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 26/04/5139تاریخ تصویب:           191-136صص      24/11/4139تاریخ دریافت: 

 چکیده

وجوی ایجاد منافع اقتصادی برای جامعة محلّی، حفاظت از منابع طبیعیی و فرهنیم محلّیی، بهبیود کیفییت محور در جستگردشگری جامعه اهداف:

خصیو  در ری، بههای حال و آینده است. با وجود مزایای بسیار ایی  نیوا از  گردشیگزندگی و توانمندسازی جامعة محلّی به منظور رفع نیازهای نسل

محیور در روسیتای راه است. هدف ای  پژوهش بررسی میزان موفّقیت  گردشگری جامعیهکشورهای در حال توسعه، اجرای آن در عمل با مشکالتی هم

 سر است.آسیاب

ی ایی  پیژوهش را خانوارهیای ها پیمایشی است. جامعیة آمیارروش تحقیق در ای  پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده روش:

گیری نامه به روش نمونهنمونه انتخاب شدند. پرسش 210ها با استفاده از جدول مورگان ندهند که از میان آتشکیل می 499سر با حجم روستای آسیاب

 استفاده شد. SPSSافزار تفاده از نرمای با استک نمونه Tگویی به پرسش اصلی پژوهش، از آزمون ها توزیع شد. به منظور پاسخقضاوتی میان آن

محور در منطقة مورد مطالعه موفّق نبوده است؛ بیه طیوری کیه از مییان ده عامیل : طبق نتایج حاصل از ای  آزمون،  گردشگری جامعهها/ نتایجیافته

 اند.( داشته3تر از )ع، میانگینی بیششده، تنها سه عامل مالکیت جامعة محلّی، حمایت داخلی و خارجی و محافظت از منابموفّقیت بررسی

های موفّقیت  بودن شاخصچنی ، وسیعهای ای  پژوهش شامل محدودبودن ادبیات مرتبط با موضوا پژوهش و هممحدودیتبردها: ها و راهمحدودیت

 محور و مشکالت مرتبط با سنجش همة ای  عوامل در قالب یک پژوهش بوده است.گردشگری جامعه

گیری از منافع آن، الزم است قبل از هر کیاری جامعیة محلّیی سر و بهرهمحور در روستای آساببه منظور توسعة  گردشگری جامعهرهای عملی: کاراه

ه شود تا ها قرار گرفتهای الزم در ارتباط با مدیریت و توسعة  گردشگری را دیده و پس از آن، امکانات الزم برای مدیریت  گردشگری در اختیار آنآموزش

 با میل خود توسعة  گردشگری در روستا را مدیریت کنند.

شده نییز معمیوالت تنهیا چنید شیاخص از محور انجام شده است. در مطالعات انجاممطالعات بسیار کمی در ارتباط با  گردشگری جامعهاصالت و ارزش: 

در اکثر مطالعات، دیدگاه نخبگان و نه جامعة محلّیی در ارتبیاط بیا موضیوا چنی ، های ای  نوا از  گردشگری، مورد بررسی قرا گرفته است. همشاخص

نفعیان بیا  تیر از سیایر  یمحور از دید ساکنان محلّی که بیشهای  گردشگری جامعهبررسی شده است. در ای  پژوهش تالش شده است تمام شاخص

 گردشگری در ارتباط هستند، مورد بررسی گیرد. 

 سرمحور، جامعة محلّی، نواحی روستایی، روستای آسیابری جامعهگردشگ ها: کلیدواژه
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 مه. مقد1ّ

 لهأ. طرح مس1. 1
بیردی بیرای عنیوان راهبیه گردشیگری هیای اخییر، در سال

از ه بسییای ی، مورد توجّدرآمدزایی و سودرسانی به جوامع محلّ

 کشورها قرار گرفته است. در بسیاری از مطالعاتی که در زمینیة 

ای عنیوان گزینیهانجام شده است، از ای  صینعت بیه گردشگری

 1شیود. اینسیکی مناسب جهت توسعة اقتصادی جوامع یاد می

- کیر میی گردشگری سه دلیل برای تمایل کشورها به توسعة 

سیتقیم و القیایی ایجاد منافع اقتصادی مسیتقیم، غیرم -1کند: 

 حفاظییت از محیییط -3فرهنگییی  -ایجییاد منییافع اجتمییاعی -2

ه بیه بیا توجّی(. 114،  . 2003، 2)هاسلر و استراسداس زیست

، بسییاری از گردشیگری گیری از منیافع تمایل کشورها به بهره

 ،شیوند. در نتیجیهدرگیر آن می ،طور ناخواسته ی بهجوامع محلّ

  خصیوبه ،گردشگری رات منفی ها مجبور خواهند بود با اثآن

طیور مناسیبی بیه گردشیگری های توسیعة در مواقعی که طرح

رییزی برنامیه ،مواجیه شیوند. از ایی  رو ،اندرییزی نشیدهبرنامه

 گردشیگری منظور جلوگیری از اثرات منفیی توسیعة مناسب به

. بسییاری از (241،  . 2009، 3)چابرا و فیلیپس ضروری است

های اخیر بر مشیارکت و در سال گردشگری رویکردهای توسعة 

فرهنم جامعیة ی، حفاظت از محیط و توانمندسازی جوامع محلّ

و حماییت  زییرا ؛انیدپایدار جامعه تمرکز کیرده میزبان و توسعة

ری ، امری ضروگردشگری  قیت توسعةمشارکت جامعه برای موفّ

 گردشگری  ،. در ای  میان(1،  . 2011، 4)وجیراکاچورن است

  سیط  بیاالی د کیه متضیمّشیمطیرح  (CBT5محیور )عهجام

-برنامیهمشارکت جوامع تحت لوای پایداری در فرآیند توسعه و 

 1970در دهیة  گردشیگری . ای  نوا از است گردشگری ریزی 

انبوه پدیدار شید  گردشگری عنوان واکنشی به عواقب منفی  به

 و در سه دهة گذشته محبوبیت بسیاری بیه دسیت آورده اسیت

اغلب در تبیای   گردشگری از  . ای  نوا(2،  . 2013، 6وخل)ل

ط مقیاسیی اسیت کیه تنهیا توسّی انبیوه و بیزر  گردشیگری با 

-های مرتبط با گردشگری اداره و کنترل میها و سازمانشرکت

شود و بهرة اقتصادی محدودی برای جامعة میزبیان در بیر دارد. 

ط  پایی  و بیا ی در کارهای سانبوه، جوامع محلّ گردشگری در 

 گردشیگری ا در شیوند؛ امّیدرآمد ناچیزی به کیار گماشیته میی

ط توسّی  ،اقانیهطیور خلّ ی بهمحلّ گردشگری محور، توسعة جامعه

وکارهیای ی، مالکیان کسیبهای مختلف جامعة محلّافراد و گروه

، 1999، 7)هیاتون پیذیردی انجام مییهای محلّکوچک و انجم 

محییور را جامعییه گردشییگری  بسیییاری از محققییان، (.65 . 

اجتمیاعی کشیورهای در -کاری مناسب برای توسعة اقتصادیراه

محور دارند دانند. در کشورهایی که اقتصاد منبعحال توسعه می

و بخش زیادی از درآمدهای دولت تنها از طریق منیابع طبیعیی 

تواند فرصتی برای توسعة روسیتایی از می CBTشود، تأمی  می

پیذیر فیراهم آورد. وکارهای شخصی آسییبسبطریق تقویت ک

یابی به طرفداران ای  رویکرد، آن را رهیافت مناسبی برای دست

،  . 2015، 8کینیمتلکیا  و ) داننیداهداف توسعة جامعیه می

387). 

کیاری مناسیب روسیتایی، راه گردشیگری  ةتوسع ،از سویی

ر انبوه در کشیورهای د گردشگری بردن اثرات منفی برای ازبی 

کشور بیه اهیداف یابی ستکاهش فقر روستایی و د ،حال توسعه

،  . 2015، 9)احمیید، عمییار، ثالمیییاه و خیییرونتوسییعه اسییت 

نتایج حاصل از ای  صنعت همیشیه مثبیت  ،با ای  وجود(. 117

-زیسیتتواند از نظر اجتماعی، فرهنگی، می گردشگری نیست. 

-ب مییرّب باشد. ای  اثرات مخیی اقتصادی مخرّمحیطی و حتّ

 زیییرا باشییند؛ ترتواننیید در جوامییع روسییتایی بسیییار شییدید

بازدیدکنندگان ای  مناطق نسبت به منیاطق شیهری مشیهودتر 

ای کیه بیا محییط بیه شییوه گردشیگری  ةند. برای توسیعهست

-جامعیه گردشیگری تری داشته باشید، روستایی سنخیت بیش

. (150،  . 2010، 01)جانسییون محییور پیشیینهاد شییده اسییت

و  گردشییگری جهییانی در تییالش بییرای تییرویج  هییایانسییازم

عنوان ابزاری برای کاهش  محور بهجامعه گردشگری خصو  به

در  CBT ،ند. از ایی  روهسیتفقر در کشورهای در حال توسعه 

 تر بر بخش روستایی تمرکز داردکشورهای در حال توسعه بیش

معتقیید  12 سییبل (.175،  . 2012، 11)جیییامپیکلی و کییالیس

ت نواحی روسیتایی در کشیورهای در حیال توسیعه غالبیات بیا اس

اند و افیراد فقییر جامعیه در آن کمبود تسهیالت و صنایع مواجه

 توانید بیهمحور مییجامعه گردشگری  ،ساک  هستند. از ای  رو

 آفرینیی کنیدی از فقر نقشمحلّ ةجامععنوان ابزاری برای نجات 

 فع حاصییل از بییا وجییود تمییام منییا. (140،  . 2010)سییبل، 

 ،محور، در اغلیب کشیورهای در حیال توسیعهجامعه گردشگری

 هیشییود و تییوجّی داده میییمحلّیی ةاختیییارات انییدکی بییه جامعیی

ها برای مدیریت منابعشان به منظیور های آننامطلوب به توانایی

 بیرد راه زییرا ؛پذیردصورت می گردشگری اکثرسازی مزایای حدّ

محیور بیوده و در لیتی حکومیتافعّی ،در ای  کشورها گردشگری
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یابی به دستور کارهای خا  اجتماعی و اقتصادی خدمت دست

