیخویشاست

یکهکیفیتزندگیجامعهمیزبانوحفظمنابعمحلیبهاگونهبهدرحفظگردشگریدارد

یهانهیزمتوانمندسازینیزبهدنبالاستفادهاز.(Scheyvens, 1999شود)رسمیتشناخته

موجودبرایارتقاکیفیتزندگیساکنیندرابعادمختلفاستبههمیندلیلدرجوامع

بهترینراهکاربرایتوانمندسازیتواندیمدارایپتانسیلگردشگریطبیعی،اکوتوریسم

دریخشقبل)اکوتوریسمبومیوشدهدادهساکنیندرنظرگرفتهشود.مطابقمفاهیمشرح

گردشگری ادبیاتکلی از بخشمهمی به توانمندسازی نیز، فقرا( طرفدار گردشگری

(Scheyvens,2002)خاصاکوتوریسمطوربهو(Marcinek & Hunt, 2015)تبدیلشده

اکوتوریسمرگذاریتأثبهابعادومفاهیمتوانیم5و1است.بااستفادهازدوجدولشماره

یقرارگرفتهاست.موردبررسکاملطوربهدرتوانمندسازیدستیافتکهدرادامه

فرهنگیادراکی،اقتصادی،ابعادشاملمحلیجوامعتوانمندسازی واجتماعی،

انسجام،نفساعتمادبهبیشتر،اقتصادیدستاوردهایبهرامحلیمردمکهاست؛سیاسی

 ,Scheyvens) استدادهسوقخودحقوقمدیریتوبرکسبسیاسیتأثیرواجتماعی

اعضایتوانمندسازینیازمندمحلیجوامعتوسعهبرایابزاریعنوانبه.اکوتوریسم(2002

یهاسازمانوچندجانبهیهاسازمان،هادولتازسیاسیواقتصادیکنترلتغییرباجامعه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Ketema 

2. Zacarias 

3. Mendoza-Ramos 
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بایدکهاستمهمیمکانیزم.اینمفهوم(Zeppel, 2006)استجوامعمحلیبهغیردولتی

شناختنرسمیتبهمستلزمزیراگیرد،قراردییتأوتیموردحماقانونینهادهایتوسط

بهجامعه ایجادوقوانینوضعزمین،کنترلبرایگستردهحقوقبانهادیعنوان

(.Sofield & Li, 2007است)قوانینایناجرایبرایییهاسمیمکان

مردمویزندگتیفیکیارتقابردیتأکداشتهومحورجامعهاکوتوریسمرویکردی

وهمازنظریبتواندهمازنظراجتماعسمیتااکوتورکندیمدارد.اینامرکمکحفظمنابع

برایدرآمدنیراباتأمیمحلشتیکندومعایهارااحباشد،احترامبهسنتداریپایاقتصاد

 کند تقویت بودند، بیکار این از قبل که در.(Scheyvens,1999)افرادی اکوتوریسم

راتیتأثدرتحلیل.(Kiss, 2004است)جوامعمحلیبهدنبالبهبودمعیشتاعضایجامعه

اکوتوریسمبرمعیشتساکنانبایدتوجهداشتکهاکوتوریسممفهومیگستردهاستکه

 & Chambersاست)برایزندگیهایدسترسوهاییدارا،هاتیفعال،هاتیقابلشاملتمام

Conway, 1992 .)برابری عدالتو محلی، توانمندیجامعه تحققصحیحاکوتوریسم،

 Wirahayu etشود)یمیوتوسعهپایدارراموجبهمچنینتحققحکمرانیخوبشهر

al, 2022.)به محلی جوامع توانمندسازی و اکوتوریسم معیارهای شدن روشن پساز

 چگونگی و حوزه دو این بررگذاریتأثارتباط شهری اکوتوریسم راهکارهای ی

ختهتوانمندسازیجوامعمحلیجهتحصولمعیارهایاکوتوریسمشهریتوانمندسازپردا

شدهاست.

