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  واژگان کلیدي:

 ي،توانمندســـــــــاز

 یمحل ینفعانمشارکت، ذ

ــــــعه پا ــــــدار، توس  ی

  .آسارا کرج ي،گردشگر

  چکیده

، به واکاوي اثرات توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري بر مشارکت آنان در توسعه پایدار پژوهش حاضر  

. پرداخته استهاي گردشگري در بخش آسارا ها و طرحگردشگري با نقش میانجی اثرات محیطی ادراك شده از برنامه

 ثر پذیر را وارسی کرده است. نتایجروش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار پرسشنامه متغیرهاي اثرگذار و ااین پژوهش به 

اثرات محیطی ـ اکولوژیک،  متغیر سه بین توانمندسازي ذینفعان محلی با معنادار و مثبت رابطه وجود از حاکی تحقیق

 اثرات اجتماعی ـ فرهنگی ادراك شده رابطه همچنین است.   گردشگري،  اقتصادي توسعه فرهنگی و اجتماعی ـ اثرات

t مقدار و مسیر ضریب به توجه با گردشگري ه پایداردرتوسع مشارکت بر اما  گرفت. قرار تایید آمده، مورد دست به 

ذینفعان محلی  مشارکت بر هاي گردشگريها و طرحادراك شده از برنامه محیطی ـ اکولوژیک و اقتصادي اثرات رابطه

اثرات محیطی ـ  حوزه در گردشگري هايها و طرحاجراي برنامه نشد. به سخن دیگر، تایید گردشگري توسعه در

 داد نشان نتایج همچنین سازد. همراه خود با محلی را جامعه بتواند مشارکت که نبوده گونه اي به اکولوژیک و اقتصادي،

ادراك شده از  اثرات اجتماعی ـ فرهنگی میانجی با نقش و غیرمستقیم صورت توانمندسازي ذینفعان محلی به که

معناداري داشته  و مثبت تاثیر گردشگري تنها در این بعد توسعه آنان در  مشارکت بر گردشگريي هاها و طرحبرنامه

  است. 

  

 مقدمه:

هــاي روســتایی بــه ســکونتگاه پایــدار امروزه ذینفعان محلی به مثابه کنشگران فعالیت گردشگري بیشترین نقش را در توسعه

براي مشــارکت  ذینفعان محلی هاي فردي و اجتماعیاین مبنا، بهبود قابلیت). بر 2: 2017، 1عهده دارند (گیانپیکولی و سایمون

قلمداد  ضروري ـ اقتصادي واکنش به مسائل زیست محیطی و اجتماعی در در  فرآیند توسعه پایدار گردشگري و و تاثیر گذاري

دســازي ذینفعــان محلــی توانمن« بهبــود ابعــادبراســاس گــزارش ســازمان جهــانی گردشــگري  ).2:  2012، 2اســت(لزلی شــده

در  هــابهبــود مشــارکت آنو باعث ؛ ساختهفراهم  »5کارسازانسان«به  »4کارپذیرانسان«زمینه را براي تعالی آنان از ،»3گردشگري

زیــرا، ). 2018سازمان جهانی گردشــگري،  ،2018، بابلی و همکاران، 2012، 2016، 6شود(استرلزکا و همکاراناقتصاد محلی می

به جاي توجه بیشتر به رشد اقتصادي؛  تحریک انگیــزش درونــی و بهبــود  »توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري« فراگرددر 

، افزایش منافع جوامع محلی و اثرگذاري مثبت بــراي مشــارکت آنــان در فرآینــد توســعه پایــدار گردشــگري هاآنرفتار و ادراك 

                                                        
  نویسنده مسؤل )n_shafiei@sbu.ac.ir(.  

١ Giampiccoli & Saaymann 
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٣ Empowerment of Stakeholder-driven 
٤ Object انسان به مثابه مفعول 
٥ Subject انسان به مثابه فاعل 
٦ Strelezecka et al 
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  ).  56: 2014، 1مدنظر است (متئو و کومار

هــاي توســعه گردشــگري، پــرورش نسبت به منافع و هزینــه ذینفعان محلیاهی بخشی آموزش و آگت موضوع،  براساس ادبیا

یر مــالی، توجــه هاي مختلف شغلی، تسهیل در دسترسی به منابع مالی و غآنان از فرصتدانش و مهارت بومی براي بهره مندي 

هــاي هــا و طــرحاجــراي برنامــه منــافع چندگانــه حاصــل ازارزش ادراك شــده  از  باعث ارتقــاء  محلیهاي به شکل پذیري نهاد

هــاي در فعالیــت هــاآن مشــارکت فعاالنــه الزم براي و زمینه )؛1393، بیدختی و همکارانامین ؛ 1998(آمین،  گردشگري شده

محلــی  ، واگذاري سهم مالکیت خدمات گردشگري به ذینفعــانعالوهبه). 137: 2010، 2(سبل سازدفرآهم میمتنوع گردشگري 

  ).2014، 3مسئولیت نقش به سزایی دارد(ام چی پوري و گیانپکولی پذیرشدر توانمندسازي و تغییر نگرش آنان براي 

، براي برقراري عــدالت اجتمــاعی و »توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري«میالدي  رهیافت  1980بر این شالوده، از دهه 