 (.35 ،  .1391هاست )کرمی، آن

محیور جامعیه گردشگری مطالعات بسیار اندکی در رابطه با 

تنها بخشی از اجزای آن وجود دارد. بسیاری از ای  مطالعات نیز 

به ارزیابی  اکثر مطالعات ،چنی  . هماندرا مورد مطالعه قرار داده

تیر انید و کماز دیدگاه نخبگیان پرداختیه گردشگری ای  نوا از 

در انید. ی را در ای  خصیو  در نظیر گرفتیهدیدگاه جامعة محلّ

 اییی  پییژوهش تییالش شییده اسییت تمییام زوایییای اییی  نییوا از 

. روستای ی مورد بررسی قرار گیردمحلّ ةاز دید جامع گردشگری

هیای متعیدد تیاریخی هیا و جا بیهه به قابلییتسر با توجّآسیاب

مورد مطالعه انتخاب شده اسیت. ایی   ةعنوان منطق به ،طبیعی

 ة ییل اسیت: از دیید جامعی گویی به پرسیشمقاله در پی پاسخ

 سردر روستای آسیاب تا چه اندازه CBTقیت ی، عوامل موفّمحلّ

آن و به منظور بهبود اجرای  شوند؟ پاسخ به ای  پرسشاجرا می

 ی ضرورت دارد.توسعة پایدار جوامع محلّ ،در نتیجه

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
ادراک »در پژوهشی با عنیوان  2005در سال  13 لوسبی و او

بیه بررسیی « محیور در میانمیارجامعیه گردشیگری ساکنی  از 

 ةعنوان ابزاری برای توسع در میانمار به CBTن از اادراک ساکن

العیات از آوری اطّبیرای جمیع ای  پژوهش، پایدار پرداختند. در

العات با استفاده از گراندد ساختارمند استفاده شد و اطّ ةمصاحب

 هیای آمده، جا بیهدسیتتئوری تحلیل شیدند. مطیابق نتیایج به

ابع طبیعیی و مییراف فرهنگیی نیمیانمار که شامل م گردشگری

-هها و خدمات ضروری مواجشوند، هنوز با کمبود زیرساختمی

شیدن بیه بیرای تبدیلرا ه شهر توان بالقوّ ،ن معتقدندااند. ساکن

هیای ا سیاسیتامّی ؛دارد CBTهیای یک بازار قوی برای پیروهه

تیری  ها، مهیمدولت و کسب اجازه از دولت برای آغاز ای  پروهه

 ها است.مانع برای انجام آن

یادگیری »خود با عنوان  ةنامدر پایان 2014در سال  14تران

بیه بررسیی نتیایج « محیورضای جامعه در اکوتوریسم جامعیهاع

محور در سه بعید جامعه گردشگری یادگیری اعضای جامعه در 

داری محییط ، محافظیت و نگیهCBTتوسعه و میدیریت پیروهه 

ی پرداخته است. روش تحقیق طبیعی و توانمندسازی زنان محلّ

ایی   العات مصاحبه بوده است. نتایجکیفی و روش گردآوری اطّ

 CBTانید بیه دهند که اعضای جامعه آموختهپژوهش نشان می

ای عنوان ابزاری برای یک استراتژی مؤثر برای توسعه به شیوهبه

مید آموجیب افیزایش در گردشیگری پایدار بنگرند. ای  نیوا از 

زیسییت منطقیه گشییته و  ی و محافظییت از محییطمحلّی ةجامعی

روابیط منطقیه  های جنسیتی وتغییرات مثبت بسیاری در نقش

 ایجاد کرده است.

محییور در جامعییه گردشییگری »دیگییری بییا عنییوان  ةمقالیی

 61ط بوکینیمتوسّ 2010در سال « معیشتی ة: جنب 15دومینیکا

میورد  CBTقیت یا شکست انجام شده است و در آن میزان موفّ

های پیژوهش از سنجش قرار گرفته است. برای پاسخ به پرسش

پییییییژوهش  ه است. نتایج ای  رویکرد ترکیبی استفاده شد

  ة، اسییتراتژی مناسییبی بییرای توسییعCBTکییه  دهییدنشییان می

 . استدر دومینیکا  گردشگری

محیور در جامعیه گردشیگری »دیگری نیز بیا عنیوان  ةمقال

در  71ط گازم ، کنیزارس و پاونتوسّ« کشورهای در حال توسعه

 ز هیا ان از خیود، ارزییابی آنابه بررسی ادراک ساکن 2011سال 

العیات میورد آن پرداخته اسیت. اطّ ةموجود و توسع گردشگری

نامیه گیردآوری پرسیش ةوسییل نیاز برای انجام ای  پژوهش بیه

  ةن، توسیعادهنید مطیابق ادراک سیاکنشدند. نتایج نشیان میی

تواند ایجاد اشتغال کرده و منبیع درآمیدی بیرای می گردشگری

ط دولیت فراد توسّها معتقد بودند آموزش اها باشد. گرچه آنآن

یابی بیه چنیی  اهیدافی ضیروری و بخش خصوصی برای دسیت

 است.

 گردشیگری کنید کیه خود بیان میی ةدر مطالع 81بلسترس

محیطی نزدیکی با پایداری اجتماعی و زیست ةمحور رابطجامعه

 دهد. ها را کاهش میپذیری آندارد و آسیب

وهش خییود مسییادل مییدیریتی و در پییژ 91کینییم و تلکییا 

محور روسیتایی را بررسیی جامعه گردشگری سازمانی مرتبط با 

-های پژوهش ادراک  یگویی به پرسشکرده است. برای پاسخ

را  گردشیگری نفعان ای  نوا از نفعان را بررسی کرده است.  ی

بیا یی   .دانسیتندبردن جامعیه مییفرصتی مناسب برای منفعت

هیا، مشیکالت آن به مشکالت آن نیز آگاه بودنید. از نظیر ،وجود

ی در ارتبیاط محلّ ةعبارت بودند از: کمبود مهارت و دانش جامع

ها. طبیق نتیایج ایی  و عدم حمایت مستمر از آن گردشگری با 

به منبع و شیرایط تیأمی   CBT ةه توسعقیت بالقوّپژوهش، موفّ

 بودجه، توانایی تیم مدیریتی بستگی دارد.

قییت ر در موفّبیه بررسیی عوامیل میؤثّ 20گودوی  و سنتیلی

CBT  پرداخته است. در ای  پیژوهش بیا ارزییابی جیوامعی کیه

CBT  قییت ایی  قیت اجرا شده است، عوامل موفّها با موفّنآدر

نید از: اایی  عوامیل عبارت ؛انیدشناسایی شده گردشگری نوا از 

 ةی، توانمندسیازی جامعیمحلّی ةاجتمیاعی جامعی ةمیزان سرمای

، بهبییود معیشییت و دشییگریگر ی، محافظییت از منییابع محلّیی
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ی، پایییداری اقتصییاد محلّیی اسییتاندارهای زنییدگی جامعییه، توسییعّ

 تجاری.

 شناسی تحقیقروش. 2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

سر در بخش مرکزی شهرستان بهشیهر و در روستای آسیاب

نکا و در دهستان کوهستان قیرار دارد. ایی   ةکیلومتری جاد 15

و  گردشییگری هییدف  ةگانییفییدهروسییتا از جملییه روسییتاهای ه

و حفی   گردشگری  ةشده برای توسعنخستی  روستای انتخاب

میراف که  نیاکان و احیای فرهنم منطقه اسیت. ایی  روسیتا 

 ،وهوای معتدل خزری دارد و به سبب نزدیکی با دریای خیزرآب

هایی معتیدل و مرطیوب هایی گرم و مرطوب و زمستانتابستان

راحتیی ای است کیه بیهی روستا به گونههادارد. شکل ناهمواری

ای و کوهستانی تقسیم کرد. از توان آن را به دو قسمت جلگهمی

های تاریخی ای  روستا که در مرکیز آن واقیع شیده جمله مکان

الییدی  و هییای میرکمییالآل وات بابکییانی بییا نییام ةاسییت، مقبییر

الدی  بابکانی است که در قرن هشتم و نهم هجری به میرشمس

 ةکیکاووس ب  قباد ساسانی و قلع ةاند. آتشکدک سپرده شدهخا

نشی  معروف است، از دیگیر مییراف شاه ةطوس نو ر که به قلع

درصد مردم ای  روسیتا باسیواد  90فرهنگی ای  روستا هستند. 

تیر اهیالی ایی  روسیتا بیه کیار کشیاورزی مشیغول بوده و بیش

ر سیال . براساس سرشماری عمومی نفوس و مسیک  د21هستند

22خانوار( بیوده اسیت 499نفر ) 1537، جمعیت آن 1390
بیه  .

 400روزانیه  ،ام تعطییالت نیوروزدهیار ایی  روسیتا در ایّی ةگفت

 گردشیگری هیای شوند و از جا بهگر وارد ای  روستا میگردش

 .23کنندآن دیدن می

 تحقیق . روش2. 2
کاربردی و از نظر نحیوة گیردآوری  ،ای  تحقیق از نظر هدف

باشید. پیمایشیی براسیاس روش مقطعیی میی-ها، توصیفیداده

گراییی پژوهش، از نوا تحقیقات اثبیات ةاز نظر فلسف ،چنی هم

سیر آسییابخانوار روسیتای  448آماری تحقیق را  ةجامعاست. 