 روش تحقیق
یپژوهشازهادادهتحلیلیاست.گردآوری-روشاینپژوهش،کمیوازنوعتوصیفی

استخراجمنظوربهوهمچنینپیمایشصورتگرفتهاست.هاپژوهشطریقمطالعهمتونو

چارچوبنظریاکوتوریسمِتوانمندساز،مبتنیبرمنابعموجود،ازروشفراترکیباستفاده

ازمعیارهاازهرکدامیرگذاریتأثشدهاست.دراینبخشجهتسنجشمیزانارتباطو

ذکرشدهنفر53یالنفر7روشدلفیاستفادهشدهاست.تعدادمتخصصاندراینروشاز

 1085)محمدپور، به موضوع بودن چندوجهی به باتوجه که متخصصمراجعه7( نفر



 199 |   انیقلندرو  یصبورجنت...؛  در توسعه نینو یکردیتوانمنـدسـاز؛ رو یشهر سـمِیاکـوتور

مرحلهانجامشدهاستکهدرمرحلهاولپرسشنامهبدونساختار0گردید.اینتکنیکدر

مبتنیبرنتایجاولیهترکیبمعیارها(برایمتخصصانارسالشد.مرحلهدومباتوجهبهباز)و

 آمدهدستبهنتایج اول، مرحله وهارسشنامهپاز طراحی متخصصان برای ساختاریافته ی

رامجددامرورهاپاسخدرمرحلهسومازمتخصصانخواستهشدتاتیدرنهاارسالگردید.

نمودهودالیلخودراذکرنمایند.دراینمرحلهباتوجهبهرسیدنبهاشباعنظرات،فرآیند

 خبرگان رسید. اتمام به ایموردنظرتکنیکدلفی در تنوع به پژوهشباتوجه هانهیزمن

 زمینهاندشدهانتخاب در پژوهش و فعالیت سابقه با شهرسازی متخصصان شامل که

 توانمندسازی حوزه و شهری هابافتگردشگری دارمسئلهی باشندیمشهری تیدرنها.

یشد.بندتیاولودراینفرآیندامتیازدهیوآمدهدستبهمعیارهایمشترک

تنازمتخصصاندرزمینهگردشگریاستفاده0ازنظرمطالعهرواییپژوهشمنظوربه

اینمهمباتوضیحفرآیندانجامپژوهشوتبیینارتباطمیانمعیارهایاکوتوریسمو شد.

استخراج0توانمندسازیانجامگرفت.پسازاخذنظراتوبارویکرداقناعیشکلشماره

شد.

 ی پژوهشها افتهی
 طرفی.استمطرحسمیاکوتورهدفاصلیدرعنوانبهکیفیتزندگیساکنانارتقا از

راازنظرسمیاکوتورییکارابتوانکهباآناستیارائهسازوکارینیزبهدنبالتوانمندساز

اینامر(Akama, 1996)کردنییتعیآنبرجوامعمحلراتیتأث بهمحققانوتواندیم.

اندرکاراندست که مدیریتکنند،صورتبهخواهندیمتوسعه را اکوتوریسم مسئوالنه

راازکسانیکهبهدنبالسواستفادهازاینمفهومهستند،جداکند.هاآنکمکنمودهو

برایمشارکتدراکوتوریسمفعالیتکنندیمییکهتالشهاسازمانبهتواندیمهمچنین

 کمککند. بهکنند، شهریتوانمندسازاکوتورچارچوبتبیینمنظور برشاخص،یسمِ ها

درحوزهاکوتوریسمشهریشدهارائهوراهکارهایجامعهیاساسششعاملتوانمندساز

.(Scheyvens & van der Watt, 2021)آمدهاست
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ا که دارد باالیی همپوشانی توانمندسازی، و اکوتوریسم ودهندهنشانبعاد ارتباط

