
 
 

در فرایند  محلی ةآفرینی جامععملی نقش هایربهبررسی تج

 گری در ایران و جهانگردش

 
 های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت          عارفه زارعی

 دانشگاه تهران                           

  
 چکیده

گدری گری، حضور فعال اقشار مختلف جامعة میزبان در فرایندد گردشیکی از ارکان مهم گردش
برداری حداکثر گری، منجر به بهرهتواند عالوه بر باال بردن کیفیت خدمات گردش. این حضور میاست

عة بخش خاصی از جام به طور معمول گری توسط جامعة میزبان شود. امروزهاز منافع حاصل از گردش
تاکسدی و یدا اتوبدو   ةمور گمرک، رانندأتور، م راهنمایانمغازه،  ةکارکنان هتل، فروشند شامل:میزبان 
های جامعده ترین بخشکه یکی از مهمکنند، حال آنگری نقش فعال ایفا میدر بحث گردش که شودمی

و غیرمستقیم در فرایندد  گران و دخالت مستقیمتری در برقراری ارتباط با گردشکه پتانسیل و نیاز بیش
هستند. در این پدووهش بدا  هاههای اجتماعی حاضر در محلگری دارد، جامعة محلی شامل گروهگردش
گری بده آفرینی جامعة محلی در فرایند گردشنقش ةچند تجربه در سطح ایران و جهان در زمین ةمطالع

گری آنان از گردش سودة میزبان و های محلی جامعاستخراج اصولی در راستای چگونگی مداخله گروه
 شود.پرداخته می
 

 .آفرینی فعال، تجارب جهانی و ایرانگری، جامعه محلی، نقشگردش واژگان کلیدی:

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . arefe.zarei@alumni.ut.ac.ir 
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 مقدمه. 1
 گرایانده، سیاسدت ندوینی را در جهدت توسدعه بده روی امروزه رویکردهای مدردم

ها بر حضور مردم در فرایند مدیریتی امور محلدی ریزان گشوده است. این سیاستبرنامه

کند. یکدی از ابزارهدایی کده بسدتر کید میأبه آنان ت رهاای از اختیادامنه واگذاریخود و 

ایدن  کده گری در یک جامعده محلدی اسدتگردش ةسازد، توسعاین حضور را مهیا می

گدری و یدا روسدتایی بدا گردشهدای ای از یک شهر بدا پتانسدیلتواند منطقهجامعه می

-گیری از ظرفیت درونی جوامع در کنار پتانسدیلهای جذب گردشگر باشد. بهرهقابلیت

زا را هموار سازد که در درون ةتواند راه رسیدن به توسعمی ،گری هر منطقههای گردش

مطلدوبی را بدرای  هدایمحیطدی ارر -اجتماعی و کالبددی -اقتصادی، فرهنگی ةسه زمین

 خواهد آورد. محلی به ارمغان جامعة

گدری کارگیری جامعه در فرایند گردشاین پووهش ابتدا نگاهی اجمالی به مبانی به

هدای اجرایدی مشدارکت مدردم در امدور هدای عملدی، روشدارد و سپس با ذکر نمونده

 هایهدر محلدبه ویوه ها شمارد. کاربست این روشبرمی هگری را در مناطق بالقوگردش

 ،کالبددی هسدتند و های اجتماعی، فرهنگدیای از پتانسیلگنجینه دارایقدیم شهری که 

 نماید. انآن و بهبود کیفیت زندگی ساکن هایمشکلتواند کمک شایانی به رفع می

 

 مبانی نظری. 2
گدذاری ریدزی و سیاسدتگرایانده در برنامدهدر بخش مقدمه از رویکردهای مدردم

د. بده طدور کلدی شوهرچیز بازتعریفی از این رویکردها ارائه می. پیش از گردیدصحبت 

آفریندی ریزی را شامل مشارکت جامعه، نقدشمحور در برنامهرویکردهای جامعه توانمی

 (.Campbell, 2011: 8جامعه و توانمندسازی اجتماع دانست)

حدق دارندد در روندد  بر این باور اسدتوار اسدت کده کسدانی 1مشارکت اجتماعی

. مشدارکت داشدته باشددریر أتد هداتصدمیم در زنددگی آنکه  کنندگیری دخالت تصمیم

هدای اجتماعی، فرایندی است که از طریق آن یک سدازمان بدا افدراد، نهادهدا و سدازمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Community participation 
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کندد. مشدارکت ریر یا دارای منافع پیش از اتخداذ تصدمیم، مشدورت مدیأدولتی تحت ت

مشدارکتی بدا هددس دسدتیابی بده  لةأساجتماعی یک ارتباط دوطرفه و یک روش حل م

 .(URL1تر است )بهتر و قابل قبول هایتصمیم

ها است. پس از سدالیان حلدر حقیقت مشارکت جامعه، مشارکت آنان در یافتن راه

که جامعه از منبع اطالعداتی  این گونه مطرح شده استبا رهبری دولت،  هاهدراز مداخل

تواندد منجدر بده مدی ،مهمی برخوردار است که اگر تحت کنترل درآید و مدیریت شدود

تدرین هدای خدود بیشمشدکلگوتر شدن خدمات شود. جامعده در مدورد بهبود و پاسخ

کند بده اهدداس سیاسدت خدود برسدند گذاران کمک میآگاهی را دارد و این به سیاست

ها رونددی دموکراتیدک چنین مشارکت جامعه به سیاستعه(. هم)چرخش به سمت جام

 بخشد.می

یکی از ابعاد مشارکت اجتماعی اسدت.  1آفرینی جامعه(به کارگیری جامعه )نقش

برای  هاها، راهبردها و اقداممتقابل ارزش ةفراگیر است که از رابط ،یک جریان مشارکت

ریر أمشارکت صحیح مردم به منظور پرداختن به مسائلی که بر رفاه جامعه مدورد نظدر تد

مجداورت جغرافیدایی، مندافع خدا  یدا  ةکند. این مردم به واسطحمایت می ،گذاردمی

 شناسند و به هم وابسته هستند.های مشابه، یکدیگر را میموقعیت

 ت، ظرفیددت و تمایددل افددرادبدده کددارگیری جامعدده را فرصدد ،راجددرز و رابینسددون

 اندددبدده کددار جمعددی جهددت شددکل دادن بدده زندددگی اجتمدداعی تعریددف کددرده

(Rogers and Robinson,2004: 2.) 

کده  اسدتکارگیری جامعه نیازمند سده کیفیدت )ویوگدی( کند که بهاوهر اظهار می

به منظور فراهم کردن وسیله برای توانمندسازی مانند حقوق سیاسدی و  منابععبارتند از 

های بسدی  اجتمداعی  قانونی، منابع مالی و ظرفیت اجتماعی مورد نیاز برای ایجاد شبکه

مثدل  اسدت  سدازمانی فدراهم شدده هایههایی که از طریق مقدممانند فرصت هافرصت

 تددا حقددوق خددود را اعمددال کنندددهددایی بددرای مددردم نگیددزهتمرکززدایددی و در آخددر ا

(O'hare,2010: 34.) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Community engagement 
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توان با ذکدر یدک مثدال تبیدین کدرد: در می را آفرینیتفاوت میان مشارکت و نقش

آفرینی صورت گیرد  بده عندوان که نقشتوان مشارکت کرد بدون آنها میبرخی فعالیت

برگدزاری ی دادن در یدک انتخابدات بددون فعالیدت بدرای یدک ندامزد خدا . أمثال ر

آفریندی گیرد. بدرای نقدشفعالیتی اجتماعی است که از مشارکت افراد بهره می ،انتخابات

جامعه مطالعه کدرد و  هایراجع به مسائل و مشکل بایدهای اجتماعی حقیقی در فعالیت

. تفداوت میدان مشدارکت و درگیدر شددن مانندد کردها سهیم های آنحلخود را در راه

 تماشاگر است.  تفاوت میان بازیکن و

آفرینی جامعده و کارگیری و مشارکت جامعه به نقشکه بهدر حالی :1توانمندسازی

کند، کنندگان از خدمات در بازآفرینی به صورت همکاری در درازمدت اشاره میاستفاده

هدای درگیدر و ها فراتر رفته و انتقال قدرت بده افدراد و گدروههتوانمندسازی از این واژ

 (.Bailey, 2010شود )گیری را شامل میتمرکززدایی از قدرت در تصمیم

Scottish government  2وCOSLA  کنندد توانمندسازی را فرایندی تعریف می

تر در مسدائل کنند تا از طریق کسب قدرت و نفوذ بیشکه مردم با یکدیگر همکاری می

 (.CEAP, 2008: 8) شان تغییر حاصل شودها در جامعهمربوط به آن

در این پووهش مقصود از مشارکت، تلفیقی از این سه رویکرد اسدت کده در کندار 

 بدده حسدداب آینددد« شددمول اجتمدداعی ءابددزاری جهددت ارتقددا»تواننددد یکدددیگر مددی

(Gaventa,1998: 51). 

 اصدل پدذیرش مشدارکت، زیرسداختیة اندیشد ترینباید در نظر داشت که بنیادی

اهدداس  تدر مواقدعبیش(. 105: 1390مدردم اسدت )رجبدی،  بدرای هافرصت در برابری

هدا و از خواسدت گیرانکه تصمیمشود. نخست آنگوناگونی در توجیه مشارکت ذکر می

مدردم تدا حددودی در  هدایایدن آگداهی، نظر ةشدوند و در نتیجدنیازهای مردم آگاه می

از طریدق همکداری  هایابد. دومدین هددس، ارتقدای تصدمیمهایشان انعکا  میتصمیم

اطالعات محلی خوبی در مورد مسدائل مختلدف دارندد.  به طور معمولمردمی است که 

چهددارمین هدددس،  سومین هددس، ارتقددای برابددری و عدددالت در جامعدده اسددت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Community empowerment 

2. Convention of Scottish Local Authorities 
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آخدرین هدس این است کده مشدارکت چیدزی  و است هامشروعیت بخشیدن به تصمیم

 کننددقدانونی از آن اسدتفاده مدی ضرورتن بندابر ریدزابرنامده به طور معمولاست کده 

(Innes & Booher,2004: 422-423.) 