ها با استفاده از جیدول مورگیان که از میان آن دهندتشکیل می

ه بییه ا توجّییعنییوان نمونییه انتخییاب شییدند. بییبییه خییانوار 210

-گیری در ای  پژوهش، از نمونهنبودن چهارچوب نمونهصمشخّ

منظیور  قضیاوتی اسیتفاده شیده اسیت. بیه گیری غیراحتمیالی

 قییتموفّقییت هیر ییک از عوامیل سنجش نگرش افراد بیه موفّ

CBT از مقیاس ارزیابی ،CBT  استفاده شده اسیت کیه شیامل

رکت جامعیه ند از: مشیااها عبارتشاخص است. ای  شاخص 10

هیا، گییریی، مشیارکت در تصیمیمگیذاری افیراد محلّیسرمایه)

ریییزی، شییرکت در جلسییات، آگییاهی از مشییارکت در برنامییه

رکردن تصیمیمات، انتقیال نظیرات بیه تصمیمات اخذشده، متأثّ

ن، اسیاکن ةشدن همیمندبهره(، تسهیم منافع )انندگگیرتصمیم

درآمید، توزییع  گیذاری، افیزایشایجاد اشیتغال، ایجیاد سیرمایه

(، محافظیت از منیابع اقتصیادی منطقیه ةمنیافع، توسیع ةعادالن

آسیب محیط طبیعی، کمیک دولیت بیه حفی  منیابع، تماییل )

 هیای، تناسیب ی به حفی  منیابع، حفاظیت از خانیهمحلّ ةجامع

 ةجامعیعی و فرهنگی روستا(، مالکییت با محیط طبی گردشگری

اقیامتی، مالکییت  هیا، مالکییت مراکیزمالکیت رسیتورانی )محلّ

(، حماییت یوکارهیای محلّیهیا، مالکییت سیایر کسیبخانهقهوه

ط دولیت، های ضیروری توسّی ایجاد زیرساخت) خارجیو  داخلی

ی، ورود محلّی ةی، ایجیاد سیرمایه بیرای جامعیآموزش افراد محلّ

حماییت  ن،احماییت سیاکن دانش و تکنولوهی جدید به منطقه،

و ( میدیریت گردشیگری  ةسیعی از تومحلّ ةرضایت جامعدولت، 

مدیریت مناسب، مهارت میدیریتی، تماییل بیه اجیرای رهبری )

ن اتصمیمات مدیریتی، توانایی مدیریت مشکالت، حمایت سیاکن

کیاری و همنفعان )(، ارتباط میان  یهااز مدیران، ارزیابی برنامه

گیران، صیحبت بیا ن و گردشاوالن، ارتباط ساکنؤهماهنگی مس

شیلوغی ( و کیفییت زنیدگی )گردشیگری اط بیا دیگران در ارتب

هیای زنیدگی، منطقه، بهبود خیدمات عمیومی، افیزایش هزینیه

  ة(، مقیییاس توسییعافییزایش جییرم، بهبییود امکانییات بهداشییتی

گیران، ی به افزایش تعیداد گردشمحلّ ة)تمایل جامع گردشگری

ی، آسیییب محلّیی ةط جامعییگییران توسییّ امکییان مییدیریت گردش

)رضییایت از  گییرانو رضییایت گردش گییران بییه محیییط(گردش

های منطقه، رضیایت از قیمیت امکانات منطقه، رضایت از جا به

که  ی(محلّ ةنوازی جامعمحصوالت و خدمات، رضایت از میهمان

-اند. به منظور اندازهپرسش مطرح شده 50 در قالب ،در مجموا

 ةای لیکرت با دامنگزینهها، از طیف پنجگیری هر یک از پرسش

 ) بسیار موافق( استفاده شد. 5سیار مخالف( تا )ب 1

نامیه از رواییی صیوری و بیه منظیور آزمیون رواییی پرسیش

اختییار  نامیه درطیوری کیه پرسیش بیه ؛محتوایی استفاده شد

مربوطه قرار گرفیت و پیس از  ةو کارشناسان ارشد حوز تاداناس

 نامیهها رسید. پایایی پرسیشچند بار بازبینی به تأیید نهایی آن

نفیر از افیراد نمونیه و  30نیز با انجیام آزمیون پیایلوت بیر روی 

 بیرای کیلّ %70ضریب آلفای کرونباخ باالتر از کسب  ،چنی هم

 CBTقییت هریک از عوامل موفّ ،چنی ( و هم%78نامه )پرسش

، محافظییت از %74، تسییهیم منییافع  %79)مشییارکت جامعییه  
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مییدیریت و  ،%78ی  ط افییراد محلّیی، مالکیییت توسییّ %82منییابع  

، کیفییت زنیدگی  %75نفعیان  ، ارتباط میان  ی%84رهبری  

گیران  و رضایت گردش %80  گردشگری  ة، مقیاس توسع85%

 (، تأیید شد.73%

های حاصیل از وتحلیل دادهدر ای  پژوهش به منظور تجزیه

های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده نامه، از روشپرسش

العات، از بندی اطّتدا جهت تلخیص و طبقهکه ابطوری به ؛است

گویی های آمار توصیفی و در قسمت بعد به منظیور پاسیخروش

هیای آمیار اسیتنباطی اسیتفاده های پیژوهش از روشبه پرسش

پیژوهش، از  اصیلیگویی بیه پرسیش شده است. به منظور پاسخ

 ه است.ای استفاده شدنمونهتک Tآزمون 

 تحقیق هایرها و شاخص. متغی3ّ. 2
CBT های مختلفی دارد. در هریک از تحقیقاتی که شاخص

در ای  زمینه انجام شده است، به چند شاخص اشاره شده است. 

 ها آورده شده است.( فهرست ای  شاخص1) دولدر ج

 

 

 CBTگیری موفقیت معیارهای اندازه -1جدول 

 31،  . 2011، 24وجیراکاچورنمأخذ: 

 منابع CBTت یقمعیار موفّ شماره

 مشارکت جامعه 1
Blackman et al., 2004; Hipwell, 2007; Inskeep, 1991; Jamal & Getz, 1995; Kibicho, 2008; 

Laws, 1995; McIntyre, 1993; Mowforth   & Munt, 2009; Murphy, 1985; Phillips & Pittman ,

2009; Pongponrat & Pongquan, 2007. Rocharungsat, 2008; Sofield, 2003 

 ,Hipwell, 2007; Innes, 1996; Jamal & Getz, 1995; Kibicho, 2008; Pongponrat & Pongquan تسهیم منافع 2

2008; Rocharungsat, 2008; Scheyvens, 1999; Sebele, 2010; Simpson, 2001; Timothy, 1999 

 ;Hipwell, 2007; Hiwasaki, 2006; Inskeep, 1991; Jain & Triraganon, 2003; Rocharungsat, 2008 گردشگری محافظت از منابع  3

Sproule, 1996; Suansri, 2003 

 حمایت از داخل و خارج جامعه 4
Blackman et al., 2004; Hiwasaki, 2006; Inskeep, 1991; Jamal & Getz, 1995; Kibicho,2008; 

Laws, 1995; Manyara & Jones, 2007; McIntyre, 1993; Murphy, 1985; Rocharungsat, 2008; 

Sofield, 2003; Tosun & Jenkins, 1998 

 Kiss, 2004; Mowfort & Munt, 2009; Simpson, 2008; Sproule, 1996; Suansri, 2003 یمحلّة مالکیت جامع 5

 Blackman et al., 2004; Hiwasaki, 2006; Pongponrat & Pongquan, 2007; Rocharungsat ,2008 مدیریت و رهبری 6

 Hiwasaki, 2006; Pongponrat & Pongquan, 2007; Simpson, 2008 نفعانروابط متقابل میان  ی 7

 Hipwell, 2007; Manyara & Jones, 2007; Suansri, 2003 کیفیت زندگی 8

Hipwell, 2007; Kibicho, 2008; Manyara گردشگری  ةمقیاس توسع 9   & Jones, 2007 

 Dymond, 1997; Orams, 1995; Rocharungsat, 2008 گرانرضایت گردش 10

 . مبانی نظری3
 پایدار گردشگری  ۀتوسع. 1. 3

کیه تعرییف واحیدی از پاییداری وجیود نیدارد، با وجود آن

فییان نظییر دارنیید کییه توسییعة پایییدار بسیییاری از محققییان اتّ

ی محیطیدربرگیرندة اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیسیت

. توسیعة (57،  . 2011، 25)گیودوی  باشیدت مییدر بلندمدّ

هییا و جوی ایجییاد همییاهنگی میییان انسییانودر جسییت پایییدار

کیه تأکیید ها و طبیعت است. با وجود آنمیان انسان ،چنی هم

محیطی و منیابع طبیعیی پایدار بر حفاظت زیست ةاولیة توسع

بیه بیه ایی   های اقتصادی و اجتمیاعی نییزتدریج جنبهبه بود،

عنوان عنصیر  بعد سازمانی نیز به ،مفهوم پیوستند و پس از آن

،  . 2002، 26)اسیپانگنبر  چهارم توسعة پایدار مطیرح شید

298.) 

پایدار که از عبارت توسعة پایدار مشیتق شیده  گردشگری 

کیه در تیالش  اسیتانبیوه  گردشگری گزینی برای است، جای

بیر  گردشگری رات منفی برای افزایش اثرات مثبت و کاهش اث

-میی ،یی و محیط طبیعی است. در یک تعریف کلّجامعة محلّ

که با توسعة پایدار سیازگارند ییا را  گردشگری توان تمام انواا 

، 2003، 27)لییو پاییدار نامیید گردشگری  ،شوندموجب آن می

معتقد است  (WTO28جهانی ) گردشگری سازمان (. 461 . 

پاییدار، قابیل  گردشیگری ی توسعة های مدیریتاصول و شیوه»

-و تمیام مقاصید میی گردشیگری استفاده برای انواا مختلیف 

. عناصیر (1،  . 2004، گردشیگری )سازمان جهیانی  «باشند
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شیامل بیرآوردن نیازهیای جامعیة  گردشیگری اصلی پاییداری 

حفاظیت و افیزایش کیفییت  ،چنیی گران و همی و گردشمحلّ

 ای اسیت کیه بیرای توسیعة عیمنابع طبیعی، فرهنگی و اجتما

عالوه بیر  ؛(23،  . 2006، 29)اگلضروری هستند  گردشگری

پایدار باید منجر به افیزایش مشیارکت  گردشگری توسعة  ،ای 

، 30)ش  و کاترل دشو گردشگری جامعه در فرآیندهای توسعة 

2008 .  ،371). 