 معیارهایاکوتوریسم برخیاز استاما یکدیگر با مفهوم بهتواندیمسازگاریایندو

میزان و استشیوه نیاز دلیل همین به کمککند. بعد چند یکیا در توانمندسازی

وریسمیبرابعادمختلفتوانمندسازیمشخصگردد.یهریکازمفاهیماکوترگذاریتأث

نفرازمتخصصاناینحوزه0یازروشدلفیومصاحبهبارگذاریتأثبرایسنجشاین

ازطرفدیگرتمامیمفاهیماکوتوریسمیدارایارزشبرابرنیستند، است. استفادهشده

داشهاحوزهیدررگذاریتأثبعضیازمفاهیمقابلیت بریکیبیشتریرا تهوبعضیتنها

بههمیندلیلسنجشمیزاناهمیتو اینمفاهیمنیزبسیارحائزریتأثحوزهتاثیرگذارند،

نفرازمتخصصان7ازروشدلفیومصاحبهبامجدداًاهمیتاستکهبرایسنجشآن

اساسمیزان بر معیار هر به متخصصان بار این است. شده استفاده توانمندسازی حوزه

(امتیازدادند،نتایجحاصلازریتأث=بیشترین2وریتأث=کمترین1)2تا1آنازگذاریاثر

نشاندادهشدهاست.اعدادآوردهشدهدرهرستونازاینجدول0اینروشدرجدول

 اهمیت میزان نظرهرکدامبیانگر میانگین مبنای بر شهری اکوتوریسم معیارهای از

یرگذاریتأثنزدیکباشددارای2یکههرچهعددبهسمتاگونهبه.باشدیممتخصصان

سمت به هرچه استو مختلفتوانمندسازی ابعاد بر دارایترکینزد1بیشتری باشد

رگذاریتأث امتیاز معیارهاییکه توانمندسازیاست. هاآنیکمتریبر از بوده2/5کمتر

 سطح دلیل فرآیریتأثاستبه ادامه در شهریپایین چارچوباکوتوریسم تدوین و ند

توانمندسازحذفشدهاست.
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برابعادمختلفتوانمندسازینشانرگذاریتأث0جدول را ،شدهدادهیهریکازمعیارها

اینچارچوبازدوبخشتوانمندسازیواکوتوریسمتشکیلشدهاست.اکنوننیازاست

 معیارهای به شهریِآمدهدستبهباتوجه اکوتوریسم چارچوب تبیین به جدول این در

 است شده پرداخته بعدهرکدامتوانمندساز چند یا یک بر اکوتوریسم معیارهای از

درپنجگامبهگامصورتبهرهربعداینراهکارها،(.د0است)شکلمؤثرتوانمندسازی

.شودیممرحلهباعثتوانمندسازیجامعه

 ورود با توانمندسازیفردیاستکه نخستمربوطبه یتسهیلگر،هاگروهمرحله

 اولیه تشکیل ساکنین، هاانجمنآموزش هاگروهو آموزشرندهیگمیتصمی محلی،

اندازراه اکوتوروکارهاکسبی هویتبومیشروعی آموزشاهمیتفرهنگو یسمی،

یفردی،درمرحلههاییتوانایاولیهنهادهایمحلیوافزایشریگشکل.باتوجهبهشودیم

افزایشتوان اینامرشودیمیساکناندنبالریپذمشارکتدوم مشارکتدرصورتبه.

ازیموردن،خدماتفرهنگیواجتماعیدادهرخیطیمحستیزیسیاسی،فرهنگیوهاگروه

حدودیفراهم افزایششودیمتا فردینفساعتمادبهو بهوجود مرحلهآوردیمرا در .

 در ساکنان اثربخشی افزایش با اجتماعی توسعه نقشهاگروهسوم، ایفای سیاسی، ی

وسرزندگیترپررنگاجتماعی رفاه بهبود افزایشتواناقتصهاگروه، ادیبایمحلیو

 به ریگشکلتوجه وکارهاکسبی دنبال اکوتوریسمی توسعهشودیمی به توجه با .