تواند یکی از ابزارهای تحقدق گری میکه در مقدمه نیز بیان شد، گردش گونههمان

ای دوطرفده گدری و مشدارکت، رابطدهمیان گردشة این مشارکت باشد. در حقیقت رابط

 گریای برای پیشبرد اهداس گردشتواند وسیلهمردمی میگونه که مشارکت است  همان

تواندد منجدر بده تحریدک و گری و منافع حاصل از آن نیز میهای گردشفعالیت باشد 

 خود شود. ةهای منطقریزیریرگذاری بر روند برنامهأتشویق جامعه به ت

سازد که ای میگری از آنان میزبانانی حرفهمشارکت جامعة محلی در فرایند گردش

گران هستند و هدم از گری و ارائه کننده خدمات به گردشریز خدمات گردشهم برنامه

جامعدة  گدری، مشدارکتبرند. مقصود از مشارکت اجتماعی در گردشمنافع آن بهره می

گری، مشارکت در کسب منافع و سازی گردشریزی و تصمیمدر سه بخش برنامه محلی

 های آن است.گری و فعالیتعملی گردش هایشرکت در اقدام

 سازیریزی و تصمیممشارکت در برنامه ❖

، تنظددیم هاشددناخت مسددائل و مشددکلشددامل:  ریددزیمشددارکت در فراینددد برنامدده

. میزان مشارکت در ایدن شودمیریزی و تخصیص منابع را های برنامهآلترناتیوها، فعالیت

عة مورد نظدر بسدتگی دارد. قدرت )تسهیم عادالنه قدرت( در جام هایتبخش به مناسب

سدطح  ،سدازیدر حقیقت میزان توانایی افراد و نهادها در اررگذاری بدر فرایندد تصدمیم

های مشدارکتی بسدیاری وجدود دارد کده سدطوح نماید. مدلمشارکت آنان را تعیین می

های مشدارکتی، سدطوح کند. مدلمشارکت جامعه در مسائل و امور عمومی را تعیین می

کلی مشارکت شعاری )عددم مشدارکت(، مشدارکت محددود و  ةبه سه دستمشارکت را 

 اند.مشارکت واقعی تقسیم کرده
 ةدر زمدر 1ها، مدل نردبان مشارکت آرنشدتاین اسدت. آرنشدتاینترین این مدلمهم

 با تعبیر قدرت شهروندی بده 1969اولین افرادی بود که مشارکت شهروندی را در سال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Sherry R Arnstein 

 

http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html
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نردبان مشارکت استفاده کدرد )شدریفیان ردانی،  ةکار گرفت و برای توضیح آن از استعار
دو سدطح اول یعندی   مشدارکت سدطوح مختلفدی دارد ،(. بر اسا  این مدل43: 1380
 هسدتند. در ایدن دو سدطح  صداحبان قددرت  فریبی و درمان مبین عددم مشدارکتعوام
رسانی، مشداوره و کوشند مردم را در جهت اهداس خود هدایت و کنترل کنند. اطالعمی

اندد. طدی ایدن فراینددها مدردم در بندی شدهبخشی تحت عنوان ظاهرسازی طبقهتسکین
نددارد  اما هیچ تضمینی وجدود  کنندجریان امور قرار گرفته و فرصت اظهارنظر پیدا می

ریرگدذاری أگیدری و تدر واقع قدرت تصمیم را به کار ببندند. هاآن هایکه مسئوالن نظر
ماند. به سه سطح باالیی این مجموعده یعندی چنان در اختیار صاحبان قدرت باقی میهم

 ،شده و باالترین سدطح مشدارکت کده کنتدرل شدهروندی اسدت واگذارشراکت، قدرت 
شود. در این سدطح، شدهروندان در جریدان امدور بدا یعنوان قدرت شهروندی اطالق م

کنندد )عزیدزی و و در نهایت قدرت اجرایدی پیددا مدی شوندمیصاحبان قدرت شریک 
 (.769: 1387حمیده، 

 

 (1387نردبان مشارکت شهروندی آرنشتاین )دانشپور و هادیان،  :1جدول 

ین
پای
ه 
ال ب
 با
 از
ت
رک
 ح
ت
جه

 

 های مشارکتپله مشارکتسطوح 

ت
رک
شا
و م
ت 
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ح م
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 سطح عدم مشارکت
 فریبیدستکاری و عوام

 درمان

 طلبی )مشارکت جزئی(سطح مساوات

 رسانیاطالع

 مشاوره

 تسکین بخشیدن

 سطح قدرت )اقتدار( شهروندی

 شراکت

 شدهواگذار قدرت

 شهرونداناختیار 

ارائده  IAP2سدطحی  پن ة ها راجع به سطوح مشارکت، گستردر میان انواع نظریه

بنددی را در تدرین و بهتدرین طبقدهمردمی، جامع مشارکت المللیشده توسط انجمن بین

 دهد.مشارکت محدود و مشارکت واقعی شرح می ةدامن
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 (85: 1389پور، )شرفی و برک IAP2مشارکت  ةگستر :2جدول 

 
 توانمند

 1سازی
 2همکاری با مردم

درگیر ساختن 

 3مردم
 5رسانیآگاهی 4مشورت

اهداس 

 مشارکت

دادن اختیار 

تصمیم 
نهایی به 

 مردم

شریک بودن با 

مردم در تمامی 
گیری، ابعاد تصمیم

شامل تکوین 
آلترناتیوها و تعیین 

 های منتخبحلراه

کار مستقیم با 

مردم در تمام 
طول فرایند به 

منظور دادن 
اطمینان به مردم 

ها و که نگرانی
ها به عالیق آن

شکلی مداوم در 
تمامی فرایند در 

 نظر گرفته 
 .خواهد شد

گرفتن 

بازخوردها از 
مردم در زمینه 

ها، تحلیل
آلترناتیوها و یا 

 هاتصمیم

مین اطالعات أت

جامع و عینی 
به منظور کمک 

م به مردم در فه
، ها مشکل

ها، گزینه
ها و یا فرصت

 هاحلراه

 
سدطحی کده  بایددریدزی و اقددام ای، پیش از هرگونده برنامدهدر هر طرح و پروژه

تعیین گردد و این سطح از مشدارکت  ،مسئوالن برای شرکت مردم در امور در نظر دارند
در تمامی مراحل پروژه اعمال گردد. بعد از گذر از سطح مشارکت شدعاری و در واقدع 

سازی و دادن ترین سطح مشارکت در جریان قرار دادن مردم و آگاهعدم مشارکت، پایین
ان توان مردم را در امور محدل زندگیشدو باالترین سطحی که می استاطالعات به آنان 
 قدرت و اختیار به آنان است. واگذاریشرکت داد، 

 گریمشارکت در منافع حاصل از گردش ❖
گری را به دو دسدته اصدلی تاماجیندا مشارکت اجتماعی در منافع حاصل از گردش

 (.2013 ،)تاماجیندا کند: منافع اقتصادی و منافع غیراقتصادیتقسیم می
-در کشورهای در حال توسعه اجتنداب به ویوهمنافع اقتصادی: منافع اقتصادی  •

 تدربیشگری، کسب درآمد آفرینی در گردشافراد فقیر برای نقش محرک اولیه .ناپذیرند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Empower   2. Collaborate       3. Involve 

4. Consult   5. Inform       6. Thammajinda 
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است. منافع اقتصادی شامل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، درآمدد، مالکیدت و سدوددهی 
مانندد   مستقل و هم به صدورت جمعدی باشدد لشک تواند هم برای افراد بهاست که می

 سیس صندوق رفاه.أهای عمومی یا تبهبود زیرساخت
منافع غیراقتصدادی: مندافع اجتمداعی، فرهنگدی و محیطدی نیدز دارای اهمیدت  •
سازی اجتماعی، حمایت شدغلی تحصیلی، ظرفیت هایامکان ةتوسع المث   به طورهستند

های مثبدت نسدبت بده صدنعت و نگرش هادراکو توانمندسازی محلی. منافع اجتماعی ا
-های زندگی سنتی را شدامل مدیریرگذاری بر تغییر شیوهأگری محلی و قدرت تگردش

د. منافع فرهنگی مربوط به باال رفتن غرور و افتخار بده میدراف فرهنگدی و افدزایش شو
 (.Thammajinda, 2013: 38انسجام اجتماعی است )

 گریگردشهای مشارکت در فعالیت ❖
گدری بده های گردش( مشارکت در فعالیت1986بر اسا  نظر مکینتاش و گلدنر )
راهنمدای  بدودن، گدری مانندد کارمنددهدای گردشمعنی آن است کده مدردم در فعالیت

گران به طور غیرفعدال، فعدال یدا یا خدمات به گردش هاگری یا فروش محصولگردش
جددولی  ةبا ارائد 1اشلی و رو (. ,2013Thammajinda :29شوند)جانبه درگیر میهمه

نفعدان گدری را بده تفکیدک ذیهدای گردشهای اجتمداعی در فعالیدتاندواع مشدارکت
 اند.مشارکت شرح داده

 (Ashley and Roe, 1998: 25) گریهای گردشانواع مشارکت اجتماعی در فعالیت :3جدول 

 جانبهمشارکت همه آفرینی فعالنقش آفرینی غیرفعالنقش 
اهددالی محلددی مشدداغل را  افراد

گیرند و مندابع دست میبه
 رسانند.را به فروش می

تشکیالت اقتصادی توسط 
کارآفرینددان محلددی اداره 

 شود.می

شبکه صنایع محلدی کده عمدده 
-مین مدیأکاالها و خدمات را ت

 کند.
رهبران/ 
نهادهای 
 اجتماعی

بده دریافت درآمد جمعی 
از طرس بخدش  طور مثال

خصوصی به عنوان کمک 
 مالی یا مطابق با قوانین 

کسددب درآمددد ماننددد  -
منددابع، همکدداری،  ةاجددار

 های محلیکارآفرینی
ریدددزی ییدددد برنامدددهأت -

 هاتصمیم

کده گیری راجع به اینتصمیم -
 .چگونه به دست آید ،چیزچه
داشدددتن بیدددانی قددداطع در  -

 گیریتصمیم
 مدیریت جمعی منابع مشترک -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ashley and Roe 
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 جانبهمشارکت همه آفرینی فعالنقش آفرینی غیرفعالنقش 
همه اعضای 
 جامعه