دشگري غیر مسئوالنه و مخرب محیط زیست در برنامه ریــزي توســعه کشــورها هاي حاصل از توسعه گرفضایی و غلبه بر چالش

افــزایش آگــاهی  در این رهیافت،  کهايگونهبه ).  3: 2017، 5؛ دایک و والیک 43: 2009، 4مورد توجه قرار گرفته است (شارپلی

به صورت عادالنه و  محلی دردسترسمندي و حفاظت از منابع براي بهره ذینفعان محلی گردشگريو اثرات ادراك شده محیطی 

ایجاد تحــول مــداوم بــراي دایمــی  ،توسعه گردشگري هايها و طرحآنان دربرنامهزمینه مشارکت  خود؛  که این مدنظر بوده برابر

).  بــه ســخن دیگــر، توانمندســازي 22: 2015، 6سازد. (جیــانکوپولیري و  بهبودکیفیت محیطی فراهم میکردن منافع گردشگ

توســعه گردشــگري، بــه مثابــه عامــل هاي طرحها از محلی گردشگري عالوه بر تغییر در نگرش و ارزش ادراك شده آن ذینفعان

؛  17: 2012، گردشــگري است(اســترلزکاپایداربراي اثر گــذاري مثبــت در جریــان توســعه  محلی کلیدي در قادرسازي ذینفعان

   ). 171: 2013، 7همیلتون و الکساندر

 افراد کم درآمد بیشترین جهت که این از روستاییان کیفیت زندگی ارتقاء وبهبود ابعاد توانمندسازي   نگیدراین راستا، چگو

کنند، پرسشی است که می توان پاسخ آن را در درون  هر  منطقه جستجو کرد.  بنابراین، می روستایی زندگی فقیردرمناطق و

. دبدست آورذینفعان محلی گردشگري بهبود ابعاد توانمندسازي مسئله  به علمی شناخت تا کندمی ایجاب اهمیت موضوع

هاي ها و طرحاز اجراي برنامهك شده ارذینفعان محلی متأثر از اثرات اد توانمندسازي که است این اصلی مسئله بنابراین

 مسئله راستاي در ارد؟پایدار گردشگري د و توسعهـ اقتصادي هاي اجتماعی در فعالیتها برمشارکت آن تاثیري چهگردشگري 

  است: شرح این به مقاله هاي فرعیسؤال اصلی،

 وفرهنگــی  ـ اجتماعی ،اکولوژیک -اك شده از ابعاد محیطیرتوانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري چه تاثیري در اثرات اد 

ذینفعــان محلــی از  اديفرهنگــی، اقتصـــ  اکولوژیک، اجتماعی ـ شده  محیطی ادراكاقتصادي توسعه گردشگري دارد؟ اثرات 

تا چه اندازه در مشارکت آنان در توسعه پایدار گردشگري اثر گذار است؟ آیا توانمندسازي  هاي گردشگريها و طرحاجراي برنامه

اجــراي اقتصــادي  از و  اجتماعی ـ فرهنگــی  ،اکولوژیک ـذینفعان محلی گردشگري با نقش میانجی اثرات ادراك شده محیطی 

هــاي با مشارکت آنان در فرآیند توسعه پایدار گردشگري ارتباط دارد؟ براي پاسخگویی به ســوالهاي گردشگري رحها و طبرنامه

  فرضیه مورد آزمون قرار گرفت.  7مذکور 

  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق

  مفهوم توانمندسازي

هاي مختلف علمی در حوزهها کردارانسانجوامع و به مفهوم تغییر در رفتار و  توانمندسازي به مثابه یک فرآیند قدرت بخش

                                                        
١ Mathew & Kumar 
٢ Sebele 
٣ Mtpuri & Giampiccoli  
٤ Sharply 
٥ Dukic & Volic 
٦ Giampiccoli 
٧ Hamilton & Alexander 
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-هاي غیرانتفاعی تا دولتسازمانهمچون هاي محیطی و انجام اقدامات نوآورانه در سطوح مختلف دهی به واکنشبراي سازمان

). بر این 62: 2017، استرلزکا، 2006، 2؛ والراشتین1991، 1(مچانیکالمللی مطرح شده است هاي بینملی و سازمانهاي 

هاي فردي و اجتماعی، محیط زیست و رفتارهاي لوده، توانمندسازي به مثابه ساختاري است که بین نقاط قوت و شایستگیشا

 هاي فردي،باعث تقویت درك افراد از ویژگی)؛ و 1984، 1981، 3(راپاپورت کندرابطه برقرار میمحیطی  مسئوالنه افراد درابعاد

-مندي از آن فراهم میسازنده با محیط و بهره شده و زمینه را براي برقراري ارتباط دخو هاي محیط طبیعیاجتماعی و قابلیت

 شود؛ ومیشان نسبت به مسائل زندگی انسان و جوامعسازد. همچنین، توانمندسازي محرك پاسخگویی و واکنش پذیري 

؛ آخوندي و همکاران، 28: 2015، 4زد(موییگواسااز انسان کار پذیر به انسان کارساز آماده می آنانشرایط را براي تغییرکردار 

1390 .(  

  توانمندسازي  وقدرت 

) قدرت در تمامی روابط اجتمــاعی 1982، 1980از نقطه نظر فوکولت ( ارتباط نزدیکی بین قدرت و توانمندسازي وجود دارد.