و طبیعی منابع حفظ به مرحله، این در دراجتماعی محلی جامعه توان افزایش

.درمرحلهچهارمشودیمفرهنگیواقتصادیتوجه-یسیاسی،اجتماعیهایریگمیتصم

 خود اثربخشی شاهد محلی شدبایمجامعه با مهم این زمینهزااشتغال. در بومی یی

یفراترازسطحمحلیریگمیتصموافزایشتوانهاگروهاکوتوریسم،استقاللنسبیورفاه

،اینشودیموسرزندگیاجتماعیراباعثافتهیشیافزاجمعینفساعتمادبه،شدهحاصل

نیزآخرمرحلهدر.کندیمتوجهبیشتربهفرهنگبومیوحفاظتطبیعینیزکمکامربه

یوبهدستآوردنریگمیتصمتوانمندسازیاجتماعیبهمعنایاخصآنشاملتوانایی

و ملی سطح در قدرتسیاسی داشتن حسخودشکوفایی، ایجاد قدرتبرایساکنان،
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امنطقه به افتخار گردشگران، رضایت یکپارچگیهاسنتی، حفظ و فرهنگبومی و

.آردستیقراردفیزیکیوتنوعزی

.شودیماینمدلدردوجهتافقیوعمودیمنجربهتوسعهجوامعمحلیجهیدرنت

ازتوانمندسازیفردیتواندیممجزاصورتبهدرجهتعمودی،توانمندسازیدرهربعد

.شودیمیآنانختمریگمیتصموبهقدرتیافتنجامعهمحلیوافزایشتوانشدهشروع

 جهتافقی استدر مختلفمشهود ابعاد ارتباطمیان نیز رومتقابلصورتبهکه یبر

 .اثرگذارندیکدیگر

 . چارچوب اکوتوریسمِ شهری توانمندساز2شکل 
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 یریگ جهینت
 عنوانبهاکوتوریسم پایدار برای راهی دنبال به گردشگری به جدید داشتننگهنگرشی

بررسیاکوتوریسمشهری به اینتحقیق است. میزبان راهکاریکارآمدعنوانبهجوامع

 توانمندسازیِ است. پرداخته میزبان دیربازهاگروهبرایتوانمندسازیجوامع یمحلیاز

اصلی هاانجمندغدغه ردولتیغیدولتیو و توانمندیامریدرونینکهیباوجودایبوده

بسیاریازعوام بهتسریعوبهبودآنعنوانبهتوانندیملاستاما تسهیلگردراینحوزه

اینعوامل یکیاز اینتواندیمکمککنند. ورودگردشگربهجوامعمحلیباشدواز

یدرحالراهکاریبرایتوانمندسازیجامعهمحلیخوداستفادهشود.اینعنوانبهپتانسیل

 اقتصادیو دارایمشکالتاجتماعی، میزبان جوامع از بسیاری یطیمحستیزاستکه

جانبههمهگردشگریپایدار،سعیدرحفاظتعنوانبهفراوانیهستند.دیدگاهاکوتوریسم

ازمنابعبومیوحفظپایداریجامعهمحلیداردتاعالوهبررضایتگردشگران،رضایت

بلندمد در نیز را ساکنین رونیازاتجلبنماید، شهری اکوتوریسم تواندیممعیارهای

راهکاریبرایتوانمندسازیجوامعمحلیدرتمامیابعاداستفادهشود.عنوانبه

 شهری اکوتوریسمِ )شکلچارچوب توانمندساز 0شماره راهکارهایرندهیدربرگ(

زتوانمندسازیدارایهربعدااست.گامبهگامصورتبهاکوتوریسمیجهتتوانمندسازی

 فردی توانمندسازی از که است مختلفی تواناییشدهشروعمصادیق فردی، رشد با و

هاگروهیریگشکلمشارکتدرامورمختلفاجتماعیو ادامهابدییمیفعالادامه در .