هدددای دریافدددت سدددهم - هاآگاهی از تصمیم
 جامعه
مدددددورد مشدددددورت  -

 هاقرارگددرفتن در تصددمیم
 جامعه

راجع به   هامشارکت در تصمیم
راجددع بدده  هادرآمدددها، تصددمیم

اسددتفاده از منددابع و راجددع بدده 
 ها همناقش

 

آن است کده فرایندد مشدارکت در  ،بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد ةنکت

 بده طدور معمدولچدرا کده   تواند خودجوش باشدد شهروندان، به خودی خود نمیمور

ها بسدیار پدایین های مقطعی و آنی هستند و پایداری آنهای خودجوش، حرکتحرکت

دم رر مرؤمو گاهانه آ ،قعیواکت ر(. مشا1152 - 1151: 1387است)موحد و حیددریان، 

ی هانمازساو ها دنها، هاوهگریجدر حضود و جوو ةایسی در شهر ةتوسعی هاحطر در

)رجبدی،  ( میسر استNGOsلتی )دوغیری هانمازجمله سا( و از CSOsمدنی ) ةجامع

ای اسدت کده بدرای نیازمند وجود هسته به طور معمولت مشارک ،(. در واقع102: 1390

دهدی و دهی، جهدتهای مشارکتی را سدامانمواقع ضروری و یا به طور مستمر، حرکت

ضروری است. این  هاهمرکزی مشارکتی در محل ةافزا نماید. برای این امر وجود هستهم

های تخصصدی  NGOهای رسمی ربت شده، تواند شامل شورای محله، تشکلهسته می

 (.1152 - 1151: 1387رسمی و ... باشد)موحد و حیدریان، 
 اند.گری ارائه شدههایی از انواع مشارکت در گردشنمونه 4جدول در 
 

 (Thammajinda, 2013: 41-42)  گریهای مشارکت اجتماعی در گردشانواع نمونه :4جدول 

انواع مشدارکت 
 گریردشگ در

 گریگردشةهایی از موارد عملی مشارکت اجتماعی در توسعنمونه

 و ریزیبرنامه
 گیریتصمیم

 محورگری جامعههای گردشییامشارکت در گردهم -
 گرینماینده کمیسیون گردش ایانتخابات ساالنه -
ریر آن أگدری و تدگردش ةگوهای انجمنی درباروبه راه انداختن بحث و گفت -

 محلیبر جامعة 
جامعه با هددس تضدمین ایدن کده  ةسیس صندوق رفاه به عنوان نهاد توسعأت -
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انواع مشدارکت 
 گریردشگ در

 گریگردشةهایی از موارد عملی مشارکت اجتماعی در توسعنمونه

هدای توسدعه گری برای افزایش سرمایه و حمایدت از پدروژهای گردشفعالیت
 .یید جامعة محلی قرار گرفتندأجامعه مورد بحث و ت

 .کنندگری تشویق میریزی گردشبرای مشارکت در برنامه را محلی نمسئوال -

 اقدام

 گریآفرینی افراد در مدیریت خدمات گردشنقش -
 گری در جامعهگردش هایهای اجتماعی برای مدیریت اقدامسیس سازمانأت -
 گری به منظور کسب سود سهامگردش ةگذاری در تسهیم مالی پروژسرمایه -
 مین کاال برای گردانندگان تورأت -
جامعه و  هایر جلوگیری از مشکلایجاد همکاری با گردانندگان تور به منظو -

 گریآفرینی جامعه در اقدامات گردشتنظیم قرارداد نقش
 فرهنگدی را فدراهم کدرده ةفرصت مبادلد ،یی جامعه با بازدیدکنندگاناگردهم -
 .کندگری به توسعه آگاه میو جامعه را از کمک گردش است
 های تاریخی بازدید و اقامت در خانه ةاجاز -
 مشاغل داوطلبانه در حفاظت محیطی -

 تعکسب منف

 هابهبود زیرساخت -
جامعده،  ةدرصد/ میزان منافع اقتصدادی اختصدا  یافتده بده جامعده )بودجد -

 آموزش( و حفاظت
باعث افتخدار بده میدراف  و های فرهنگی را تقویت کردهارزش ،گریگردش -

 دهد.فرهنگی شده و انسجام اجتماعی را افزایش می
گران فرصت آشنایی با دیگر جوامع را فراهم کنش متقابل اجتماعی با گردش -
 .سازدمی
شدود های اقتصادی به کار گرفتده مدیفعالیت ةگری برای توسعدرآمد گردش -

 جنگلداری( و صنایع دستی ة)توسع
سازی محلدی )مهدارت مددیریت، آمدوزش مدتن ه برای ظرفیتافزایش بودج -

 سازی(حقوقی و توانایی تصمیم
 هددایگددذاری در امکانگددری بددرای سددرمایهجامعدده محلددی از عوایددد گردش -

 کنندهای مالی برای تحصیل کودکان فقیر استفاده میآموزشی و کمک
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 چند تجربه. 3
گری در ایران و جهان با حضور فعدال جامعدة محلدی گردش ةدر ادامه، شش تجرب

 ها ارائه گردیده است.های انجام گرفته در آنفعالیتترین مهممعرفی و 

 (URL2قشم، روستای شیب دراز ) ةاکوتوریسم جزیر یپروژه ارتقا. 1-3
در بخش شدهاب جزیدرة قشدم و در سداحل جندوبی قسدمت روستای شیب دراز 

 اصدلی ةنفدر جمعیدت دارد و حرفد 450حدود  گرفته است. این روستامرکزی آن قرار 

و  هاشدکل. روسدتا بدا ماسدتبازرگدانی و قاچداق کداال  ،مردم روستا صیادی، تجدارت

فقدر سطح زندگی، ی چون نبود امکانات کافی برای ادامه تحصیل و ارتقاکمبودهایی هم

مداعی و بیکداری بسدیاری از هدای اجتاقتصادی و فرهنگی به دلیل نبود امکانات فعالیت

ندواز دارد کده اغلدب خدونگرم و مهمدان بسیار رو است  اما مردمانیروبه جوانان روستا

برند و این اشتیاق پدس از اجدرای گران در منازل خود لذت میاهالی از پذیرایی گردش

 افزایش پیدا کرده است. ،هایی که شرح آن خواهد آمدمراحل مختلف پروژه

عقابی های پوزهپشتبه نام الکای جانوری گونه به گری این روستاپتانسیل گردش

آیندد. مدردم از دراز مدی گذاری بده سداحل روسدتای شدیباست که هر ساله برای تخم

دادندد. ایدن غدذایی مدورد اسدتفاده قدرار می ةپشت را به عنوان مادگذشته تخم این الک

در لیست قرمز قرار دارد و در  1جهانی حفاظت از طبیعت ةفهرست اتحادی پشت درالک

میالدی بده همدت مددیر وقدت اداره محدیط زیسدت  2001خطر انقراض است. از سال 

پشت بدا مشدارکت جامعدة ای جهت حفاظت از این الکپروژه ،آزاد قشم ةسازمان منطق

ومی بده جدای خدوردن محلی روستای شیب دراز صورت گرفت. به این ترتیب مردم بد

-پشت به حفاظت از آن پرداختند  بندابراین تعدداد قابدل تدوجهی از بکده الکتخم الک

 ها به دریا بازگردانده شدند.پشت

گران برای مشاهده این پدیده، با شهرت یافتن پروژه و هجوم گردش 2006از سال 

کیفیدت  یقدامنفی حضور گردشدگر و نیدز ارت هایپروژه اکوتوریسم با هدس کاهش ارر

-اطالعات علمی و جغرافیایی و نیدز خددمات ةاکوتوریسم منطقه از جمله آموزش، ارائ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. IUCN 
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گران فعالیت خود را آغاز نمود. در طی این پروژه تالش شد تا رسانی اصولی به گردش

درآمد حاصل از ورود گردشگر به روستا به صدورت مسدتقیم و غیرمسدتقیم در جهدت 

بعدد و بدا مطدرح شددن موضدوع  ةود. در مرحلدپشدت صدرس شدحفاظت از ایدن الک

دراز برای حفد،،  توانمندسازی بانوان شیب ةاکوتوریسم و مشارکت جامعة محلی، پروژ

 احیا و ایجاد کاربری جدید صنایع دستی بومی منطقه شکل گرفت.

ة ای )حفاظت، اکوتوریسم و صنایع دسدتی( بدر اسدا  جاذبدسه مرحله ةاین پروژ

های جانبی دیگری مانندد تجهیدز عقابی شکل گرفت و پروژهوزهپشت پگذاری الکتخم

هدا ... در کندار ایدن پدروژه روستای شیب دراز، پروژه نوروزی حفاظت و اکوتوریسم و

جانوری به عنوان میراف طبیعدی یدک منطقده،  ةطراحی و اجرا شد. در حقیقت یک گون

 موجب تحریک مشارکت محلی در این منطقه گردیده است.