 شییامل انییواا مختلییف  گردشییگری پایییداری در حییوزة 

محیور مثیالی کامیل از جامعیه گردشگری  شود.می گردشگری

های توسیعة در اغلب طرح زیرا ؛پایدار است گردشگری توسعة 

CBTّگردشیگری ی مالکیت و مدیریت تسهیالت ، جامعة محل 

را بر عهده دارنید و ایی  موضیوا منیافع اقتصیادی بسییاری را 

عنیوان بیه CBTعالوه بر ای ،  ؛کندنصیب اکثر افراد جامعه می

اقل بییرای محیییط بییا اثییرات منفییی حییدّ گردشییگری  نییوعی از

افیراد زییرا  ؛شیودفرهنگی مقصد در نظر گرفتیه میی-اجتماعی

-ها تصمیم مییی خود کنترل امور را در دست دارند و آنمحلّ

گیران گیرند چه الگوهای فرهنگی از جامعة خیود را بیا گردش

اثیرات منفیی  گردشیگری ای  نیوا از  ،تقسیم کنند. در نهایت

و مقییاس بیوده کوچک ونچ ؛زیست داردتری نیز بر محیطکم

گران از آن منطقه بازدید کیرده و از ایی  تعداد کمی از گردش

، 31)بروگیل کنیدزیسیت وارد مییتری به محییطآسیب کم ،رو

 گردشیگری تیوان گفیت کیه میی ،یطور کلّبه (.2،  . 2013

سیت یابی بیه توسیعة پاییدار امحور، ابزاری بیرای دسیتجامعه

سیال  20به طیوری کیه در طیول  ؛(7،  . 2010، 32)باکینم

 ناپییذیر از محییور، بخشییی جییداییجامعییه گردشییگری گذشیته، 

،  . 2015، 33)سیامنز و گیروتپایدار شیده اسیت  گردشگری

72.) 

 گردشاگری  ۀمشکالت مرتبط با پاارادای  توساع. 2. 3
 پایدار

ب بیه پایدار، بسییار جالی گردشگری اگرچه پارادایم توسعة 

ا عمیل بیه آن بسییار امّی ؛رسد و مدافعان بسیاری داردنظر می

پایدار، لزومات اجیرای  گردشگری مطالعه و تعریف مشکل است. 

،  . 2010، 34)هاو کنیدآن را در دنیای واقعیی تضیمی  نمیی

پاییدار  گردشیگری . انتقادات بسیاری در ارتباط با توسعة (10

 ز محققیان معتقدنید ط محققان مطرح شده است. برخیی اتوسّ

بییش از  پیذیریسیازی و انعطیافپایدار جهت ساده گردشگری

های اساسی با توسعة پایدار یافته اسیت و در اغلیب تفاوت حد،

، 35)هیانتر شیوداوقات بدون ارجاا به توسعة پایدار مطیرح میی

پایدار  گردشگری معتقد است مفهوم  36. باتلر857،  . 1997

ه و حوزة تمرکز محیدودی دارد و صیرفات ی و وسیع بودبسیار کلّ

بسییاری از مفیاهیم و  به دلیل محبوبیت و رواج توسعة پاییدار،

محور، طبیعییت گردشییگری ماننیید  ؛گردشییگری محصییوالت 

 تحییت عنییوان  غیییرهماجراجویانییه و  گردشییگری اکوتوریسییم، 

 (.15،  . 1999)بیاتلر،  شوندبندی میپایدار طبقه گردشگری

پایییدار بسیییار  گردشییگری معتقدنیید مفهییوم  37گییارود و فیییال

سختی قابل تبیدیل بیه فاقد معنا بوده و به ،انتزاعی و در نتیجه

معتقدند اکنیون زمیان  ،چنی ها همبردهای عملی است. آنراه

 آن فرا رسیده کیه محققیان از بحیر در میورد معنیا و تعرییف 

ن کیردپایدار فراتر رفته و تالش خیود را بیر اجرایی گردشگری

در  (.202،  . 1999)گارود و فیال، ای  مفهوم متمرکز کنند 

 هیای هیای اخییر بسییاری از محققیان بیر ایجیاد شیاخصسال

-کردن ای  مفهوم تمرکز کیردهپایدار با هدف عملی گردشگری

ط اغلیب محققیان یکیی از ابزارهیای اند. مشارکت جامعه توسّی 

ی و ح ملّیپایدار در سطو گردشگری بسیار ضروری برای توسعة 

شود. مشارکت جامعه از طرن مختلیف ی در نظر گرفته میمحلّ

شود. جوامع میزبان نقیش مهمیی پایدار می گردشگری موجب 

هیا در مشیارکت آن ،کنند. از ای  روها ایفا میدر اجرای برنامه

پاییدار ضیروری اسیت. تمرکیز  گردشیگری ریزی فرآیند برنامه

ی در مشارکت جوامع محلّ محور نیز برجامعه گردشگری اصلی 

پاییدار اسیت.  گردشیگری رییزی یندهای توسیعه و برنامیهآفر

یابی بیه اهیداف توسیعة دست گردشگری ای  نوا از  ،چنی هم

تیوان از آن بیه نظیر قیرار داده اسیت و میی پایدار جامعه را مدّ

پاییدار  گردشگری کردن توسعة عنوان ابزاری به منظور اجرایی

 .(137،  . 2010، 38)سبل نام برد

 محورجامعه گردشگری .3. 3
محیور، الزم جامعیه گردشگری پیش از پرداخت  به مفهوم 

ص شود. تعیاریف مختلفیی از جامعیه است مفهوم جامعه مشخّ

جامعیه ییک مکیان جغرافییایی  ،وجود دارد. از نظر جغرافیایی

جامعه شامل گروهی از افراد بیا عالییق  ،از نظر اجتماعی .است

ی جامعه افرادی هستند که در ییک طور کلّ به .شودییکسان م

دیگر و مکانی کیه در کنند و با یکمکان جغرافیایی زندگی می

شناختی دارند. ایی  کنند، روابط اجتماعی و روانآن زندگی می

گییرد: مکیان تعریف از جامعیه سیه بعید جامعیه را در بیر میی

، 39مانسیی و ری)متسیچ، ها جغرافیایی، افراد و ارتباط میان آن

1997 .  ،56.) 
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CBT گزی  اسییت کییه منییافع جییای گردشییگری، نییوعی از

سییازی و اکثر رسییانده و بییر ظرفیییتی را بییه حییدّمحلّیی ةجامعیی

عنوان ابزارهایی برای رسیدن بیه  ی، بهتوانمندسازی مردم محلّ

کیه براسیاس  گردشگری جامعه تمرکز دارد. ای  نوا از  ةتوسع

ه اسیت، منیافع زییادی نصییب رویکرد مشارکتی شیکل گرفتی

 ریییزی ال جامعییه در برنامییهکنیید، مشییارکت فعّییجامعییه مییی

گیران کند، روابط متقابل میان گردشرا تسهیل می گردشگری

دهد و میراف فرهنگی و طبیعی منطقیه و جامعه را افزایش می

 .( 389،  . 2015، 40)تلکا  و کینم کندرا حف  می

میزبیان در  ةکت جامعی، بر مشارCBTمعتقد است  41هال 

منظور ایجاد صنعتی پاییدارتر به گردشگری  ةریزی توسعبرنامه

ای  رویکرد راهیی  (.39،  . 2005، 42)بالکستاکتمرکز دارد 

هییا بییرای بییرای توانمندسییازی جامعییه و دادن امکییان بییه آن

 آییدانبوه به شمار می گردشگری شدن از اثرات نامطلوب خارج

ط مییدیریت امییور توسییّ  CBTدر . (11،  . 2013، 43)لوخییل

شییود و هییدف آن افییزایش آگییاهی ی انجییام میییمحلّیی ةجامعیی

)گیودوی   ی استهای زندگی افراد محلّبازدیدکنندگان از شیوه

 . (11،  . 2009، 44و سنتیلی

 راه با آن بیهارتباط دارند و معموالت هم CBTعباراتی که با 

ی، ای جوامیع محلّیند از: ایجیاد منیافع بیراروند، عبارتکار می

، گردشیگری  ةرییزی توسیعال جامعیه در برنامیهمشارکت فعّی

افزایش روابط متقابل میزبان و میهمیان، مشیارکت گروهیی در 

 طییور عییام و در منییافع حاصییل از بییه گردشییگری مییدیریت 

حفاظت از میراف طبیعی  ،طور خا  و در نهایتبه گردشگری

 (.  389،  . 2015، 45)تلکا  و کینمو فرهنگی 

مناسب تنهیا  گردشگری  ة، توسعگردشگری در ای  نوا از 

 پذیر استنفعان امکانکاری  یهم از طریق مشارکت جامعه و

ی کیه در . جنبیة مهمّی(86،  . 2013، 46)ینم، رای  و هنیم

اراده شده است وجود دارد، ای  است  CBTتمام تعاریفی که از 

ی  سهم زیادی از نچکنترل و هم گردشگری که در ای  نوا از 

)جیرج، ی باشید ق به جامعیة محلّیباید متعلّ گردشگری منافع 

 (.1،  . 2008، 47ندال و آنتونی

 ةوجیود دارد، همی CBTبا وجود تعاریف مختلفیی کیه از  

 از جمله: ؛ها نقاط مشترکی داردآن

ی بیر بر کنتیرل جامعیة محلّی گردشگری ای  نوا از  -1

 توسعه تمرکز دارد.

رییزی و ایید در فرآینیدهای برنامیهی بجامعة محلّی  -2

 مدیریت مشارکت داده شوند. 