یرات قــدرت قــرار دارد. بــه بیــان ). بنابراین، هیچ کسی فاقد قدرت نیست و هر کسی در معرض تــاث2000، 5وجود دارد (اسکاپ

دیگر، بهبود سطح قدرت ذینفعان محلی گردشگري موجب  فراهم نمودن فرصتی براي مشارکت کنندگان جهت پرورش دانــش 

شــود(پرکینز و مــی »کارپــذیرانسان« و خالق  و نه صرفا به عنوان »انسان کار ساز « و همکاري مشارکت آمیز با یکدیگر به مثابه

ی و مشارکت دموکراتیــک ها بر زندگ). بهبود سطح قدرت ذینفعان محلی گردشگري عالوه بر افزایش کنترل آن9951، 6زیمرمن

  ).  1992، 7شود (ریمرمن، شولر، چکووايشان میبر مشکالت محیط زیستآنان غلبه موجب 

ذینفعــان محلــی گردشــگري بــراي  توانند در فرآیند توانمندسازي محدود کننده و یاترغیب کننــده، نمودهاي قدرت میالبته

تواند به صــورت ). بر این شالوده، توانمندسازي متناسب با ساختار قدرت می2016، 8ها باشند(نایت و کوترلمشارکت در فعالیت

) بروز نماید. از این رو، گسترش قــدرت ذینفعــان محلــی گردشــگري، پذیر(انسان کار» 10نامولد« ) و یا ساز(انسان کار»  9مولد«

هاي زیادي براي اعمال نفــوذ  و مشــارکت در امــور (تسلط) و انسان کارپذیر، که محدودیت» 11قدرت بر«گذار  از وضعیت  ثباع

براي اعمال نفــوذ  و مشــارکت ذینفعــان »  قدرت با«و » قدرت در«آورد؛ به وضعیت مختلف در ذینفعان گردشگري به وجود می

بهبــود ولد ذینفعان محلی، توجه به ري کمک نماید. البته، براي توانمندسازي ممحلی گردشگري در فرآیند توسعه پایدار گردشگ

گــذار از حالــت  باعــثآموزش و آگاهی بخشی، دسترسی به منابع، مالکیت گروهی، ســطح مســئولیت پــذیري و کنتــرل محلــی 

گردشگران و بهبود ابعاد توســعه  )،  براي ارایه بهتر خدمات گردشگري به1(جدول» مولدتوانمندسازي«به » نامولدتوانمندسازي«

   .)36-35: 2014، 12(نایت و کورتلشودمیپایدار گردشگري 

  ): مقوله قدرت و توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري1جدول(

  نوع مشارکت  توصیف فرایند توانمندسازي  تمرکز اولیه نوع قدرت

  ان کارپذیر)(انس منفعالنه  (نامولد) انجام فعالیت از روي اجبار  تسلط  قدرت بر

  برقراري ارتباط  (مولد)  انجام فعالیت به صورت ناخودآگاه  (وابستگی) عاملیت  قدرت به

  مشارکت فعاالنه  (مولد)  انجام فعالیت از روي پاسخ به نیازهاي فردي و اجتماعی   شراکت جمعی  قدرت با

  نسان کارساز)(اتوانمندسازي  انجام فعالیت به صورت خودآگاه (مولد)   خوداتکایی  قدرت در

                                                        
١ Mechanic  
٢ Wallerstein  
٣  Rappaport 
٤ Muigua  
٥  Schaap 
٦ Perkins & Zimmerman  
٧ Zimmerman, Schulz, Checkoway 
٨ Knight & Cottrell  
٩ Generative 
١٠ Non-Generative 
١١ Power over 
١٢ Knight & Cottrel 
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 بر اساس پیشینه و ادبیات موضوعماخذ: واکاوي                           

 آموزش و توانمندسازي:

ها از محیط و سازي  و برداشت انتقادي آناي براي آگاهها است؛ که به مثابه وسیلهترین حقوق انسانآموزش یکی از اساسی

هاي یکی از رکن مثابه ). آموزش با شکوفایی توانمندي درونی به19721فریره، شود (گذاري بر اهداف توسعه قلمداد میاثر

ترین سطح نفعان محلی در پایینگرفته شده است. توانمندي ذیدر نظر  و محیطمندي جوامع توسعۀ پایدار براي ارتقاي ظرفیت

واسطه آگاهی از منابع فردي، ها بهنخود از طریق آموزش باعث مشارکت جوامع در تغییرات آتی و افزایش میزان کنترل آ

 »کار ساز«و  »کار پذیر«ها به دو گونه ؛ انسانمتناسب با نوع آموزش). 2014، 2شود(راموس و پریدوکساجتماعی و محیطی می

ش نحوه آموز. بر این شالوده، هستندهاي کارساز قادر به ساخت و بهبود محیط در راستاي اهداف خود شوند. انسانتقسیم می

مهارت و دانش بومی ذینفعان محلی در کنار دانش نیروي متخصص براي قادرسازي و افزایش ادراك و اي باشد که گونهباید به

  . )28: 2015، 3موییگوا( صورت پذیرددر شرایط برابرشان حل مناسب در مسائل محیطیفهم مشترك براي یافتن راه

  

  آگاهی بخشی و توانمندسازي: 

هاي ادراکــی، حســی یا تجربه )36 :2006، 4راوکاآشکارسازي محیط اطراف است که به واسطۀ تجربه کردن ( آگاهی به مفهوم