 عقابیهای پوزهپشتحفاظت از الک ةپروژ ❖

کشدی نفره از جوانان روستا با نظارت شورا از طریدق قرعده هفتهر سال یک تیم 

لیت ایدن گدروه از مشخصی در پروژه دارند. فعا ةشوند. هریک از افراد وظیفانتخاب می

ها از تخدم( ادامده پشتاواخر بهمن آغاز و تا اواخر تیر )پس از خروج آخرین بکه الک

 کند.پیدا می

 پشدتالک با واجهم صورت در و پرداخته ساحل بازرسی به اعضای گروه هر شب

-جمدعهدا را آن گذاری،تخم عملیات انجام از پس تا مانندمی منتظر او، ردپای یا و مادر

هایی در فنسی که برای این منظور تعبیده شدده اسدت قدرار آوری کنند و در داخل چاله

ها از روباه و سگ در امان باشند. از دیگر وظایف اعضای تیم آن است کده دهند تا تخم

ها خورده شوند یا در های خارج شده از تخم توسط پرندهپشتپیش از این که بکه الک

 ها را به دریا بسپارند.بین بروند، آنارر گرمای شدید هوا از 
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های بومی پشتهای مربوط به حفاظت از الکاهالی بومی در حال انجام فعالیت: 1شکل 

(URL2) 

های مدیریتی و تدوین ضوابط و اسدتانداردهای آماده سازی، ارائه برنامه ةپروژ ❖

روستای شدیب  -گری در جزیرة قشمتشکیل نهاد محلی گردش چنینهم گری وگردش

 دراز 

و بخدش  1«آوای طبیعدت پایددار» ةسسدؤم بدین 2006قرارداد این پروژه در سدال 

 2عمدران سدازمان ملدل متحدد ةبرنام ،های کوچک تسهیالت محیط زیست جهانیکمک

دهی حضددور وضددعیت اکوتوریسددم و سددامان یارتقددا ،منعقددد گردیددد. هدددس پددروژه

پایددار بدود. از  ةبرداری اصولی و صحیح براسا  اصول توسدعبهره گران جهتگردش

این پروژه تالش کرد تا بتواندد بخشدی  ،های انجام شدهطرفی به منظور پایداری فعالیت

حفاظدت و  ةپدروژ ةگدران در روسدتا را جهدت ادامداز درآمد ناشدی از حضدور گردش

 ها مدیریت کند.وریسم با هدس خودگردانی اقتصادی آناکوت

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های تخصصی در سازی و انجام پروژهاست که موضوع اصلی فعالیت آن آموزش، فرهنگ ای خصوصیمؤسسه. 1

 .طبیعی، صنایع دستی و جوامع محلی است گری، محیط زیستاکوتوریسم، گردش یزمینه

2. UNDP/GEF/SGP 
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 (URL2اکوتوریسم ) یهای انجام شده در پروژهاهم فعالیت: 5جدول 

 تصاویر هااقدام ریز هافعالیت
هددای شددناخت پتانسددیل

گری موجدود در گردش
 روستای شیب دراز

اکوتوریسم در ارزیابی راهبردی مقدماتی   -
 جزیرة قشم و شیب دراز

هدای طبیعدی شناسایی استعدادها و جاذبه -
 سایت
های فرهنگی شناسایی استعدادها و جاذبه -

 سایت

 
تصاویری از مراحل انجام پروژه  - 2شکل 

(URL2) 

تحلیل وضدع موجدود و 
هدای سنجی فعالیتتوان

اکوتوریستی با مشارکت 
 جوامع محلی

 گددری روسددتاهدای گردشتحلیدل جاذبدده -

سدددنجی امکاندددات و بررسدددی و تدددوان -
 سیسات زیربناییأت
 تعیددددین ظرفیددددت بددددرد اکولوژیددددک -

 هاپشتگذاری الکسایت تخم «زونینگ»
تدددددوین ضددددوابط و اسددددتانداردهای  -

 اکوتوریستی در سایت
مدددیریتی  ةبرنامدد ةارائدد
 اجرایی

مدیریتی تفضیلی اجرایی با تدوین برنامه  -
 مشارکت جامعة بومی

مدیریتی با درنظدر  ةفازبندی اجرایی برنام -
 هانگریو آینده هاهگرفتن مالحظ

دهی سددددایت سددددامان
هدا پشتحفاظت از الک

سددازی جهددت و زمیندده
تشددکیل نهدداد محلددی 

 گریگردش

حمایددت بددرای تشددکیل نهدداد محلددی  -
 گریگردش
 عتبداری محلدیایجاد صندوق تسهیالت ا -
  فرهنگی هایارائه محصول -

ایجاد زمینه برای تدداوم 
های اکوتوریستی فعالیت

هددای و معرفددی فعالیت
بازارهدای  انجام شده به

 هدس

ها به معرفی روستای شیب دراز و فعالیت -
 هافرست و آژانسمراکز توریست

تشددکیل کددارگروه نظددارتی متشددکل از  -
 مشارکت جوامع محلینفع با های ذیگروه
  هددای اکوتوریسددتینظددارت بددر فعالیددت -
 بدر نمونده اکوتوریستی تورهای برگزاری -

 اکوتوریسم اصولی الگوهای اسا 
انجددام مراحددل پددایش 
 پروژه در انتهای هر گام

 

  پروژه هایتهیه مستند
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 انجام شده در پروژه ةهای ویوبرخی از فعالیت ❖

 محیط طبیعی، انسانی و فرهنگی روستای شیب دراز هایهمطالع •

 های آموزشی:برگزاری کارگاه •

o آن فواید و اکوتوریسم آموزشی کارگاه 

o فرهنگدی اقتصدادی، ابعاد در گریگردش منفی و مثبت اررهای بررسی کارگاه ،

 اجتماعی و محیط زیستی

o و زیسددت محددیط تددیم بدا هدداهمدداهنگی ت وسدای مقددررات و کارگداه قددوانین 

 اکوتوریسم

o ها بدرای روستا و جلب مشارکت آن هایکارگاه با هدس ایجاد تعامل با قایقران

 هاپشتحفاظت از الک

 
 (URL2های آموزشی برگزار شده در روستا )کارگاه - 3شکل 

 انجام هایفعالیت ترینمهم از یکی ها:پشتگذاری الکسایت تخم «زونینگ» •

 بدرای دراز شیب ها در روستایپشتالک گذاریتخم سایت زونینگ و بندیمنطقه شده،

 .است آتی هایطرح برای سایت در مختلف هایکاربری طراحی و جانمایی
چدون پارکیندگ، کمپیندگ، مرکدز همهدایی مکان مناسب کداربری ،در این زونینگ

مانندد  یهدا، خددماتپشدتبازدیدکنندگان، کمپ محیط زیست، مسیرهای بازدید از الک
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هدای آتدی مدورد ... مشخص گردید تدا در طدرح عرضه صنایع دستی، رستوران، بوفه و

 گیرد. استفاده قرار

در  گوران:های بومی به عنووان اقامتاواه گردشسازی تعدادی از خانهآماده •

هدای روسدتا پدس از فراخدوان عمدومی جهدت تعدادی از خانواده ،خالل اجرای پروژه

 از الزم هدایاولویت براسدا  گران داوطلب شدند. انتخاب این منازلاز گردش پذیرایی

 پددذیرش روسددتا، فرهنددگ بددا سددازگار بددومی نسددبت بدده سدداختار بددودن دارا جملدده

 بدومی بدانوان ... بدا مشدارکت مسدتقیم بهداشدت و نظافدت، بده توجده گردشگر، باالی

 آمداده. گرفدت صدورت دستی صنایع پروژة بانوان محلی سازمان اعضای ویوه به روستا

فعدال  و دوسدتانه هایجلسده و حضدوری متعدد هایآموزش قالب در منازل این سازی

مانندد طدرز برخدورد  هاییدو سویه به موضدوع هایخانوادگی انجام شد. در این تعامل

، رعایت بهداشت، طبخ و چیدنش هاگاهگذاری مناسب اقامتگران، قیمتمناسب با گردش

شدد. بدا برگدزاری تعددادی ... بسدیار توجده مدی گردشگر و نیازهای وی و ةغذا، سلیق

آوای طبیعدت  ةسسؤتورهای اکوتوریستی براسا  اصول و ضوابط حاکم بر آن توسط م

های بومی با کسدب تجدارب متعددد بده ویدوه همکار، این توانایی هایهسسؤپایدار و م

 توسط بانوان روستا تقویت گردید.
 تشدکیل پدروژه، ایدن در شدده انجدام هدایفعالیدت از ندوق محلی:ایجاد ص •
 مطدابق. بدود گدریگردش جریدان از حاصدل درآمددهای تجمیدع بدرای محلی صندوق
 روسدتا درگردشدگر  حضدور از حاصدل درآمدهای از بخشی ،صورت گرفته هایتوافق
درآمدددهای ، هدداقددایق رسددتوران، بوفدده، دارندددگان ماننددد هدداییگددروه و سددط افددرادتو

... در صدندوق و  پشدتالک گدذاریتخدم پدیدده مشداهده برای بلیت فروش پارکینگ،
 نوالئمسد آزاد قشدم و ةمحیط زیست منطق ةمحلی که تحت نظارت شورای روستا، ادار

-پدروژه )حفاظدت از الک ةهای سال آینددآوری و برای هزینهشود، جمعپروژه اداره می

 د.شوها و اکوتوریسم( هزینه میپشت
 منطقة نمایندگان پروژه، نوالمسئ متوالی صورت به های معرفی پروژه:فعالیت •
 معرفدی پدروژه، دسدتاوردهای ارائدة به گردیطبیعت راهنمایان و محلی مردم آزاد قشم،
چنین ایدن فعالیدت در هم پرداختند  آن زیستی محیط هایز و فعالیتدرا شیب روستای
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المللدی معرفدی گردیدد. های داخلی، استانی، ملی و بدیننمایشگاهمجامع علمی، دولتی، 
هدای معرفی دستاوردهای پروژه و مشارکت جامعدة محلدی در رسدانه بده ویدوه برنامده

چندین توجده بده سازی حضور صدحیح گردشدگر و همتلویزیونی و روزنامه در فرهنگ
قابدل  ایهدارر ،جدانوری در خطدر انقدراض جهدانی ةمحیط زیست و حفاظدت از گوند

 ای داشت.مالحظه

کواربردی  توانمندسازی بانوان روستای شیب دراز از طریو  احیوا و ةپروژ •

 اکوتوریسدم و حفاظدت پدروژة دو انجدام بعد و پدس از مرحلة در کردن صنایع دستی:

 بدانوان نفعان و بده ویدوهذی  ةجانب همه مشارکت نیاز به یب دراز و با توجهش روستای

 پدروژة دسدتی، صدنایع جملده از فراموشدی به رو هایسنت احیای هدس با نیز و روستا

 اسدت، «هندر بدرای محدیط زیسدت» پروژة از بخشی که دراز شیب بانوان توانمندسازی

بدانوان روسدتا بدا تشدکیل گدروه صدنایع دسدتی بده تولیدد  ،شکل گرفت. در این پروژه

د و ایدن ندپردازکاربردی الهدام گرفتده از صدنایع دسدتی بدومی خدود مدی هایمحصول

 ،بخشی از درآمد حاصدل از ایدن فعالیدت که دندهگران ارائه میرا به گردش هامحصول

 گیرد.بها قرار پشتالک ةدر اختیار پروژ دبای
 

 
ساخت و فروش صنایع دستی  ،هنر برای حفاظت ةکارگیری زنان روستا در پروژبه :4شکل 

 (URL2گران )به گردش
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 زیسدت محیط هایتیم پروژه، این براسا  تجهیز روستای شیب دراز: ةپروژ •