طیور عادالنیه  بایید بیه گردشیگری منافع حاصل از  -3

 .میان جامعه توزیع شود

روابط متقابل بی  میهمان و میزبیان بایید تقوییت    -4

اسیت  گردشیگری  ةنوعی از توسع CBT ،شود. از ای  رو

-نید برنامیهها بیر فرآیآنکنترل  که بر مشارکت جامعه یا

، در تمییامی مراحییل شییروا بییه کییار، گردشییگری ریییزی 

تسهیم منیافع تمرکیز  ،در نهایتمدیریت، اجرا، ارزیابی و 

. اهیییداف (374،  . 2009، 48دارد )تیییرجس و چیانیییم

CBT فرهنگی و -شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

شود. از منظیر سیاسیی، جامعیه بایید قیدرت حفاظتی می

عمال کنترل بر سرعت و مسیر توسیعه را گیری و اتصمیم

داشته باشند. از منظر اقتصادی منافع اقتصادی حاصیل از 

های شیغلی ایجادشیده بایید و فرصت گردشگری ای  نوا 

 طور عادالنه میان جامعه توزیع شود. به

بایید منجیر بیه  CBTتوسعة  ،فرهنگی -از منظر اجتماعی

کیاری نسیجام و همهای فرهنگی شده و اتها و سنّحف  ارزش

نفیس و بیهرا در جامعه تقویت کرده و منجر به افزایش اعتمیاد

د. حفاظت از منابع طبیعی نیز از دیگیر اهیداف شوغرور جامعه 

،  . 2005، 49)کنتجرجپولیوسباشد می CBTاساسی توسعة 

-نید بیهتوامییCBT طورهدهد که چ( نشان می1. شکل )(18

جامعیه قیرار  ةمیورد اسیتفادی برای توسعة جامعیه عنوان ابزار

 گیرد.
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 جامعه ۀعنوان ابزاری برای توسعمحور بهجامعه گردشگری  -1شکل 

 21،  . 2003، 50سوآنسریمأخذ: 
 

 های تحقیق. یافته4

-شیناختی پاسیخهیای جمعییتدر ای  بخش ابتدا ویژگیی

-در قسمت بعد با اسیتفاده از آزمیون شود ودهندگان بیان می

-هیای پیژوهش مییگویی پرسشهای آماری مقتضی، به پاسخ

 پردازیم.

 گویانشناختی پاسخجمعیت هایویژگی -2جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 درصد تعداد ویژگی

 جنسیت
 60 125 مرد

 40 85 زن

لوضعیت تأهّ  
لمتأهّ  112 53 

ردمجّ  98 47 

 تحصیالت

سوادبی  14 7 

 20 42 زیر دیپلم

 29 61 دیپلم

دیپلمفون  35 17 

 25 54 لیسانس

تر از لیسانسبیش  4 2 

 شغل

 7 14 بیکار

 12 25 کارمند

 19 41 کارگر
 

 
 

 

 اجتماعی

 بهبود کیفیت زندگی -

 افزایش غرور جامعه -

 جوانان و پیران میان زنان و مردان/ عادالنهطور ها بهقشتقسیم ن -

 های مدیریت جامعهایجاد سازمان -
 

 امعهج

 

 

 

 

 

 فرهنگی

 های مختلفترغیب افراد به احترام به فرهنم
 ایجاد تبادل فرهنگی

 فرهنم محلی ةتوسع

 

 محیطیزیست

 ظرفیت تحمل منطقه مطالعة -

 مدیریت پسماندها -

افزایش آگاهی عمومی از ضرورت حف  منابع  -

 طبیعی 

 سیاسی
 یمحلّ ةافزایش مشارکت جامع -

 افزایش قدرت جامعه در برابر محیط بیرونی -

 یط مردم محلّبع طبیعی توسّآوردن حقون مدیریت منادستبه -

 

 اقتصادی

 جامعه ةافزایش سرمایه برای توسع -

 ایجاد مشاغل جدید -

 یافزایش درآمد مردم محلّ -
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 2ادامه جدول 
 درصد تعداد ویژگی

 شغل

 6 12 دامدار

32 48 کاسب  

 9 19 دانشجو

دارخانه  42 20 

 4 9 کشاورز

 س 

20-29  52 25 

30-39  56 27 

40-49  44 21 

50-59  43 20 

60-70  15 7 

 درآمد ماهیانه

هزار تومان 300تر از کم  49 23 

هزار تومان 300-499بی    55 26 

هزار تومان 699-500بی    48 23 

هزار تومان 700-899بی    23 11 

تا یک میلیون و صد هزار تومان 900بی    19 9 

 8 16 بیش از یک میلیون و صد هزار تومان

در روسیتای میورد  CBTبه منظور بررسی میزان موفقییت 

با توجه بیه ای استفاده شده است. تک نمونه Tمطالعه از آزمون 

( در نظیر 3هیا، ارزش آزمیون عیدد )ای بیودن پاسیخگزینه پنج

 گرفته شده است.
 

 اینمونهآمارهای تک -3جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 میانگی  انحراف استاندارد انحراف معیار میانگی  تعداد 

 CBT 210 78/2 17/0 08/0قیت میزان موفّ
 

 اینمونهآزمون تی تک -4جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 3ارزش آزمون 

 تی ةآمار
 ةدرج

 آزادی

سط  

 معناداری

اختالف از 

 میانگی 

 ف از میانگی اختال %95اطمینان  ةفاصل

 باال حدّ پایی  حدّ

قیت میزان موفّ
CBT 

88/3- 149 003/0 22/0- 61/0- 06/0- 

 

دهید، سیط  معنیاداری ( نشان می5طور که جدول )همان

توان گفیت کیه می ،برآورد شده است. از ای  رو 000/0آزمون 

سیط  مییانگی  میورد انتظیار در ها بیا اختالف میانگی  پاسخ

جیییا کیییه مییییانگی  دار اسیییت. از آنمعنیییی %95اطمینیییان 

( اسیت، 3میانگی  مورد انتظیار )از  ترکم( 78/2شده )محاسبه

-محور در روستای آسییابجامعه گردشگری توان گفت که می

 سر موفق نبوده است. 

را  CBTهیای قیت هریک از شاخصمیزان موفّ( 6جدول )

اییی  دهیید. ارزش آزمییون بییرای بررسییی تفکیک نشییان میییبییه

 ( در نظر گرفته شده است.3ها )شاخص
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 ای(تک نمونه T)آزمون  CBTهای قیت شاخصمیزان موفّ -5جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 اختالف از میانگی  سط  معناداری تی ةآمار انحراف معیار میانگی  فهمؤلّ

 -76/0 000/0 -88/2 52/0 24/2 مشارکت جامعه

 -37/0 007/0 -32/0 44/0 63/2 تسهیم منافع

 15/0 000/0 22/0 55/0 15/3 محافظت از منابع

 03/0 001/0 25/0 84/0 03/3 حمایت داخلی و خارجی

 27/0 000/0 52/0 19/0 27/3 مالکیت جامعه

 -19/0 021/0 -87/0 41/0 81/2 مدیریت و رهبری

 -06/0 035/0 -03/2 42/0 94/2 نفعانروابط  ی

 -86/0 000/0 -61/1 56/0 14/2 کیفیت زندگی

 -17/0 022/0 -09/2 65/0 83/2 مقیاس توسعه

 -24/0 000/0 -48/3 38/0 76/2 گرانرضایت گردش

 

گانیه هیای ده(، از میانگی  شاخص6براساس نتایج جدول )

CBT تنها سه شاخص مالکیت جامعیه، محافظیت از منیابع و ،

انید و داشیته (3تر از )حمایت داخلی و خارجی میانگینی بیش

 ،( بوده است. در ایی  مییان3تر از )ها کممیانگی  سایر شاخص

( و شیاخص کیفییت 27/3شاخص مالکیت جامعه با مییانگی  )

تیری  تیری  و کمبیش ،( بیه ترتییب14/2زندگی با مییانگی  )

-شاخصبرای درک بهتر اند. میانگی  را به خود اختصا  داده

تفکیک بررسیی بیه هیاهرییک از شیاخص، وضعیت CBTهای 

 شوند.می

کیه در اکثیر  CBTقییت تری  شاخص در موفّلی  و مهماوّ

. ایی  اسیتها به آن اشاره شده است، مشارکت جامعه پژوهش

ی، مشیارکت در محلّی ةگذاری جامعسرمایههای شاخص با گویه

ریزی، شیرکت در جلسیات، ها، مشارکت در برنامهگیریتصمیم

رکردن تصیمیمات و انتقیال متأثّ آگاهی از تصمیمات اخذشده،

مورد بررسی قرار گرفته است. میانگی   گیراننظرات به تصمیم

تر از میانگی  مورد انتظار بوده است. از ( کم24/2ای  شاخص )