است. همچنین آگاهی به مفهــوم صــاحبِ » کنترل عقالنی«افتد. به سخن دیگر، آگاهی، دسترسی آگاهانه یا اتفاق می و تمایالت

، 5بلــوكیــابی اســت (و بــه مفهــوم درون» خــود«فکر در خصوص یــک کارگیري این فهم در تبودن و توانایی به» خود«فهمی از 

گام اول کسب اطالعات، گــام دوم، داشــتن بــاور، گــام ســوم،  ) مراحل چهارگانه براي رسیدن به آگاهی وجود دارد؛213: 1995

اخت افــراد اســت براین مبنا، آگاهی به مفهوم بــاال بــردن درك و شــن). 461: 2007، 6برمودزمشاهده و گام آخر شناخت است (

بیننــد نظــر داده یــا از آن انتقــاد کننــد (جــی که بتوانند آزادانه فکر کنند و نسبت به هر چیزي که در محیط خود میبراي این

  .)1994،  7داتی

 هاي محیطــی،تانسیلهاي مختلف گردشگري براي درك بهتر ذینفعان محلی از پسازي در بخشهاي آگاهبدین ترتیب، کارگاه

ســازي، گفتگوهــاي هــاي آگاههایی براي تقویت روابط ذینفعان محلی با نخبگان، مراکز دانشگاهی، و ایجاد کمپیند کانالدر ایجا

ها را قادر به تفکر بــراي نفس آنان، آنارتقاي سطح آگاهی ذینفعان محلی عالوه بر افزایش اعتماد به  است. دوستانه جمعی مؤثر

  )24: 2008، 8(آمپوموزاکند شان میبهبود جایگاه شغلی و اجتماعیانتخاب آزادانه و تأثیرگذاري در 

 

  دانش و مهارت و توانمندسازي: 

هــاي درونــی خــود را بــراي دســتیابی بــه ذینفعان محلی  گردشگري از طریق افزایش آگاهی و کسب دانش و مهارت، توانایی

در زنــدگی  دانــش و مهــارت،  بــا درك صــحیح از محــیط ). ذینفعــان داراي 1988، 9اهداف مورد نظر ارتقاء  می بخشند (ابوت

بــراي دســتیابی بــه »  ،  رفتاري و ادراکــی10تکنیکی« گانه ها مهارت هاي سهتالش می کنند.  آنآن  مدیریت و بهره مندي از 

                                                        
1 Freire  
٢ Ramos & Prideaux  
٣ Muigua 
٤ Ravoka 
٥ Block  
٦ Bermudez  
٧ Gdotti & Moacir  
٨ Ampumuza  
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در انجام وظایف سطح اول مهارت، مهارت فنی، دانایی و توانایی  .)2001، 1گرینگیرند (توانمندي  اجتماعی ـ اقتصادي  فرا می

است. در این نوع مهارت آموزش وآگاهی بخشی براي بهره مندي از منابع در دسترس ضروري است. ســطح دوم مهــارت،  محوله

مهارت انسانی، یک نوع تعامل دو جانبه و یا چند جانبه است این نوع مهارت با به اشتراك گذاري تجارب و دانسته ها کسب می 

توانند توانمندي خود را ارتقــاء دهنــد. ســطح ســوم مهــارت، حلی گردشگري از طریق کارهاي تیمی میشود. بنابراین ذینفعان م

مهارت رفتاري، کنش و واکنش و ادراکات، انگیزه و قومیت ها که در بروز رفتار انسان ها براي اثر گذاري در توســعه گردشــگري 

  )1391است(خدادي و حسومی، 

  دسترسی به منابع و توانمندسازي: 

همچنین )؛ 2000 ،2و همکاران رونالدتوان از یک مکان به مکان دیگر رسید (عنوان سهولتی است که با آن می دسترسی به

محیطی،  واع مختلفی دارد که شامل فیزیکی،هاي انسانی تعریف شده است. دسترسی انعنوان جدایی فضایی فعالیتدسترسی به

هاي مختلف  از تی است؛ بنابراین در توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري فرمروانی، اقتصادي، اطالعاتی و مالی، زیرساخ

هاي شغلی، دسترسی به منابع مالی، منابع انسانی، منابع محیطی مدنظر است (آقازمانی دسترسی همچون: دسترسی به فرصت

 ). 337:  2017،  3همکارو 

 

 تشکل سازي و توانمندسازي: 

ن افراد محلی و غیرمحلی، حقیقی یا حقوقی و غیــر دولتــی اســت کــه داراي هــدف مشــترك منظور از تشکل سازي گردآورد

 توانمندســازيبــه ســزایی در  توانند نقــش ها میشود. تشکلهستند و دستیابی به این هدف از طریق فعالیت گروهی محقق می

ها  توانایی خــود را  باط با اعضاي دیگر گروهتوانند در درون اعضاي خود و در ارتهاي گردشگري میداشته باشند. تشکل ذینفعان

تواننــد هاي داراي هویت میمحور ارتقا بخشند. ذینفعان محلی گردشگري با عضویت در تشکلدر مسیر توسعۀ گردشگري جامعه

؛ 17: 2011، 4(یاماشــیتا از طریق مشورت با بخش دولتی یا خصوصی سبب تسهیل در رسیدن بــه اهــداف اعضــاي خــود شــوند