شدوند. تجهیدز مدی گردندد،می تشکیل خا  فصول در سال هر که روستا اکوتوریسم و

شدبیه بده هدای پشت، لبا الک یجووجست برایوسایل مورد نیاز جهت گشت شبانه 

چندین هم  شدودهدای مدذکور تهیده مدیو سایر امکانات برای افراد شاغل در پروژه هم

 حفاظددددت از  ةبروشددددورهای تبلیغدددداتی در زمیندددد ،براسددددا  ایددددن پددددروژه

هدای مایشدگاهی از عکدسهدر سداله در ندوروز نکه  گرددها تجدید چاپ میپشتالک

صدنایع دسدتی،  ةکپرهای الزم بدرای عرضد و دشوهای مذکور برپا میهای پروژهفعالیت

 گردد.اکوتوریسم احداف می ةکمپ محیط زیست و غرف

 
 (URL2گری )گردش هایمحصولتجهیز روستا به غرفه های عرضه  :5شکل 

دهی نووروزی عقوابی و سوامانهای پوزهپشتادامه حفاظت از الک ةپروژ •

دهی حفاظدت و سدامان ةدر دو زمیند بده طدور مشدترکاین پدروژه  اکوتوریسم روستا:

اکوتوریسدم شدیب دراز  یارتقدا ،اصدلی ةپروژ کنارنوروزی اکوتوریسم در روستا و در 

شدامل دو بخدش اسدت: بخدش اول  ،مستقلی اسدت ةد. این پروژه که پروژشوانجام می

دهی عقدابی و بخدش دوم آن بده سدامانهدای پوزهپشتحفاظت از الک ةمربوط به ادام

هدای گدران در زمدان اوج مسدافرتدهی حضدور گردشنیروها و تیم بومی برای سامان

 پردازد.نوروزی می

 ایهدای جداگاندهولیتئاعضای تیم بومی هر بخش از یکدیگر جدا هسدتند و مسد

سو با یکدیگر است و هنگام نیاز در شرایط خا  به ویوه هایشان همولی فعالیت  ارندد

 پردازند.گران در روستا به یاری یکدیگر میگردش ی ازدر هنگام حضور تعداد زیاد

 گراندراز برای گردشتدوین کدهای رفتاری ساحل شیب •
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 (3URL، ترکیه )2پازاری، بی1دی نووو ةپروژ. 3-2

 
 (URL3پازاری در کشور ترکیه )شهر بی :6شکل 

ابریشدم واقدع  ةشهری کوچک در استان آنکارا است که در مسیر جداد ،«پازاریبی»

میدراف فرهنگدی  300فدرد، منحصدربه ةخان 3500تاریخی قوی با  ةو دارای پیشیناست 

طبیعدی  ةسدایت باسدتانی و یدک منطقد 18مغدازه،  600ربت شده، یک بازار قدیمی بدا 

پدازاری، گری شهر با همکاری دولدت، شدهرداری بدیگردش ة. پروژاستحفاظت شده 

نهاد و خود اعضای جامعة محلی و با هدس حفاظت، توسعه و احیدای های مردمسازمان

-کمدک ی هدم ازبخشداروپا و  ةاتحادی ةصنایع دستی، میراف طبیعی و فرهنگی با بودج

 انجام گرفته است. کوچک تسهیالت محیط زیست جهانیهای 

 های صورت گرفته:فعالیت
های سدنتی چدوبی با این کار ارزش خانه که خانه توسط شهرداری 560مرمت  •

محلدی و هنرهدای  هایهدای فدروش تولیددها به مغازهبرخی از این خانه و برابر شدده 

هدای ها نیدز بده عندوان رسدتورانبرخی از آناند. کاری تبدیل شدهنقره به ویوهدستی و 

 .روندسنتی به کار می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. De Novo Project 

2. Beypazari 
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 (3URLپازاری )های سنتی شهر بیمرمت خانه :7شکل 

-نقدره و گدریاحیای صنایع دستی فراموش شده مانند آهنگری، بافندگی، مس •

 .کاری

 
 (3URLپازاری )شهر بیاحیای صنایع دستی در  :8شکل 
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 نفر از زنان شهر 100تهیه و فروش غذاهای محلی توسط بیش از  •

 
 (3URLپازاری )تهیه و فروش غذای محلی توسط بانوان شهر بی :9شکل 

های تاریخی سدنتی، صدنایع دسدتی و غدذای محلدی در خانه ةبرگزاری جشنوار •

 ژوئن هر سال

 هابادبادک ةجشنواربرگزاری  •

 های محلیموسیقی و نمایش ،های مذهبیبرگزاری آیین •

هدای پدازاری و برگدزاری کارگداهشهر، خانه فرهندگ بدی یتاریخ ةسیس موزأت •

 هاآموزشی در آن

مرکز آموزشی عمومی جهت آموزش ساخت صنایع دستی به عندوان یدک منبدع  •

 درآمد

 پازاریشهرداری بیگری توسط گردش ةاقدام در حوز ةبرنام تهیه •

 گری در نهاد شهرداریسیس انجمن توسعة گردشأت •

هددای سیاسددت ةنهدداد و کمددک بدده توسددعهددای مددردمایجدداد و تقویددت سددازمان •
 محیطی و اجتمداعیتاریخی، زیست ةبرجستهای ویوگیگری، حفاظت و توسعه گردش
 ةاروپا و برنامد ةحمایت اتحادی با گریهای گردشها اجرای برنامهوظیفه این سازمان که
 است. های کوچک تسهیالت جهانی محیط زیستکمک
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 (4URL، مصر )1واحه سیوا .3-2-1
هدای و با وجود چشدمه است مسیر تجارت دوران باستان قرار داشتهواحه سیوا در 

محل استراحت مسافران صحرا بدوده اسدت. مدردم سدیوا  ،طبیعی و درختان نخل فراوان

-چنان برپدا مدیمسلمان هستند و بسیاری از آداب و رسوم مربوط به مذهب خود را هم

گری سیوا، بناهای سنتی آن است که از ندوعی گدل های گردشترین جاذبهدارند. از مهم

 اند.محلی به نام کارشیف ساخته شده

 
 (5URLنمایی از واحه سیوا ) :10شکل 

های تجداری اسدت ای از فعالیت( شامل مجموعه2EQIکیفیت محیط سیوا ) ةپروژ

اقتصادی سازگار با محیط و  ةتوسع یپایدار سیوا با هدس ارتقا ةکه در قالب طرح توسع

 فرد آن شکل گرفته است.سازی میراف فرهنگی منحصربهزنده باز

های سنتی، خالقیدت جامعدة محلدی و جلب دانش قدیمی، مهارت :EQIرویکرد 

 ها با دانش فنی مدرنتکمیل آن

 :EQIهای فعالیت
 وسازگار بدا محدیط زیسدت  ،معماری سنتی سیوا ةهایی با شیوساخت اقامتگاه •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Siwa Oasis 

 توسدعة و نظارت طبیعی، و محیطی زیست منابع در خدمات قاهره به منظور ارائة در مستقر مشاورة شرکت یک .2

میالدی به عنوان یک شرکت خصوصی آغاز نموده، همکاری کرده  1981گذاری که فعالیت خود را از سال سرمایه

 است.
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به کارگیری جامعه محلدی  چنینهم های باستانی سیوا ومدرن در نزدیکی سایت وسایل

خدمات مرتبط با اقامتگاه مانند هتلداری، ساخت و ساز، نگهداری، حمل  ةبه منظور ارائ

 . و نقل و ...

ها به عندوان اقامتگداه بده های سنتی متروکه و استفاده از آنمرمت برخی از خانه •

 دهد.سنتی سیوا را می ةگران امکان تجربه اقامت به شیوگردش

های سنتی مندافع محیطدی مجدد از خانه ةن که اعضای جامعه از استفادنظر به ای •

المللدی آورند، یک طرح اعتبار خدرد توسدط شدرکت مدالی بینو اقتصادی به دست می

(IFC با مدیریت )EQI  هدای مین مالی شد تا به اعضدای جامعده تدوان مرمدت خاندهأت

یدا  1ان اقامتگاه سدازگار بدا محدیطها به عنوبتوانند از خانه هاقدیمی خود را بدهد و آن

 دیگر کسب و کارهای سازگار با محیط استفاده کنند.

• EQI ، روسدتایی بدا هددس بداز ةاندازی صدنعت خانداقدام به راه 2001در سال 

فرهنگ صدنعتگری در میدان زندان منطقده  یسازی صنایع دستی سنتی سیوا و ارتقازنده

دوزی مهدارت قدالب یای اولیه از طرس سفارت انگلیس برای ارتقداهکرد. کمک هزینه

چرا که امکان کار زندان در   جامعه از این طرح استقبال کرد و زن سیوایی فراهم شد 50

 ،الهای زنانه متناسب با سنت سیوایی فراهم شد. در طدول یدک سدخانه یا دیگر محیط

دوزان در دو از مهارت قالب رسید. در حال حاضر نفر 300تعداد زنان شرکت کننده به 

هدای سدنتی و شود که سیوا را بده بازارهدای اسدتفاده از خالقیدتخط تولید استفاده می

کند. در نتیجه صنعتگران بده یدک منبدع درآمددی رابدت صنایع دستی باکیفیت متصل می

در بازارهای میالن و رم، پاریس و لندن به نمدایش درآمدده  صنایع آنان و انددست یافته

چنین آگاهی آنان راجع به ارزش هنرها و هم  استها شده اعث سرافرازی آنب کهاست 

 صنایع دستی سیوا را باال برده است.

• EQI  با همکاریIFC  های آموزشی را بدا زن سیوایی فعالیت 300برای حدود

 است. بخش خصوصی ترتیب داده ةبودج

را  «هنر بدومی»یک رویداد  ،2لندن در هنر ةو یک فروشند EQI، 2003در سال  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ecolodge 

2. Michael Hue Williams 
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 350جامعة محلی ترتیب داد. این هنرمند فعالیت خدود را بدا کمدک  یبا همکاری اعضا

ین ئبادبادک ابریشدمی را بده اشدکال سدنتی تدز 600 هارد و آنکآموز مدرسه آغاز دانش

ها را بر فراز آرار تاریخی سدیوا بده پدرواز درآوردندد. آموز این بادبادکدانش 40کردند. 