وافتهیبهبودهاگروهیافرادورگذاریتأث،هاگروهاینروندوباافزایشمشارکتاجتماعیِ

تیدرنها.ردیگیمیبهتصمیماتبرایجامعهمحلیشکلدهجهتامکانتصمیمسازیو

یمختلفهاجنبهیبرایجامعهمحلیدرریگمیتصمیفعال،امکانهاگروهباقدرتیافتن

اقتصادیو-سیاسی،اجتماعی نفساعتمادبهوافزایششدهفراهمیطیمحستیزفرهنگی،

 و بههاگروهافراد آوردیمارمغانرا لذا چارچوبشدهارائهکلیمراحلصورتبه، در

 تواندیممفهومی، محلیِ توانمندسازیجوامع هابخشدر اکوتوریسم، عنوانبهیمستعدِ

هایاستراتژ زیربرنامهی شهری طراحی و کیفیتقرارگرفتهمورداستفادهی بهبود به و
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گردشگریدرکنارارتقاشرایطمحیطیبرایساکنینوگردشگرانبپردازد.براساساین

 حفاظتاز بر عالوه هاارزشفرآیند، تاریخیو اجتماعی، یبهطیمحستیزیفرهنگی،

یمختلفکمککند.هانهیزمزیستبهترساکناندر

میزریتأث جوامع توانمندسازی بر اکوتوریسم کشورهای در بیشتر توسعهدرحالبان

ودرتئوریوشدهواقعاینامردرایرانموردغفلتوجودنیباا.ردیگیمقرارموردتوجه

 از استفاده استایندرحالیاستکه نشده آنپرداخته یطبیعیدرهالیپتانسعملبه

هانوتبریزبسیارییمانندتهران،مشهد،اصفشهرهاکالنخصوصبهشهرهایمختلفایران

یطبیعیهالیپتانسحائزاهمیتاست.باوجودتوسعهصنعتدراینشهرهانیازبهاستفادهاز

برایآرامشروانیساکنانبسیاردارایاهمیتاستوازطرفدیگراینشهرهامقصد

یراهکارهایاکوتوریسمیریکارگبهبسیاریازگردشگرانداخلیوخارجیهستندکه

تواندیم خارجیشود.مندبهرهبه داخلیو گردشگران پتانسیلحضور از جوامع یبهتر

شهرها مجاور طبیعی بسترهای از گردشگران بازدید جهت شهری اکوتوریسم توسعه

ازطرفدیگر،باتوجهبهتواندیم بهبهبودکیفیتزندگیجوامعمیزباننیزکمککند.

وساکنانیکهشودیمیاریازشهرهایایراندیدهیطبیعیدرمجاورتبسهابافتاینکه

 سکونتدارند شهرها حاشیه عمدتاًدر توانمندسازیهاگروهاز نیازمند لذاباشندیمی ؛

یجهتبهبودمؤثرکمکتواندیمیراهکارهایاکوتوریسمشهریتوانمندسازریکارگبه

مواردی نماید. توانمندسازی، نیازمند جوامع در زیست بازارِازجملهکیفیت توسعه

برگزاری هویتی، برگزاریرویدادهایفرهنگیو یآموزشهاطرحمحصوالتمحلی،

ارائه یدولتیبهساکنانبومیهافیتخفگردشگریودرآمدزاییازطریقاکوتوریسم،

 اندازراهجهت مالکیت واگذاری گردشگری، با مرتبط مشاغل وهانیزمی ساکنان به

ف و ملی تبلیغات شناسایی جهت هالیپتانسراملی به موجود اکوتوریسمی مندانعالقهی

بهتوانمندسازیاینجوامعبااستفادهازاکوتوریسمکمککند.تواندیم
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