  ).737-736: 2010، 5کسکنتت مری

 مشارکت گروهی وتوانمندسازي:

آشکارســازي عملکــرد در محــیط واقعــی یــا عمــل بــه  و اجرایی کردن وظایف مداخله در وضعیت زندگی،مشارکت به مفهوم 

دربرگیرنــدة  است و استوار بر پایۀ تعامل با دیگران در گردشگري  ـ اقتصاديترتیب،  مشارکت اجتماعی واسطه افراد است. بدین

هــاي یــت افــراد بــراي فعالیتتوانمندي و ظرف  مشارکت بهکه یااین .)2009، 6(واینکذینفعان است ـ اقتصادي وظایف اجتماعی

؛  2010، 7هاي اجتماعی بستگی دارد تا بتوانند حیات و رفاه خود را در بلندمدت تضمین کنند (آنت و همکارانو  نقش فیزیکی

  ) 2008، 8آنبیبی

، »گرایانهمشــارکت ســرکوب«هــاي مختلــف همچــون:  تواند به شکلد توسعه گردشگري میت ذینفعان محلی در فراگرمشارک

کنــد تــا جوامــع صورت پذیرد. توانمندسازي  ذینفعان محلی گردشگري کمک مــی »مشارکت خودجوش«و » مشارکت تلقینی«

مشارکت خودجوش توجه به رهیافت توانمندســازي  محلی به صورت خودجوش در توسعه گردشگري مشارکت داشته باشند. در

داند که از طریق توانمندسازي و مشــارکت ذینفعــان محلــی باعــث افــزایش اي را مناسب میارجحیت دارد؛ این رهیافت، توسعه

  .)4: 2013، 9شود(بروگلکنترل و هدایت از طریق مردم محلی 

                                                        
١ Green  
٢ Ronald et al  
٣ Aghazamani& Carter 
٤ Yamashita 
٥ Mariate-Cascanate 
٦ whitenck 
٧ Anate etal 
٨ Anbaby 
٩ Breugel 



76      نامه علمی پژوهشی برنامه ریزي توسعه گردشگريفصل                                                                2. شماره 8. دوره 1398تابستان  

 

  

  پایدار گردشگري  مشارکت در توسعه  -

آگاهانه، داوطلبانه به موجب پذیرش مسئولیت توسط ذینفعان محلی گردشگري براي دستیابی به فرصــت  مشارکت یک اقدام

؛ 112؛: 1،1371). بر این شالوده، رابطه تنگاتنگی بین مشارکت و توســعه وجــود دارد(اورکلــی12: 1365هاي برابر است (میسرا، 

به نقش مشارکت در توسعه روستایی تاکیــد نمــوده » المللی کار  سازمان بین«) به گونه اي که 244: 2017، 2موبیتا و همکاران

). در فرآیند توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري سهیم نمودن ذینفعان محلی در 19: 2018سازمان بین المللی کار، است. (

طح مشــارکت، قدرت، دخالت دادن آنان در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشــارکت امکــان پــذیر اســت. در پــایین تــرین ســ

اســت  4سطح دوم، مشــارکت القــایی . تصمیمات توسط ذینفعان محلی داراي قدرت گرفته می شوداست که  3مشارکت اجباري

بــاالترین ســطح  شــود.تصــمیمات بــر ذینفعــان تحمیــل مــیبه رغم مشارکت ذینفعان محلی گردشگري در فرایند توســعه، که 

  ). 5: 2016، 6پذیرد(رسولی منش و جعفرمی از طریق توانمندسازي انجاماست که و داوطلبانه  5مشارکت، مشارکت خودجوش

  اثرات گردشگري -

بر زندگی ذینفعان محلی است. زمانی که منافع گردشــگري بیشــتر از هزینــه آن محیطی گردشگري داراي آثار مثبت و منفی 

گردشــگري توســعه بــا مشــارکت در کنند می سعی هاآن کند.تغییر میباشد ادراك ذینفعان محلی  نسبت به توسعه گردشگري 

. رشد اقتصادي بــه عنــوان یکــی از شــناخته )2: 2018، 7خود شوند(چن و همکارانبهبود کیفیت زندگی  وافزایش منافع  باعث

ترین  آثار مثبت گردشگري در سکونتگاه هاي روستایی بوده که از طریق تنوع اشتغال موجب افزایش درآمد و در نتیجه بهبــود 

. از اثرات مثبت اجتماعی می توان بــه بهــره منــدي از گردشــگري بــه )2:  2016، 8(باتلرفیت زندگی ذینفعان محلی می شودکی

: 2017، 9آقازمانی و همکــار(عنوان سازو کاري براي حفظ ارزش هاي اجتماعی و فرهنگی در سکونتگاههاي روستایی اشاره نمود

اي ارایه خدمات به گردشگران موجب تقویت روابــط بــین ذینفعــان محلــی بــراي هاي مختلف بر. به عالوه، تعامالت بخش)338

. بر این شالوده، زمانی که ذینفعــان محلــی گردشــگري از )150: 2018، 10جانی(مندي گروهی از منافع گردشگري می شودبهره

و (برگر ز آن مــی نماینــدشوند سعی در حفظ محیط زیست براي بهره مندي طوالنی مــدت امنافع حاصل از گردشگري آگاه می

  . )5: 2017،  مرتن

  

  توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري و توسعه پایدار روستایی

ها در ارتباط با اثرات توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري  بر مشارکت آنان در توســعه پایــدار  گردشــگري نتــایج پژوهش

-، ایجاد فرصتهاها در راستاي توزیع قدرت براي  ایجاد  تشکلذاريکه در برزیل، سیاست گمتفاوتی نشان داده است. به طوري

موجب افزایش اعتماد به نفس و خود اتکایی اعضــاي و بهبود جایگاه ذینفعان محلی گردشگري  هاي برابر دسترسی میان اعضا، 

، 11برگــوز و مــرتن(هم نمــوده اســت شگري فراگردپایدار ها در فرآیند توسعه زمینه را براي مشارکت فعاالنه آن ها شده؛ وتشکل

خود آگاهی ذینفعان محلــی گردشــگري شــده؛ و  ، باعث افزایشآمریکاي مرکزي همچنین،  توجه به توانمندسازي در  ). 2017
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ها تمایل بیشتري به  مشارکت  با بخش دولتی و خصوصی براي ارتقاء کیفیت خــدمات بــه گردشــگران داشــته موجب گشته آن

، 1انــد(هکارتشان اثرگذار بــودههاي متنوع شغلی در کاهش فقر و بهبود کیفیت محیطییب با آگاهی از فرصتترتباشند؛ و بدین

در کانادا، برنامه ریزي براي توانمندسازي مولد ذینفعان محلی گردشگري براي حفاظت از  ).2017جرجنسن و تونینگ، ؛ 2009

در سوئد توانمندسازي مولــد  )2013، 2وده است (ادگل و سوانسونمحیط طبیعی از طریق مدیریت و کنترل محلی مورد توجه ب

پذیري در زمینه توسعه پایدار گردشگري صــورت گرفتــه ها براي مسئولیتذینفعان محلی گردشگري از طریق تقویت مهارت آن

ن موضــوع  همکــاري ها شده؛ و ایــاست. افزایش آگاهی ذینفعان محلی گردشگري سبب تقویت روابط و ایجاد اطمینان  بین آن

، 3لیندسترم و الرســوندنبال داشته است. (مهارت یکدیگر براي کار گروهی به  مندي از خالقیت وها را به منظور بهرهگروهی آن

بر نقش حمــایتی و هــدایتی  در لهستان،هاي محلی ). همچنین، توسعه گردشگري مشارکتی براي توسعه پایدار سکونتگاه2016

 ). 2017، 4. (اســترزلکااست داشتهي ذینفعان محلی گردشگري براي  موفقیت در توسعه گردشگري تاکید حکومت درتوانمندساز

بدین ترتیب، کشورهاي اروپایی و آمریکایی تالش دارند با ارتقاء توانمندسازي ذینفعان محلــی گردشــگري ابعــاد توســعه پایــدار 

  گردشگري را نیز بهبود بخشند. 

محلی گردشــگري از انبوه بدون آگاهی بخشی ذینفعان  قایی همچون زیمباوه، توسعه گردشگريدرحالی که در کشورهاي آفری

اثرات محیطی، موجب آسیب جدي به محیط طبیعی آن شده است.  همچنین، ناآگاهی ذینفعان محلی گردشــگري از چگــونگی  

هــا بــه گــذاريتغییــر در سیاســت  ه کشــورها،در این گون حفاظت از منابع محیطی نیز بر مشکالت آنان افزوده است. براین مبنا،

هــا بــراي بهــره منــدي از هاي محافظت از منابع محیطی و مشارکت آنمنظور آگاه بخشی به ذینفعان محلی گردشگري از روش

-در کشورکنیا نیز به دلیل سیاست). 2016، 5سیباندا و موزاپومنافع گردشگري درراستاي توسعه پایدار محلی تاکید شده است(

-،  نبود اعتماد،  مشارکت ذینفعان محلی در فعالیت گردشگري به صورت نامولد شده اســت. ازایــن»باال به پایین«هاي از ذاريگ

).  زیــرا 2017، 6رو، برآگاهی بخشی و ارتقاء دانش و مهارت ذینفعان محلی کم سواد و فقیر تاکید شده اســت(مایاکا و همکــاران

هاي متناســب بــراي توانمندســازي ذینفعــان محلــی و کم توجهی به روش» 7ومت محورحک«توسعه گردشگري براساس رویکرد 

هاي مختلف در ابعــاد توســعه پایــدار محلــی و  گردشــگري براي غلبه  بر مشکالت اقتصادي ناشی از بیکاري،  سبب بروز چالش

هــا در دیگر، پژوهشسخنبه  ) 5201، 8شیلی و زولوف؛ 2017دربسیاري از کشورهاي افریقایی شده است(سازمان ملل متحد، 

افریقا بیانگر آن است که گردشگري همواره به عنوان یک منبع درآمد براي کاهش فقر مورد توجه قرار گرفته است. امــا، کمبــود 

عامــل اساســی در نــاتوانی ذینفعــان  ،هاي مناسب براي توسعه گردشگري و نابرابري در توزیع قدرت و تفویض اختیــارزیرساخت

  ). 2017، 10ادوامپونگ،  و 2017، 9جیامپیکولی وساییمنت(راي مشارکت در گردشگري بوده است ی بمحل

دهد. نبود زیرساخت مناسب بــراي توســعه بررسی توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري در کشورهاي آسیایی نیز نشان می