گدران و اعضدای آفرینی کودکان در ایدن رویدداد، حضدور مشدترک گردشجدا از نقش

ورد. ایدن رویدداد در فدراهم آ هاامکان تبادل فرهنگی را برای آن ،جامعه در این رویداد

آموزان نیز با همکاری یک هنرمند روسی برگزار شد. این بار جمعی از دانش 2005سال 

نگاران و هنرمندان از سرتاسر جهان این پدروژه را بده همدراه کودکدان منکستر، روزنامه

 سیوایی انجام دادند.

 
هتل سنتی شالی و هتل سنتی آندره امالل در سیوا، مصر  :11شکل 

(7-5: 2007UNDP,) 

 
 (,2007UNDP :8صنایع دستی تهیه شده توسط بانوان سیوا ) :12شکل 
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 (,2007UNDP :10های هنرهای بومی در سیوا، مصر )جشنواره :13شکل 

 (Raeva, 2005)  محور روستایی، قرقیزستانگری جامعهپشتیبانی گردش ةپروژ. 3-3

گری در این روستا توسط مجریان تور خصوصی که در پایتخت )بیشدکک( گردش

کسدب و کارهدا و درآمددهای  تدربیشبندابراین   شددمدیریت و انجام می ،مستقر بودند

سدیس شدد و بدا أت CBT از ایدن رو پدروژه .مانددحاصل از تورها در پایتخت باقی می

 دهد. به رشد خود ادامه می 1حمایت انجمن هلوتا 

در قرقیزستان آغاز بده کدار  1999محور در سال گری جامعهپشتیبانی گردش ةپروژ

سدازی پشتیبانی بازاریابی و سازمانی به جوامع محلدی و ظرفیدت ةکرد که هدس آن ارائ

در نقاط مختلف مشدغول بده کارندد کده نهادهدای خدودگردان  CBTگروه  یازدهاست. 

دهدد. های محلی ارائه مدیهای الزم را به این گروهغیرتجاری هستند و هلوتا  آموزش

خود  ،محورری جامعهگادغام شده و انجمن گردش CBTهای گروه ةهم 2003در سال 

 .معرفی کردند «Hospitality Kyrgyzstan»را به نام 

 اهداس این پروژه:

 تولید درآمد به منظور بهبود استاندارد زندگی در مناطق  -

 حفاظت از فرهنگ و طبیعت قرقیزستان  -

 گرانتبادل متقابل معنوی با گردش  -

 گران تحت نظر انجمن:خدمات جامعة بومی به گردش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

کشور آسیا، آفریقا و  22انجمنی خصوصی در سوئیس است که به طور فعال برای بهبود شرایط معیشت در . 1

 کند.آمریکای التین فعالیت می
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 های خصوصیزندگی در خانه -

 غذای محلی -

 تا پن  روزه با اسب یا به صورت پیاده( یکتورها )تورهای  -

 گرانخدمات راهنما/ مترجم گردش -

 صنایع دستی/ مشارکت در فرایند ساخت -

 هاهای محلی، جشنوارهنمایش -

 خدمات حمل و نقل -

 

 (:KCBTAمحور )گری جامعههای انجمن گردشفعالیت

 ها و اعضای جامعة محلیسمینارها با حضور خانوادهبرگزاری  -

 محورگری جامعهکتابکه راجع به گردش 10000انتشار بیش از  -

 گریقرارداد با مجریان تورهای گردش 16امضای بیش از  -

-گری جامعدهنهادهای گردش در موردهای فشرده ها و لوحانتشار دستورالعمل -

 محور

 گریردشفعالیت نه دفتر اطالعات گ یارتقا -

هدای تجربه کافی و مهارت، منابع مالی به طور معمولبه دلیل این که جوامع محلی 

بنابراین انجمدن بدا   با مجریان تور همکاری برقرار شود باید ،الزم برای بازاریابی ندارند

درصد از خدمات فراهم 16کند. مجریان تور نیز مجری تور در بیشکک همکاری می 16

چندین تخفیدف اضدافی بابدت خددمات به صورت کمیسیون و هم شده توسط جامعه را

 کنند.اقامتی دریافت می

 ( 6URL، پرو )2، کاکاکولو1محورگری جامعهطرح گردش. 3-4
است کده  3محور در کاکاکولو در پرو، یک تعاونی بافندگیگری جامعهطرح گردش

 هایبه منظور فراهم کردن شغل و درآمد برای گروهی از زنان از طریق فروش محصدول

چنین فراهم کردن فرصت آموختن مراحل بافندگی در یک گران و همبافندگی به گردش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. CBT initiative  2. Ccaccaccollo  3. Weaving partnership 
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 ( ایجاد شده است. GAPمحیط روستایی توسط شرکت مجری تور )

با اشدتغال مردهدا بده  2004گری را از سال آفرینی خود در گردشاین روستا نقش

آغداز کدرد. در سدال  GAPعنوان باربر و آشپز در سفرهای تفریحی شرکت مجری تور 

2005 ،GAP آن بدده نددام  ةسسددؤو مPlaneterra  بددا همکدداری یکدددیگر یددک تعدداونی

-سه سازمان مدردمسیس کردند تا برای زنان روستا شغل و درآمد ایجاد شود. أبافندگی ت

های آموزشی متنوعی را راجع به فنون بافندگی به تعداونی بافنددگی نهاد دیگر نیز برنامه

اعضای تعاونی به طور برابر به آمدوزش دسترسدی دارندد و بایدد در  ةدهند. همارائه می

های بافندگی و بازار آن به صورت روزانه حضور داشته باشند. منافع اقتصدادی جشنواره

دارد کده هدر کددام از  هاییاز فروش، انفرادی است و بستگی به تعداد محصولحاصل 

 مدیریت فروش آن را به عهده دارد.  یاعضا

شدامل ایجداد محیطدی بدرای مشدارکت دموکراتیدک  های توانمندسوازی:فعالیت

 هایاقدام دربارةگو وجهت گفت Apomipeاعضا با حضور  ةهفتگی با هم هایه)جلس

های برابدر )دسترسدی یکسدان بده های روزانه(، فرصتگیریرنامه و تصمیمآینده برای ب

  .های تجاری(، توانمندسازی جنسیتیآموزش و مشارکت در فعالیت

هدای چون اسدتفاده از لبدا هایی هماز طریق فعالیت حفاظت از میراث فرهنای:

ری بر ایدن بسیا ،سنتی توسط اعضای تعاونی و افزایش غرور فرهنگی در اعضای جامعه

-گران مورد بازدید قرار میباور بودند که برای آنان باعث افتخار است که توسط گردش

 دهد.جایگاه میها آنگری به جامعه گیرند و گردش

مکتوب با اهداس و یا فرایند نظارت و ارزیدابی بدرای سدنجش  ةیک برنام تعاونی:

کسب و کار اسدت کده  ةندارد. در واقع فاقد یک برنام Planeterra/GAPسطح کارایی 

توان بده نظارت و ارزیابی نیز نمی ةها، عواید و سوددهی را تنظیم کند. بدون برنامهزینه

 مسائل را شناسایی و حل کرد. نظام مندطور 

و تعاونی بافندگی نیدز غیررسدمی اسدت و هدیچ  Planeterra/GAPمیان  تعاونی

مکتوبی با قوانین و استانداردهای روشن وجود ندارد و هیچ ضدمانتی نیسدت  ةنامتوافق

 های خود را در این روستا ادامه دهد. فعالیت GAPکه 
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سدنتی ة در این روستا جشدنواره بافنددگی و فدروش آن، شدیو گری:گردش ةجاذب

  ه.گی، طبیعت و منظرزند

و جامعده ناشدی  GAPاز ارتباط و اعتماد میدان  گری:تمایل به شرکت در گردش

، مشدغول GAPسدیس تعداونی در أبه طوری که بسدیاری از مدردان پدیش از ت  شودمی

و فدروش  GAPزنان حاضدر بده نزدیدک شددن بده  چنین  هماندباربری و آشپزی بوده

بده شدرکت در  هدانشان از تمایدل آن ،گران شدندبافندگی خود به گردش های محصول

 گری دارد.گردش

ی از بیدرون، بدا روش یهادرصد جامعه تا پیش از آموزش 38 ها در جامعه:مهارت

بدا  بایددکردندد و خود بافندگی مدی ةدرصد برای خانواد 62بافندگی آشنایی نداشتند و 

گدری آشدنا تر برای بدازار گردشجذاب هایصولفنون جدید بافندگی برای ساخت مح

 شدند. می

 ةبودجد ،یئدبده صدورت جز Planeterra های کوچک:های مالی و قرضهکمک

هدای های آموزش بافنددگی کمدکنهاد در برنامهمین کرد و سه سازمان مردمأپروژه را ت

عداونی، ت یهای همگدانی اعضدا، مصالح ساختمانی برای خانهPlaneterraمالی کردند. 

کیفیدت و  یدستگاه بافندگی جهت ارتقا دهمین نخ پشم و أهشت بسته پشم شتر برای ت

هیچ قرض کوچکی برای اعضای تعاونی وجود نداشدت  فرایند تولید بافندگی اهدا کرد.

 بودند. اندازی کسب و کار بافندگی میو در نتیجه باید متکی به رروت خانواده برای راه

 (O'Rourke & Memmott, 2005) محور، استرالیاگری جامعهگردش. 5-3
بدا اسدتفاده از عناصدر معمداری بدومی فرهندگ  ،گری فرهنگی بومیگردش ةبرنام

 گدری بدومی کوچدک مقیدا  از طریدق ادغدام داندش گذاری گردشدر سرمایه 1یربالد

محیطدی بدا های سداختمانی و داندش زیسدتها و فناوریهای سنتی بومی، اردوگاهخانه

گدری تورها و تجارب فرهنگی در مناطق بدومی اسدترالیا در حدال انجدام اسدت. گردش

مراکز فرهنگی و تورهای فرهنگی را  ،ااسترالی 2فرهنگی بومی در مناطق مرطوب استوایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Dyirbal     2. Wet Tropics 
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شدود. جامعدة محلدی بدا اسدتفاده از مراکدز فرهنگدی بدومی در قالدب مراکدز مدی شامل

فرهندگ  ةهای فرهنگی سعی در حفاظت و ارائدهای حفاظتی و پارکنمایشگاهی، مکان

 بومی خود دارد.