  ةمشیارکتی در توسیع ،ن منطقیهاتوان گفیت سیاکنمی ،ای  رو

گویان معتقد بودنید کیه مشیارکت اند. پاسخنداشته گردشگری

، موجیب گردشیگری  ةرییزی و توسیعسیتا در برنامیهاهالی رو

 ،چنیی های روستا خواهید شید. همتحفاظت از فرهنم و سنّ

منظیور  ها تمایل بسیاری برای شرکت در جلسات روستا بیهآن

داشیتند. در  گردشیگری بحر در مورد موضیوعات میرتبط بیا 

باید ای  نکته را  گردشگری  ةرابطه با مشارکت جامعه در توسع

ای نیسیت. موضیوا سیاده ،ظر داشت کیه مشیارکت افیراددر ن

از جمله نیروهای سیاسیی،  ؛مشارکت جامعه به عوامل مختلفی

ترتیبات اداری و بازتوزیع قدرت و ثیروت بسیتگی دارد کیه در 

قبول است. از ایی  بسیاری از کشورها برای گروه حاکم غیرقابل

 مشییارکت جامعییه در فرآینییدهای توسییعه تییا زمییانی کییه ،رو

ی در نظیر ی و ملّیای در سط  محلّیبردهای ویژه و سنجیدهراه

لی  اثرات میورد پیوندد. از جمله اوّگرفته شوند، به واقعیت نمی

در اغلییب مقاصیید، ایجییاد منییافع  گردشییگری انتظییار از رشیید 

ه بیه ایی  موضیوا، تسیهیم اقتصادی برای جامعه است. با توجّ

، شاخص دیگری است کیه در ایی  گردشگری منافع حاصل از 

ط پژوهش مورد بررسی قرار گرفتیه اسیت. ایی  شیاخص توسّی 

-ن، ایجیاد اشیتغال، سیرمایهاسیاکن ةشدن همهای منتفعگویه

اقتصیادی  ةمنافع و توسع ةگذاری، افزایش درآمد، توزیع عادالن

بوده است. اهالی روستا  63/2بررسی شد و میانگی  آن  منطقه

هییچ درآمیدی برایشیان ایجیاد  ردشیگریگ  ةتوسیع ،معتقدند

نکرده است و تأثیری در اشتغال افراد نداشته اسیت. بیه دلییل 

کمبییود امکانییات در روسییتا و عییدم توانییایی روسییتاییان در 

گرانی کیه گران، اغلب گردشکردن مواد مورد نیاز گردشفراهم

کنند، مواد مورد نیاز خود را از خارج روسیتا به منطقه سفر می

منفعتیی  گردشیگری  ةاز توسع ،کنند و به ای  ترتیبمیتهیه 

اهییالی روسییتا از  ،چنییی شییود. همنصیییب اهییالی روسییتا نمییی

کیه بیه دلییل  گردشیگری  ةاز توسع ة ناشیمشکالت ایجادشد

شیکایت  ،ریزی و نظارت مناسب ایجیاد شیده اسیتعدم برنامه

-(  کیر میی2008) 51طور که استرونزا و گردیلوداشتند. همان

توانید میی گردشیگری ند، در عی  حال که منافع حاصل از کن

، شیودبستگی اجتماعی و اعتماد میان افیراد موجب تقویت هم

حیاد نیز ممک  است موجب تضعیف اتّ گردشگری اثرات منفی 
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کاری و تعیاون هم ،د. از ای  روشو و تعاون میان اعضای جامعه

رای ی بیمحلّی ةخصیو  جامعی، بیهگردشگری نفعان میان  ی

 جامعه ضروری است. ةیابی به اهداف توسعدست

کیه محافظت از منابع اسیت ، CBTقیت شاخص دیگر موفّ

هیای ط بوده است. گویهمتوسّ ( باالتر از حد15/3ّمیانگی  آن )

ند از: آسیب به محییط طبیعیی، مسیاعدت اای  شاخص عبارت

ی بیه حفی  محلّی ةمنظور حف  منیابع، تماییل جامعیدولت به

بیا  گردشیگری های قیدیمی، و تناسیب حفاظت از خانهمنابع، 

شیده، . مطیابق نتیایج حاصلمحیط طبیعی و فرهنگیی روسیتا

اهالی روستا از ارزش منابع طبیعیی و تیاریخی کیه در اختییار 

  ةکنند. توسیعخوبی از آن محفاظت میدارند، آگاهی دارند و به

ز زیادی موجب افزایش آگیاهی عمیومی ا نیز تا حدّ گردشگری

 ،ی و در نتیجیهزیست و فرهنم محلّییت حفاظت از محیطاهمّ

ها گشته اسیت؛ تر اهالی روستا برای محافظت از آنتمایل بیش

در منطقیه بیوده و  گردشیگری  ةها منابع اصلی توسیعآن زیرا

بازدیید  ،چنیی  ند. هیمهسیتضروری  گردشگری  ةبرای توسع

روستاییان از  افراد غیربومی از منطقه نیز موجب افزایش آگاهی

یت و ارزش بیش از پیش منابع روسیتا گشیته اسیت. ایی  اهمّ

( نیز تأیید شده اسیت. 2008) 52ط پژوهش کیبیچونتیجه توسّ

تأثیر مثبتیی بیر آگیاهی  گردشگری  ،طبق نتایج حاصل از آن

دولت مساعدتی برای  ،یت منابع دارد. با ای  وجودجامعه از اهمّ

تمهیداتی بیرای ایی  مهیم در  حفاظت از منابع نداشته است و

-نظر نگرفته است. حمایت داخلی و خارجی، از دیگیر شیاخص

-است که در ای  پژوهش با گوییه CBTقیت های مهم در موفّ

ط دولت، آمیوزش افیراد های ضروری توسّایجاد زیرساختهای 

ی، ورود دانییش و محلّیی ةی، ایجییاد سییرمایه بییرای جامعییمحلّیی

و  حماییت دولیت ن،اایت ساکنحم تکنولوهی جدید به منطقه،

مورد بررسیی قیرار  ،گردشگری  ةی از توسعمحلّ ةرضایت جامع

( بوده است. مشارکت 03/3گرفته است. میانگی  ای  شاخص )

قیت ی، دولت و بخش خصوصی برای موفّمحلّ ةو حمایت جامع

( معتقد 2008) 53ضروری هستند. روچارونگست CBT ةتوسع

ی و محلّ ةحمایت مستقیم جامعبه میزان  CBTقیت است موفّ

های خارج از منطقیه بسیتگی دارد. به سازمان ،به همان نسبت

فراوانیی  ةی تماییل و انگییزمحلّی ةسر جامعدر روستای آسیاب

هیا از دارنید و اغلیب آن گردشیگری  ةبرای مشارکت در توسع

کنند، راضی ها دیدن میزندگی آن گران از محلّکه گردشای 

 حمایییت از  ،کننیید. بییا اییی  وجییودغییرور میییبییوده و احسییاس 

شود. دولت ن روستا خالصه میاتنها در سط  ساکن گردشگری

در منطقیه فیراهم نکیرده  گردشیگری  ةزیرساختی برای توسع

 ،چنیی نداشته است. هم گردشگری  ةاست و حمایتی از توسع

، گردشیگری  ةن به آموزش در حوزارغم تمایل و نیاز ساکنعلی

ر ایی  دموزشی در ای  زمینه صورت نگرفتیه اسیت. گونه آهیچ

نظیر سیاخت   ؛گردشگری  ةتوسع ةکننداقدامات تسهیل ،راستا

هیای ارتبیاطی و گران، ایجیاد راهتسهیالت اقامتی برای گردش

آموزش  ،چنی گران و همهای مورد نیاز گردشسایر زیرساخت

 ی ضروری است.محلّ ةجامع

های مورد بررسیی در اخصاز دیگر شمحلی  ةمالکیت جامع

( را بیه 27/3ای  پژوهش است ای  شاخص باالتری  مییانگی  )

های فه از گویهبرای سنجش ای  مؤلّ خود اختصا  داده است.

ها خانهها، مالکیت مراکز اقامتی، مالکیت قهوهمالکیت رستوران

ی اسیتفاده شیده اسیت. وکارهیای محلّیو مالکیت سایر کسیب

-ی در کسیبتقد است که مالکیت محلّ( مع2003) 54سانسری

 است.  CBTاز عناصر اساسی  گردشگری وکارهای مرتبط با 

-سییر، اهییالی روسییتا مالکیییت کسییبدر روسییتای آسیییاب 

هیا را میدیریت و را بر عهیده دارنید و آن گردشگری وکارهای 

  ةبییا توسییع ،هییا معتقدنییدآن ،بییا اییی  وجییودکننیید. اداره مییی

هیا صیورت وکارهای آنهی در کسبتغییر قابل توجّ گردشگری

وکیار در اکثر صاحبان کسب ،نگرفته است. مطابق نتایج حاصل

ی در محلّ ةن همان منطقه هستند. مالکیت جامعامنطقه، ساکن

ا بیا امّی ؛معمیوالت وجیود دارد گردشیگری  ةتوسیع ةلیمراحل اوّ

ی کاسته محلّ ةتدریج از مالکیت جامعافزایش مقیاس توسعه، به

 وکارهیای هیای خیارجی مالکییت کسیبفراد و سازمانشده و ا

در  گردشیگری  ةتوسیع ؛ زییراگیرنیدرا بر عهده می گردشگری

ن آگیذاری در گذاران را تشویق بیه سیرمایهیک منطقه سرمایه

 ةکنید. جامعیمقیاس میوکارهای بزر بکساندازی مکان و راه

شیته و هیا را ندانی نیز در اغلب میوارد تیوان رقابیت بیا آمحلّ

 ةترل جامعنخورد و از ای  طریق با گذشت زمان، کشکست می

-رود. میکاهش یافته و از بی  می گردشگری  ةی بر توسعمحلّ

ی بیه سیمت محلّی گردشگری طور که مقاصد توان گفت همان

ی کنتیرل خیود را بیر محلّ ةروند، جامعمراحل توسعه پیش می

 قتصیادی و تجیاری های اویژگی ،دهند. بنابرای آن از دست می

ای پارچههای تجاری یکبنگاه ةمدرن، موجب توسع گردشگری

 دهنییدشییود کییه امکییان مشییارکت جامعییه را کییاهش میییمییی

ریزی است با برنامهالزم  ،. از ای  رو(94،  . 1989، 55)پیرس

قیراردادن تسیهیالت  ،چنی مناسب و آموزش روستاییان و هم

هیا نگیه لکیت را در اختیار آنها، ماگذاری در اختیار آنسرمایه
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شاخص دیگری که در ای  پیژوهش میورد بررسیی قیرار . ریمدا

هیای گرفت، مدیریت و رهبیری اسیت. ایی  شیاخص بیا گوییه

، تماییل گردشیگری مدیریت مناسب، مهارت مدیریتی مدیران 

ن بییه اجییرای تصییمیمات مییدیریتی، توانییایی مییدیریت اسییاکن

ها ارزیابی و بهبود برنامه ن از مدیران وامشکالت، حمایت ساکن

 81/2ط مییدیران سیینجیده شیید. میییانگی  اییی  شییاخص توسییّ 

گیذاران در بسیاری از نقاط دنییا، سیاسیت محاسبه شده است.