مندي از منــابع محلــی، ي  براي چگونگی بهرهمحلی گردشگر گردشگري،  پایین بودن سطح آموزش و اگاهی بخشی به ذینفعان

مند شوند؛ و سیاســت هــاي ر که باید از منابع گردشگري بهرهتوانند آن طوبیعی و فرهنگی، ذینفعان محلی نمیبه رغم غناي ط

یوان،  در شرق آسیا و در تــا )2013، 11راناناراگیري گردشگري ذینفع محور است (یاوکمبود شفافیت از علل عدم شکل دولتی و

ها بــراي مداخلــه و مســؤلیت پــذیري توجه به آموزش ذینفعان محلی گردشگري براي ارتقاء دانش و مهارت، و توانمندسازي آن

همچنین در چین بــه تقویــت نقــش دولــت در جــذب اعتمــاد ذینفعــان محلــی  ). 2015، 12بیشتر تاکید شده است (فانگ و لو

                                                        
١ Hockert 
٢ Edgell & Swanson 
٣ Lindstrom & Larson 
٤ Strelezecka 
٥ Sibanda & Muzapu 
٦ Myaka etal 
٧ State-Led 
٨ Chili&Xulu 
٩ Giampiccoli & Saayman 
١٠ Adu-Ampong 
١١ Yavaranaran 
١٢ Fong & Lo 
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).  در مــالزي نیــز 2017، 1مورد توجه قرار گرفته اســت (مــک و همکــاران  هاي گردشگريگردشگري براي مشارکت در فعالیت

اقتصادي، سنتی و مذهبی از عوامل بازدارنده مشارکت ذینفعان در گردشگري عنوان شده اســت.  عواملکمبود دانش و مهارت و 

رکتی بــراي تقویــت مشــارکت بنابراین، تغییر در رویکرد برنامه ریزي گردشگري از حکومت محور بــه رویکــرد ارتبــاطی ـ مشــا

ریــزي گردشــگري بــه ) در ایران نیز در برنامــه2017، 2ذینفعان محلی گردشگري ضروري قلمداد شده است (کوناسه و همکاران

هاي متنوع به ذینفعان محلی،  به دلیــل حکومــت محــور بــودن گردشــگري و کــم تــوجهی بــه توانمندســازي  رغم ارایه آموزش

هاي مسیر و مقصد گردشگري با چالش جــدي مواجــه ریزي توسعه گردشگري، توسعه پایدار سکونتگاهذینفعان محلی در برنامه 

  ).  :501ثابت و هراتی فرد، است(شفیعی 

  مدل مفهومی

ها در فرآیند توسعه پایدار گردشگري با نقــش براي بررسی نقش توانمندسازي ذینفعان محل گردشگري در ارتقاء مشارکت آن

هاي توسعه گردشگري با مــرور ها و طرحمحیطی ـ اکولوژیک، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادي ادراك شده از برنامه میانجی اثرات

-تحقیــق مــدل اثرگــذار و اثرپــذیر ) به عنوان چارچوب کلی براي مشخص نمودن روابط میان متغیرهاي1ادبیات تحقیق، شکل(

  سازي شد. 

  
  1396هاي پژوهش، ماخذ: یافته ، ): مدل مفهومی پژوهش1شکل(  

  فرضیه هاي تحقیق

1H:  توسعه گردشگري تاثیر  هايها و طرحشده از برنامه ادراكاکولوژیک  -توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري بر اثرات محیطی

سعه گردشگري هاي توها و طرحبرنامه شده از ادراكفرهنگی -اثرات اجتماعی توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري بر :2H مثبت دارد. 

تاثیر هاي توسعه گردشگري ها و طرحبرنامهشده از  ادراكتوانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري بر اثرات اقتصادي  :3H تاثیر مثبت دارد. 

 :5Hتوانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري بر فرآیند مشارکت در توسعه پایدار گردشگري تاثیر مثبت دارد.    :4H  مثبت دارد.

هاي توسعه گردشگري ها و طرحاز برنامهاکولوژیک ادراك شده  -دسازي ذینفعان محلی گردشگري با نقش میانجی اثرات محیطیتوانمن

توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري با نقش میانجی اثرات  6H براي مشارکت آنان در فرآیند توسعه پایدار روستایی تاثیر مثبت دارد.  

براي مشارکت آنان در فرایند توسعه پایدار روستایی تاثیر مثبت هاي توسعه گردشگري ها و طرحاز برنامهشده  فرهنگی، ادراكـ اجتماعی 

هاي توسعه ها و طرحاز برنامهتوانمندسازي ذینفعان محلی گردشگر با نقش میانجی اثرات ادراك شده اقتصادي، ادراك شده  7H دارد.