نمایشدگاهی هدا، مراکدز های حفاظتی محلی کوچک و مدوزهمکان مراکز فرهنای:

( و یک پارک تفریحی فرهنگی بزرگ )پارک فرهنگدی 1)مانند مرکز نمایشگاهی نانیاجی

 (.2تیاپوکای

 2002که در سدال  3به عنوان مثال مرکز فرهنگی هنرها و صنایع دستی بومی یاراباه

سیس شده است، یک کارگاه محلی به راه انداخته است که تمرکز آن بر هنر سدرامیک أت

-در مجاورت آن بده فدروش مدی ،4و صنایع دستی بومی در موزه منمونی است و هنرها

 رسند. 

ریدزی تدور در حالت غیررسمی، یک فرد راهنمایی تور و برنامه تورهای فرهنای:

کند که بخشدی از آن بده تاریخی محلی عمل میة گیرد. این مانند یک موزرا به عهده می

محلدی تورهدای  ةچنین چنددین خدانوادهم  نانیاجی و افراد بومی اختصا  یافته است

هدای شدکار، شامل اطالعات گیاهان بومی، داستان گیرند. هر تورمی فرهنگی را به عهده

. اسدتهای طبیعی و یک درخت مقدد  بدا داسدتان آن مکانی برای نقاشی بدن با رنگ

راهنمدا تر بدا گوی بیشوپس از تور پیاده، نوبت به نوشیدن چای است که فرصت گفت

 کند.را فراهم می

اسدت. دیگدر  mijaگری فرهنگی بومی، مسدکن سدنتی یدا های گردشاز مشخصه

ای از های بورا و شدبکههای مرسوم، زمیناردوگاه  ساخت سنتیعناصر این محیط انسان

چندین اهدالی از داندش هم  کنددها را به هم متصدل مدیهایی است که این مکانگاهگذر

آگداهی کامدل  ،سداخت سدنتیدار هستند. سالمندان از محیط انسدانمکانی بومی برخور

 استفاده مجدد از دانش مسکن سنتی و ساخت آن هستند. به دارند و مشتاق

هفدت میجدا در پدن   کده ساخت میجا برپا شدد ةای به نام پروژدر این راستا پروژه

شدخص از جملده شدش کننددگان دیربدالی موقعیت ساخته شدند و سه گروه از شرکت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Nganyaji     2. Tjapukai         3. Yarrabah  4. Menmuny Museum 
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 دربدارة یها شدرکت کردندد. در حدین کدار میددانی، اطالعداتدر بازسازی آنسالخورده 

های ساخت، توالی مراحل ساخت و آوری، نام منابع، روشانتخاب مصالح و فنون جمع

مصداحبه گرفتده  ،مدت زمان آن ربت شد. از افراد مسن نیز که توانایی همراهی نداشدتند

 شد.

 
ساخت مسکن سنتی توسط یکی از اهالی بومی به بازدیدکنندگان  ةنمایش شیو - 14شکل 

 (O'Rourke & Memmott, 2005در پارک فرهنای و ساخت میجا توسط اهالی بومی )

 چند عامل موفقیت کار میدانی:

 به انتقال دانش 1تمایل مردم دیربال -

 مسکن سنتی و منابع مرتبط دربارةکنندگان جوان به آموختن شرکت ةعالق -

 پرداخت پول در ازای شرکت در پووهش -

در هنگدام  کده چنین انجمنی برای انتقال اطالعات سنتی و فنون سنتی ایجاد شدهم

ای آمدوزش به عنوان بخشی از برنامه زبان منطقه 3زبان جیربال، 2کار میدانی در جومبون

 د.وداده ش

 
 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Dyirbal   2. Jumbun            3. Jirrbal 
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 (O'Rourke & Memmott, 2005) گری روستای دیربالگردش های محصول :6جدول 

 هایمحصول
 گری دیربالگردش

 تصاویر هاتوضیح

مرکددز نمایشددگاهی 
 1نیانجی، راونشو

مین وجه ساخت ایدن مرکدز از طریدق أت
سدازی از های فعالبخش دولتی و هزینه
نهاد صورت گرفدت. طریق شورای مردم

کارکنان ایدن مرکدز از داوطلبدان محلدی 
غیربومی هستند. در بخش ورودی، افراد 

ورودی را دریافت  ةمحلی جیربالی هزین
 ةکنندد و اطالعدات اضدافی را دربدارمی

تاریخ و فرهنگ جیربال بده بازدیدکنندده 
دهندد. بخدش کدوچکی از ایدن ارائه می
های مردم فعلدی جیربدال عکسمرکز به 

هایی از مواد ختصا  یافته است. بخشا
بصری از  -فرهنگی از جمله فیلم سمعی
هدایی از صنایع دسدتی سدنتی و نمدایش

های جیربال و تداریخ مقدد  بده افسانه
 نمایش درآمده است.

 
مرکز نمایشااهی نیانجی  :15شکل 

(O'Rourke & Memmott, 2005) 

مرکز نمایشگاهی 
Hull River 

Mission 

نمادی انتزاعی از میجا برای بزرگداشدت 
 مددددددددردم بددددددددومی کدددددددده در 

در مسددکن  1918تددا  1914هددای سددال
موریت سکنی داشتند. بودجه از طریق أم

 بخش دولتی.

 
 مرکز نمایشااهی :16شکل 

 Hull River Mission (O'Rourke 

& Memmott, 2005) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ravenshoe 
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 هایمحصول
 گری دیربالگردش

 تصاویر هاتوضیح

 ةپروژ
Gugubarabi  در

Echo Creek 

روی بددومی سددنتی. پیدداده گاهیددک گددذر
بازتداب  ،ای از این مسیرهای پیدادهشبکه

الگوی حرکدت مردمدی اسدت کده ایدن 
اجتمددداعی و  ةمسدددیرها امکدددان مبادلددد

اقتصادی میان مردم دوردسدت را فدراهم 
کارکنان بومی به کار گرفته شدده  کند.می
جامعددده  ةاشدددتغال توسدددع ةبرنامددددر 
(CDEP)، سازی ایدن مسدیر را بده پاک

مشداور تجداری بده طدور  عهده گرفتند.
تنگاتنگ با پروژه به منظور تددوین یدک 

کسب و کدار و راهبدرد بازاریدابی  ةبرنام
مسدتمری بدا  ةاجرایی کار کدرد و رابطد

شددرکت مددالی کدده خدددمات اداری و 
  برقددرار کددرد ،کددردبازاریددابی ارائدده مددی

چنین مشاور، کار فروش بلدیط بدرای هم
 تورها را به عهده گرفت.

 
بانان گوگوبارابی جنال :17شکل 

(O'Rourke & Memmott, 2005) 

راه کوه میستی پیاده
-و مسیرهای پیاده

 ةروی رودخان
 موری

 که داوطلبانیهای خصوصی، مالکین سنتی و روی با همکاری سازمانهای پیادهجاده
کرد. مین میأپروژه را بخش دولتی ت ةند. بودجاهنهاد ساخته شداز یک سازمان مردم
که مدیریت پروژه را بر  QPWSاندازی مسیرها تحت راهنمایی مردم بومی برای راه

 کردند.کار می ،عهده داشت
محدود به استخدام به عنوان کارگر و پرداخت  ،مشارکت مردم بومی در این پروژه

سنتی برای در اختیار گذاشتن اطالعات فرهنگی بود که برای  الکانوجه به برخی م
 رفت.شبکه مسیرها به کار می یارتقا

یی از آن اموری است که جامعة محلی برای تفریح و گردهم ةیک سایت در رودخان مومبی
گران ساخته شده است ت میجا برای نمایش به گردشکنند. در ابتدای سایاستفاده می

 گران به کار رود.و قرار است به عنوان تور پیاده برای گردش
داشدددت مرکدددز نگه

 فرهنگی جومبون
ة ترین هدس این ساختمان، نمایش و نگهداری از آرار هنری است که از یک موزمهم

 عمومی به این منطقه بازگردانده شده است.

 Daveyمرکدددز 

(Buckaroo) 
Lawrence 

 ةاین مرکز ترکیبی از آموزش و پرورش، آموزش و یک مرکز نگهداری است. بودجد
یدک میجدا  ،کند. در بخش نگهدداریمی مینأنگهداری از مجموعه را بخش دولتی ت

 برای نمایش ساخته شده است.
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 عملی ایران و جهان هایهبندی تجربجمع. 4
هایی که در اکثر پروژه هایتهدهد که توجه به برخی نکنشان می هاهمرور این تجرب

های اجتماعی حاضر در یک منطقده گری برای بهبود کیفیت زندگی گروهاز ابزار گردش

ها بده ارمغدان آورد. اگدر مشدارکت جامعدة تواند موفقیت را برای آنمی ،گیرندبهره می

ریدزی و ارکت در برنامدهمحلی را بدر اسدا  مطالدب پدیش گفتده بده سده بخدش مشد

هدای گدری و مشدارکت در فعالیدت، مشارکت در مندافع حاصدل از گردشگیریتصمیم

قابدل انجدام را بدر اسدا   هایتدرین اقددامگری تقسیم شود، جددول زیدر مهدمگردش

 دهد.نمایش می ،معرفی شده هایهتجرب

 
 شده بررسی عملی هایتجربه بندیجمع :7جدول 

 نام تجربه
ریزی و مشارکت در برنامه
 گیریتصمیم

مشارکت در منافع حاصل از 
 گریگردش

های مشارکت در فعالیت
 گریگردش

تشددددکیل نهدددداد محلددددی  - درازشیب
 گریگردش
ایجدداد صددندوق تسددهیالت  -

 اعتباری محلی
معرفی روستای شدیب دراز و  -

-ها بده مراکدز توریسدتفعالیت

 هاآژانسفرست و 
تشددکیل کددارگروه نظددارتی  -

نفدع بدا های ذیگروهمتشکل از 
 مشارکت جوامع محلی

های آموزشی برگزاری کارگاه -
جهت جلدب مشدارکت جامعدة 
هدای محلی برای انجام فعالیدت