-را بر عهده میی گردشگری  ةنقش مدیریت و رهبری در توسع

)کیم،  کنندیند دخیل نمیآی را در ای  فرن محلّاگیرند و ساکن

سر نییز از . روستای آساب(1038 . ، 2007، 56تیموثی و ه 

. بیا وجیود تماییل اهیالی روسیتا بیه نیستای  قاعده مستثنی 

هیا در های آن، به نظرات و ایدهگردشگری  ةمشارکت در توسع

-ه به پتانسیلشود. با توجّارتباط با ای  موضوا ارجی داده نمی

رییزی مناسیبی گر، برنامههای فراوان روستا برای جذب گردش

در روستا صورت نگرفته اسیت و ایی   گردشگری  ةتوسعجهت 

 گردشیگری زیادی به حال خود رها شده اسیت.  موضوا تا حدّ

ط اهیالی روسیتا کیه منطقه بیه صیورت خودجیوش و توسّی  در

-های مورد نیاز در ای  زمینه را ندییدهها آموزشبسیاری از آن

را در  اند و امکانات کافی برای انجام برخی از اقدامات مدیریتی

 شیود. میدیریت و رهبیری اختیار ندارند، مدیریت و رهبری می

ط افیرادی بییرون از جامعیه محور نباید توسّی جامعه گردشگری

ماننید  ند منیابع ضیروریاولؤها تنها مسصورت گیرد؛ بلکه آن

هیا های مورد نیاز برای مشارکت آنآموزش جامعه و زیرساخت

 واگیذاری محلّی ةا به جامعها رولیتؤرا فراهم آورند و سپس مس

-ند و به جامعه اجازه دهند تا خود در میورد آینیده تصیمیمکن

 گیری کنند.

 نفعیان ، روابط میان  یCBTقیت های موفّاز دیگر شاخص

یت دارد نفعان از آن نظر اهمّ. ارتباط میان  یاست گردشگری

 هیاها، تبادل ایدهآوردن نهادهالعات، فراهمکه موجب انتقال اطّ

ط اکثیر شود که در آن صیورت توسّی گیری جمعی میو تصمیم

-شود. میانگی  ای  شاخص کیه بیا گوییهنفعان پذیرفته می ی

ن بیا اوالن، ارتبیاط سیاکنؤکاری و هماهنگی میان مسهمهای 

 گییران و صییحبت اهییالی روسییتا بییا هییم در ارتبییاط بییا گردش

بیوده اسیت.  94/2مورد بررسی قرار گرفتیه اسیت،  گردشگری

دهند که اکثر اهالی روستا ارتبیاط مناسیبی بیا نتایج نشان می

ه بیه عیدم وجیود کیه بیا توجّی طیوری بیه ؛گران دارنیدگردش

-گیران در خانیهتسهیالت اقامتی در روستا، بسییاری از گردش

بسییاری از اهیالی  ،چنیی کننید. همهای روستایی اقامیت می

دهیار و سایر با  گردشگری روستا در ارتباط با مسادل مرتبط با 

بیا آن  گیاهکیه را کننید تیا مشیکالتی اهالی روستا صحبت می

 والن سؤبرطرف کنند. با وجود ای ، مدیران و م ،شوندمواجه می

-انید. نمونیهکاری چندانی با اهالی روستا نداشتههم گردشگری

هیایی در های بسیاری وجود داشته است که روسیتاییان طیرح

 ةی بودجیاند و حتّر روستا داشتهد گردشگری  ةارتباط با توسع

طیور داوطلبانیه تیأمی  شیده  ط اهالی روستا بیهطرح نیز توسّ

 ةوالن بیدون ارادیؤهیا از سیوی مسیطیرح ،است. با ای  وجیود

توضیحات الزم مورد پذیرش قرار نگرفته است. شیاخص دیگیر 

CBT شیلوغی منطقیه، هیای کیفیت زندگی است که با گوییه

های زندگی، افزایش جرم ایش هزینهبهبود خدمات عمومی، افز

 و بهبود امکانات بهداشتی سنجیده شیده اسیت و مییانگی  آن

ن موافیق بودنید کیه کیفییت ا( بوده اسیت. اکثیر سیاکن14/2)

 ؛تغییری نکیرده اسیت گردشگری  ةها از زمان توسعزندگی آن

ها حاصل نکرده است. درآمدی برای آن گردشگری  ةتوسع زیرا

هییا بییه دلیییل عییدم ایجییاد ارد زنییدگی آناسییتاند ،چنییی هم

ها و امکانات جدیید در روسیتا بهبیود نیافتیه اسیت. زیرساخت

رییزی در صیورت برنامیه گردشیگری  ةن معتقدند توسعاساکن

تواند موجیب پیشیرفت روسیتا در مسییر توسیعه و مناسب می

 های شود. در حال حاضر هزینهبهبود کیفیت زندگی روستاییان

تر است. بیه دلییل عیدم تا از منافع آن بیشدر روس گردشگری

-ام سال، افرادی وارد روستا میینظارت بر منابع، در برخی از ایّ

شوند که بیا معیارهیای اخالقیی و عرفیی روسیتاییان تناسیبی 

-ن از رفت  به آن مناطق امتناا میاطوری که ساکن ندارند؛ به

 کنند. 

ر بیر میؤثّ عوامیل مهیمّ از دیگیر گردشگری  ةمقیاس توسع

( معتقد است 2007) 57رود. هیپولبه شمار می CBTقیت موفّ

تنهیا در ایی  صیورت زیرا  ؛مقیاس باشدباید کوچک CBTکه 

ی توانایی مدیریت و کنترل آن را دارنید و محلّ ةاست که جامع

ط افیراد خیارج از منطقیه خواهنید تری به کنترل توسّی نیاز کم

 داشت. 

ی بیه افیزایش محلّی ةعیهای تمایل جامای  شاخص با گویه

 ةط جامعیتوسّی  گردشیگری گران، امکان مدیریت تعداد گردش

گران به محیط سنجیده شد و مییانگی  ی و آسیب گردشمحلّ

اهالی روستا به مشکالت ناشیی ( محاسبه شده است. 83/2آن )

مقییاس  ،بیا ایی  وجیود .از افزایش مقایس توسعه آگیاه بودنید

-ا نیز مناسب روسیتا نمییدر زمان حاضر ر گردشگری  ةتوسع

در مقییاس کنیونی  گردشیگری بر ایی  باورنید کیه دانستند و 
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ه با توجّیمعتقد بودند ها راه ندارد. آنمنافعی برای روستا به هم

-میی ریزی و نظیارت مناسیبدر صورت برنامه به منابع روستا،

ی افیزایش در روستا را تا حیدّ گردشگری  ةتوان مقیاس توسع

که در ایی  پیژوهش میورد  CBTقیت ص موفّ. آخری  شاخداد

گران است که میانگی  بررسی قرار گرفته است، رضایت گردش

نید اهای ای  شاخص عبارت( بوده است. گویه76/2آن برابر با )

هیای منطقیه، از: رضایت از امکانات منطقیه، رضیایت از جا بیه

-رضایت از قیمت محصوالت و خیدمات و رضیایت از میهمیان

رغیم وجیود ن روسیتا، علییای. از دید سیاکنمحلّ ةعنوازی جام

نییوازی میهمییان ،چنییی هییای فییراوان در روسییتا و همجا بییه

روستاییان، به دلیل عدم وجود امکانات و تسهیالت مناسیب در 

 کنند. گران زیادی از روستا دیدن نمیروستا، گردش

 گیریبحث و نتیجه. 5
هیای لمحور موضوعی اسیت کیه در سیاجامعه گردشگری 

یت بسییاری خصو  در کشورهای در حال توسعه اهمّبه ،اخیر

-بسیاری از مقاصد به ای  رویکرد جدید در برنامه یافته است و

 . ایی  نیوا از انیدعالقیه نشیان داده گردشگری ریزی و توسعة 

یابی به توسعة پایدار است دستابزاری مناسب برای  گردشگری

ط زنیدگی خیود را بهبیود شیرای یجوامع محلّی ،تا از آن طریق

توانید از طرییق در صورت توسعة مناسیب، میی CBTبخشند. 

ای بسییاری بیرای منیافع توسیعهی، محلّی ةتوانمندسازی جامع

راه داشیته بیه هیمه نیافتجوامع، مخصوصات جوامع فقیر و توسعه

، CBTهدف  .کندجلوگیری  گردشگریب از اثرات مخرّباشد و 

میزبان در  ةرتر است که بر جامعپایدا گردشگری ایجاد صنعت 

 تمرکز دارد. با وجیود گردشگری  ةریزی و برقراری توسعبرنامه

در عمل میورد تردیید قیت آن ، موفCBTّشده مزایای شناخته

  ةرییزی توسیعی در برنامیهمحلّی ةمشیارکت جامعی زییرا؛ است

است. کمبود مهیارت و  راهتی هممشکال در عمل با ،گردشگری

، عقاید راییج سیاسیی گردشگری ریزی رنامهتخصص مجریان ب

دانید، کمبیود سیرمایه، کمبیود که تمرکز قدرت را ارجی  میی

نفیس جامعیه، عیدم نفعان، عدم اعتمادبهدانش، عدم تمایل  ی

کننیدگان، رقابیت بیرای منیابع وجود اعتماد در میان مشارکت

ت و عدم توازن بردی بلندمدّریزی راهیکسان، عدم وجود برنامه

 58نفعان از جمله ای  مشکالت اسیت. تیمیوثیرت میان  یقد

 رییزان در تحقیق خود به ای  نتیجه رسید کیه برنامیه( 1999)