 گریگردش
همکاری بخش خصوصدی و  -

مین مالی و أالمللی در تنهاد بین
 مدیریت تخصصی پروژه

 ذخیدددرهایجددداد صدددندوق  -

فرهندگ حفاظدت از  یارتقا -
 میراف طبیعی

درآمدزایی برای مردم محلی  -
-و جایگزینی با سایر معیشدت

 های ناهنجار
سددازی جهددت ایجدداد زمیندده -

هددای مناسددب در  زیرسدداخت
 منطقه
سدازی جهدت جدذب زمینه -

 گذارانسرمایه
 محصول ةعرض ةزمینایجاد  -
 فرهنگی بومی های
مشدارکت در  ةایجاد روحید -

 مردم بومی
غدددرور و  ،ایجددداد انگیدددزه -

ویددوه در بدده پددذیریمسددئولیت
جوانددان و  ،میددان نوجوانددان

 بانوان

سددازی تعدددادی از آمدداده -
هددای بددومی بدده عنددوان خاندده
 گرانامتگاه گردشاق
صدددنایع دسدددتی،  ةعرضددد -

بوفه توسط جامعة  و رستوران
 محلی
حفاظدت از میدراف طبیعدی  -

یددک منطقدده بددا اسددتفاده از 
 جوانان
توانمندسازی بدانوان  ةپروژ -

روستای شدیب دراز از طریدق 
 کددداربردی کدددردن  احیدددا و
 صنایع دستی

هدددای نمایشدددگاه عکدددس -
هددای هددر هددای پروژهفعالیددت
نوروز با کپرهای الزم ساله در 

صددنایع دسددتی،  ةبددرای عرضدد
کمپ محیط زیسدت و غرفده 
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 نام تجربه
ریزی و مشارکت در برنامه
 گیریتصمیم

مشارکت در منافع حاصل از 
 گریگردش

های مشارکت در فعالیت
 گریگردش

گدددری بدددرای تجمیدددع گردش
 جریددان از حاصددل درآمدددهای
 گریگردش

 عناصر فرهنگ بومی یاحیا -
هدای افزایش دانش و آگاهی -

 جامعة محلی

 اکوتوریسم
برگددددددزاری تورهددددددای  -

 اکوتوریستی
المللدی همکاری نهادهای بین - پازاریبی

 مین مالی پروژهأدر ت
برپایی مراکز آموزش هنرهای  -

 سنتی
 گریگردش آمدة ةبرنام ةتهی -
های مردم نهاد سازمان ةتوسع -
 ةعنوان نهادهای اجرایی برنامبه 

 گریگردش

درآمدزایی و اشدتغال بدرای  -
 مردم محلی

 صنایع و حرس سنتی یاحیا -
توجدده ویددوه بدده عناصددر  -

 فرهنگ بومی
 مشدارکت در  ةتقویت روحی -

 جامعة محلی
ایجددداد حدددس غدددرور و  -

پددذیری در جامعددة مسددئولیت
 محلی
بهبود کیفیت زندگی جامعدة  -

بهسددازی کالبدددی محلددی بددا 
 سکونت

هدای سدنتی استفاده از خانه -
به منظدور معرفدی فرهندگ و 

 اقتصاد محلی ةتوسع
کسددب و کارهددای  ةتوسددع -

محلی از طریق احیای مشاغل 
 سنتی
فرهنددگ بددومی از  ةعرضدد -

 به کارگیری بانوان طریق
معرفددی فرهنددگ بددومی بددا  -

 های مختلفجشنواره برپایی
 

دی جامعة توانمندسازی اقتصا - سیوا
های محلی به منظور مرمت خانه

سنتی از طریدق همکداری نهداد 
 المللی و خصوصیبین

بهبود وضعیت سدکونت بدا  -
ن در اتوانمندسددددازی سدددداکن

 هامرمت خانه
اشددتغال جامعددة محلددی و  -

 هادرآمدزایی برای آن
فرهنددگ و عناصددر  یاحیددا -

 فرهنگی
ایجددداد انگیدددزه و حدددس  -

، بدانوانویدوه در مسئولیت بده
 جوانان و کودکان

استفاده از عناصدر فرهندگ  -
هددای بددومی جهددت فعالیددت

هدای گری مانندد خاندهگردش
 سنتی
هدددای سددداخت اقامتگددداه -

متناسب بدا معمداری بدومی و 
کارگیری جامعدة محلدی در به

 مشاغل مرتبط با آن
بددده کدددارگیری بدددانوان در  -

هددای احیددای صددنایع فعالیددت
کمدک بده اشدتغال و  ، دسدتی

 هادرآمدزایی آن
برگزاری رویدادهای بدومی  -

 با کمک کودکان
 قرقیزستان

 
های مردم نهداد و ایجاد سازمان -

گری بده ایدن سپردن امور گردش
نهادهدددا بدددا نظدددارت نهادهدددای 

مشدددارکت تقویدددت حدددس  -
هدای اجتماعی با تقویت سازمان

 نهادمردم

گدران در مین اقامت گردشأت -
 های خصوصیخانه
غددذای محلددی توسددط  ةتهیدد -
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 نام تجربه
ریزی و مشارکت در برنامه
 گیریتصمیم

مشارکت در منافع حاصل از 
 گریگردش

های مشارکت در فعالیت
 گریگردش

 
 قرقیزستان

 تخصصی
هددای فعالیددت ةمین سددرمایأتدد -

گددری از طریددق بخدددش گردش
 خصوصی

 تقویت عناصر فرهنگی محلی -
آشنایی دیگر جوامع با میراف  -

 فرهنگی و طبیعی این سرزمین
اشددتغال و درآمدددزایی بددرای  -

 جامعة محلی

 مردم محلی
کمددک  برگددزاری تورهددا بددا  -

 افراد بومی
مشارکت در فرایند سداخت   -

 صنایع دستی
 و های محلیبرگزاری نمایش -

 هاجشنواره
 ةخدمات حمل و نقل بر عهد -

 افراد بومی
ایجاد تعداونی بدرای کسدب و  - کوکاکولو

کارهای محلی و حرس و صدنایع 
 سنتی
، همکاری نهادهدای خصوصدی -

نهداد در های مدردمدولتی و ارگان
 هاتعاونی
هفتگدی و  هایهبرگزاری جلس -

ماهیانه بدا جامعدة محلدی جهدت 
 گیریتصمیم
 اعضای ةفرصت برابر برای هم -

 جامعة محلی در آموزش
هددای مددالی نهادهددای کمددک -

 خصوصی برای اعضای تعاونی

تقویت حرس و صنایع دستی  -
 سنتی
اشددتغال و درآمدددزایی بددرای  -

 جامعة محلی
 توانمندسازی جامعه -
تقویدددت حدددس مشدددارکت و  -

 پذیری در جامعة محلیمسئولیت
افزایش آگاهی و دانش جامعدة  -

 محلی
حفاظت از میدراف فرهنگدی و  -

 محیط
 بهبود استاندارد زندگی -

اشتغال بدانوان و جواندان در  -
هدا و کسدب درآمدد بده تعاونی

 همراه احیای هنرهای بومی
 

نهاد های مردمسازمانهمکاری  - استرالیا
مین أغیربومی و بخش دولتی در ت

 هامالی پروژه

رشد اقتصداد محلدی از طریدق  -
اشتغال و درآمدزایی بدرای مدردم 

 بومی
 تقویت و احیای فرهنگ بومی -
تقویدددت حدددس مشدددارکت و  -

 مسئولیت جامعة محلی
ایجاد انگیزه و غدرور در مدردم  -
 بومی
 افزایش خودمختاری -
 میان فرهنگیتبادل  -
 مدیریت منابع طبیعی -

گیددری از دانددش بددومی بهددره -
هدا و جامعه محلی در ایجاد مکان

 رویدادهای فرهنگی
کدارگیری جامعدة محلدی در به -

مشاغل مرتبط با مراکدز فرهنگدی 
 بومی
کدارگیری جامعدة محلدی در به -

 تورهای بومی
احیای یکی از عناصر فرهندگ  -

 ده ازبومی )مسکن سنتی( با استفا
جامعدددة محلدددی در سددداخت و 

 آموزش آن
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 گیرینتیجه. 5
عملدی ایدن موضدوع از  هایهتجربد جستجویانجام گرفته و  هایهبر اسا  مطالع

جامعدة محلدی در امدور  آفریندیتدوان اصدولی را جهدت نقدشگدری، مدیبحث گردش

 گری منطقه خود تدوین کرد:گردش
 

 هایهگری بر اساس تجربراهبردهای مشارکت فعال جامعة محلی در گردش :8جدول 

 عملی در ایران و جهان

 ایمحور در سطح ملی و منطقهگری جامعهگردش ةتدوین برنام •

گدری بده منظدور هدای گردشالمللی، دولتی و خصوصی در برنامهگیری از نهادهای بینبهره •

 لیمین ماأریزی، مدیریت، آموزش و تبرنامه

هدای هدا در فعالیدتهای افراد جامعدة محلدی بده منظدور بده کدارگیری آنشناسایی مهارت •

 گریگردش

 گریهای گردشگیری از عناصر فرهنگی جامعه در چینش فعالیتبهره •

 های اجتماعی خا  مانند بانوان، کودکان، جوانان و ...گیری از پتانسیل گروهبهره •

های جامعدة محلدی و گرایی همکاریبه منظور هم 2نهاددمهای مرو سازمان 1هاایجاد تعاونی •

 المللیدیگر نهادهای ملی و بین

 گری به این نهادهانهاد و واگذاری امور مدیریتی و اجرایی گردشهای مردمتقویت سازمان •

گری و تالش برای جذب منابع مدالی توجه ویوه به کسب و کارهای محلی مرتبط با گردش •

 هاآن

فعال جامعة  ةمحلی با مداخل هایتکید خا  بر آیین و سنأبرگزاری رویدادهای محلی با ت •

 محلی

 گریمدیریت عواید اقتصادی حاصل از گردش •

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Partnership 

2. NGO 
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