 ةدر کشورهای در حال توسعه، برای مشارکت جامع گردشگری

های فرهنگی و سیاسیی تها را دارند: سنّی، ای  محدودیتمحلّ

ن اسیاکن ةجامعه، شرایط اقتصادی ضعیف جامعه، کمبود تجرب

 ی از محلّیی ةو عییدم درک جامعیی گردشییگری ریییزی در برنامییه

  .گردشگری

سیر نییز در روستای آسییاب CBTقیت موفّبررسی عوامل 

در ایی   گردشیگری ایی  نیوا از  ن،ااز نظر ساکننشان داد که 

از میییان ده عامییل  طییوری کییهبیه ؛اسییت نبییودهق روسیتا موفّیی

ی، محافظیت از محلّی ةی، مالکییت جامعیمحلّی ةمشارکت جامع

، مدیریت و رهبیری، گردشگری منابع، تسهیم منافع حاصل از 

مییان  ةگران، کیفیت زندگی اهالی روستا، رابطیرضایت گردش

که میورد بررسیی قیرار  گردشگری  ةنفعان و مقیاس توسع ی

ی، محافظیت از محلّی ةگرفتند، تنها سه عامیل مالکییت جامعی

ت نسیبتات مناسیبی منابع و حمایت داخلی و خیارجی از وضیعی

 .برخوردار بودند

بسییار زییاد افیراد  ةه به انگیزسر با توجّدر روستای آسیاب

ها ، باید امکان مشارکت در طرحگردشگری  ةی برای توسعمحلّ

ه البتیه بایید بیه ایی  نکتیه توجّی ؛ها داده شودآن ها بهو برنامه

تنهایی ی، بیهمحلّی ةمشیارکت بیه جامعی دادن حیقّداشت که 

سیازی بلکه بایید ظرفییت یست؛ها نمشارکت آن ةکنند تضمی

نیز صورت گیرد؛ به ای  معنی که ابزار مناسیب بیرای مشیارت 

مشارکت در عمل به  ،جامعه نیز باید فراهم شود. به ای  ترتیب

آوردن فیراهم ،چنیی مشارکت بیه افیراد و هم معنی دادن حقّ

در روسیتای  ها از ای  حق اسیت.آن ةابزار مناسب برای استفاد

برای مشیارکت را کافی و دانش العات اطّ افراداغلب سر آسیاب

ی در جیذب سیرمایه و منیابع اغلب افراد محلّ ،چنی ند. همندار

  ةهای مورد نییاز بیرای توسیعبرای ایجاد تسهیالت و زیرساخت

ی از ای  واقعیت کیه محلّ ةجامع اند.مواجهمشکل با  گردشگری

هیای ندیده اسیت و ویژگیی ردشگریگ  ةآموزش الزم در زمین

هیای تولیید محصیوالت و شدن با چیالشمورد نیاز برای مواجه

گران را ندارد، آگاه است و تماییل خدمات مناسب برای گردش

در منطقیه  گردشگری  ةبسیاری برای یادگیری و کنترل توسع

سر الزم اسیت کیه در روستای آسیاب CBT ةدارد. برای توسع

 ةآن مانند آموزش جامعی ةبع پایه برای توسعمنا ،اول ةدر درج

میدیریت  ،ها صورت گیرد و پس از آنی و ایجاد زیرساختمحلّ

ی سیپرده محلّی ةبیه دسیت جامعی گردشگری  ةو کنترل توسع

هیای نهیاد و سیایر سیازمانهای میردمسازمان ،شود. از ای  رو

ی را بیر محلّی ةها باید نقش آموزش جامعمانند دانشگاه ؛مرتبط

بیرای را های دولتی تسیهیالت مناسیب ده بگیرند و سازمانعه

 در اختیار افراد قرار دهند. گردشگری وکارهای ایجاد کسب
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، CBTکیردن با وجود تمامی مشیکالت میذکور در اجرایی

کار بیرای چنان به دالیلی بهتری  راههم گردشگری ای  نوا از 

 ةجامعیمیرتبط بیا که مسادل اول ای  ؛است گردشگری  ةتوسع

گیران دارد. نارضیایتی گردش ةی تأثیر مستقیمی بر تجربیمحلّ

از ، گران خواهد شیدجامعه در نهایت منجر به نارضایتی گردش

  ةریییزی و توسییعمشییارکت جامعییه در فرآینیید برنامییه ،اییی  رو

  ةن بییا توسییعاموجییب کییاهش مخالفییت سییاکن ،گردشییگری

افزایش  گران راگشته و از ای  طریق رضایت گردش گردشگری

کیی عنوان نییروی محرّکه مشارکت عمومی بهدوم ای  .دهدمی

میزبان  ةدر راستای محافظت از محیط طبیعی و فرهنم جامع

 گردشیگری دلیل ای  است کیه صینعت  کند. سومی عمل می

نسبت به نیروهای داخلی و خارجی بسیار حسیاس اسیت و در 

در عمیل  ریگردشیگ  ةهای توسعاغلب اوقات بسیاری از برنامه

 ةجامعیشیود. هیا اجیرا مییشوند یا تنها بخشی از آناجرا نمی

هیا، بیا رضیایت ریزی طرحی در صورت مشارکت در برنامهمحلّ

 آید.ها بر میکردن آنتری درصدد اجراییخاطر بیش
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
In recent years, so many countries have paid many 

attention to tourism as a strategy to make money 

and benefit for the local communities. Many 

researchers consider tourism an appropriate 

strategy for economic and social development of 

developing countries know. Despite all the benefits 

of community-based tourism, in most developing 

countries, little authority is given to the local 

community and don't pay attention to their abilities 

to manage their resources in order to maximize the 

benefits of tourism. Because the tourism strategy in 

these countries is a government-led and serves the 

achievement of social and economic agendas of 

their own. In this study, we try to examine all the 

aspects of this type of tourism from the perspective 

of the local community. Depending on the 

capabilities and multiple historical and natural 

attractions, Asiab-Sar village is selected as the 

study area. This paper seeks to answer the 

following question: In the eyes of the local 

community, to what extent CBT Success Factors 

are implemented in the Asiab-Sar village? The 

answer to this question is essential in order to 

improve its implementation and therefore 

sustainable development of local communities.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
Sustainable tourism which is derived from the 

phrase sustainable development, is an alternative to 

mass tourism and an effort to increase the positive 

effects and mitigate the negative effects of tourism 

on the local community and the natural 

environment. In a general definition, all kinds of 

tourism that are compatible with sustainable 

development or cause it, can be called sustainable 

tourism. In recent years, many researchers have 

focused on creating sustainable tourism indicators 

with the aim of implementing this concept. 

Community involvement is considered by most 

researchers one of the necessary tools for the 

development of sustainable tourism at national and 

local levels. Community involvement through 

various ways causes Sustainable tourism. Host 

communities play an important role in 

implementing programs. Thus, their participation 

in the planning process of sustainable tourism is 

essential. The main focus of community-based 

tourism is the participation of local communities in 

sustainable tourism development and planning 

processes. Also, this type of tourism focus on 

achieving sustainable development goals of society 

and can be considered as a tool to implement 

sustainable tourism development. CBT, is a form 

of alternative tourism that maximize the benefits of 

the local community and focus on the capacity 

building and empowerment of local people, as a 

means to achieve community development. 

Despite the different definitions of CBT, all of 

them have common points. Including: 1. This type 

of tourism focuses on the local community control 

on development. 2. The local community should be 

involved in planning and management processes. 

3. The benefits of tourism should be fairly 

distributed among the community and (4) the 

interaction between guests and hosts should be 

strengthened. 

3. METHODOLOGY 
This is a questionnaire-based survey research. The 

sample comprised 448 households of Asyab-Sar 

village out of which 210 households were selected 

using Morgan table. Due to the uncertainty of the 

Sampling frame in this study, the judgmental 

sampling was used. In order to measure people's 

attitudes to the success of any one of the success 

factors of CBT, CBT assessment scale is used 

which contains 10 indicators. These indicators 

include: community involvement, sharing interests, 

protection of resources, ownership of the local 

community, internal and external support, 

management and leadership, communication 

among stakeholders, quality of life, the scale of 

development of tourism and tourist satisfaction 
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that, in total, in the form of 50 questions were 

asked. In order to measure each question, the 

whole five-item Likert was used ranging from 1 

(strongly disagree) to 5 (strongly agree). In order 

to answer the key question, one sample T-test was 

used. 

4. DISCUSSION 

According to the findings of this study, from the 

perspective of the residents, Among the ten 

indicators of CBT, only three indicators of 

community ownership, protection from internal 

and external resources and support, respectively 

have an average more than (3) and other indicators 

are less than average (3). The index of ownership 

of the local community with an average equal to 

3.27 and the index of quality of life with an 

average equal to 2.14 have the highest and the 

lowest average. 

5. CONCLUSION  

In the Asiab-Sar village due to the very high 

motivation of local people to develop tourism, the 

possibility to participate in projects and programs 

should be given to them. It should be noted that 

just giving the right to participate to the local 

community, doesn’t guarantee their participation. 

It should be capacity building too. meaning that the 

right tools for participation of society must also be 

provided. Participation in practice means giving 

people the right to participate as well as providing 

the right tools for their use of this right. in Asiab-

Sar village, most people do not have the 

information and knowledge to participate in 

tourism development. Also, many local people are 

facing difficulties in  raising funds and resources 

for facilities and infrastructure required for the 

development of tourism. The local community is 

informed from the fact that has not passed the 

necessary training in the field of tourism and 

doesn’t have the attributes needed to face the 

challenges of the production of goods and services 

suitable for tourists and desires to learn and control 

the development of tourism in the region. For the  

development of CBT in the Asiab-Sar village, 

primarily it is required that basic resources such as 

education of the local community and 

infrastructure be developed and then Management 

and control of the development of tourism given to 

the local community. Hence, NGOs and other 

related organizations such as universities should 

assume the role of the training of the local 

community and government agencies should make 

appropriate facilities for people in order to  create 

the tourism business. 

Key words: Community Based Tourism (CBT), 

local community, rural areas, Asiab-Sar village.
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