   وسعه پایدار تاثیر مثبت دارد.براي مشارکت آنان در فرایند تگردشگري 

  

  

 روش تحقیق 

نحوه گردآوري اطالعات از نوع توصیفی ـ پیمایشی اســت و  روش و  و با توجه به بنیاديتحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع 

                                                        
١ Mak et al 
٢ Kunasekaran et al 



  79    با نقش میانجی اثرات ادراك شده از گردشگري توانمندسازي ذي نفعان محلی براي مشارکت در توسعه پایدار گردشگري 

محلــی  به واکاوي اثرات توانمندسازي ذینفعان 1397بر حسب ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی است. این پژوهش در سال 

 پرداخته است. به روش توصیفی ـ تحلیلی  ها در توسعه پایدارگردشگري در ناحیه مورد مطالعه گردشگري بر مشارکت آن

کــز خــرده فروشــی و عمــده اقــامتی و پــذیرایی، مرکز واحد و مر  460(ذینفعان محلی) صاحبانشامل  جامعه آماري پژوهش

از طریق مراجعــه حضــوري و داده هــاي ســازمان میــراث فرهنگــی و مراکز  این بوده است. در مسیر و مقصد گردشگري فروشی

: 1393(ســرایی،  "کوکران"حجم نمونه محاسبه شده براي ذینفعان بر اساس فرمول شناسایی شدند.  1397سال  در گردشگري

درصــد ، تعــداد  5) و دقــت احتمــالی مطلــوب 5/0*5/0(25/0درصد و پیش برآورد واریانس 95)،  با سطح اطمینان 136-137

  ها پرسشگري به عمل آمد. خاب شدند که به طور مستقیم از آنذینفع محلی گردشگري  به صورت نمونه تصادفی انت 230

 براساس شرایط مختلف مطالعات از پرسشنامه طراحی شد. براي استفاده پرسشنامه ابزار از هاي میدانیداده آوريجمع براي

توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري  تعداد  ابعاد مختلف   رابطه براي سنجش این در .شد استفاده جامعه ایران موقعیت و

  استفاده شد.در ارتباط با موضوع مورد مطالعه  مختلف پژوهشگران مطالعاتاز  2سؤال مطابق جدول 19

  فرآیند توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري ) متغیرهاي مکنون و آشکار2جدول (

متغیر 

  مکنون

عالئم  آشکارتغیر م

 PLSدر 

  نویسندگان

  

  آموزش

  

(اجراي 

  دوره هاي

آموزشی 

  در زمینه)

  

   ;AQ1 Strelezecka, 2012 & 2016;   Jorgensen & thoning, 2017;   Mak et al, 2017  خدمات رفاهی و پشتیبان گردشگري

Kunasekaran et al, 2018;  

حفاظت محیط زیست و استفاده از انرژي 

  ینهاي نو

AQ2  Hockert, 2009;  Strelezecka, 2012;    Sibanda & Muzupa, 2016;   Muigua, 

2015; Mertens & Burgos, 2017;   

   ;AQ3  Hockert, 2009;   Mertens & Burgos, 2017;   Jorgensen & thoning, 2017  روش هاي نوین بازاریابی

UNWTO, 2018 

   ;AQ4  Hockert, 2009;    Lindstrom & Larson,2016;    Sibanda & Muzupa, 2016  بهره مندي از منابع محلی

 ,AQ5  Sibanda & Muzupa, 2016;  Saymman & Giampicolli,, 2017;  UNWTO  گردشگري پاك 

2018 

  

آگاهی 

  بخشی

 ;BQ1  Lindstrom & Larson,2016;  Strelezecka, 2017;  Mak et al, 2017  آگاهی از حقوق شهروندي

UNWTO, 2018 

 BQ2  Strelezecka, 2012;  Strelezecka, 2016;  UNWTO, 2018  آگاهی از منابع محیطی در دسترس 

 ;BQ3  Sibanda & Muzupa, 2016;  UNWTO, 2018  آگاهی از اصول توسعه پایدار 

   ;BQ4  Hockert, 2009; Sibanda & Muzupa, 2016;   Jorgensen & thoning, 2017  آگاهی از اثرات منفی گردشگري  

Saymman & Giampicolli,, 2017;   

  

  

  

  مهارت

    ;CQ1  Mtpuri & Giampiccoli, 2014;   Sibanda & Muzupa, 2016  مهارت در زمینه صنایع محلی 

Kunasekaran et al, 2018;  

مندي از تکنولوژي و انرژي مهارت در بهره

  هاي نوین 

CQ2  Hockert, 2009;  Mtpuri & Giampiccoli, 2014;  Sibanda & Muzupa, 2016;   

UNWTO, 2018; 

مهارت در ارایه خــدمات گردشــگري بــه 

  گردشگران

CQ3  Mtpuri & Giampiccoli, 2014;   Muigua,2015;;  Mertens & Burgos, 2017;   

Kunasekaran et al, 2018;    

  

  

  

  دسترسی

دسترسی به منابع فیزیکــی، اجتمــاعی و 

  اقتصادي 

DQ1  Hockert, 2009;   Mtpuri & Giampiccoli, 2014;   Muigua,2015; Jorgensen 

& thoning, 2017;  Mertens & Burgos, 2017;  ;   Kunasekaran et al, 2018;    

 ,DQ2  Sibanda & Muzupa, 2016;  Mertens & Burgos, 2017; Kunasekaran et al  دسترسی به تکنولوژي زیر ساخت 

2018; 

 DQ3  Hockert, 2009;    Muigua, 2015; Mertens & Burgos, 2017;  Kunasekaran  دسترسی به منابع مالی و غیر مالی 

et al, 2018;  UNWTO, 2018; 

   ;DQ4  Sibanda & Muzupa, 2016;   Kunasekaran et al, 2018  دسترسی به نیروي ماهر انسانی 

  

تشکل 

  سازي

 ;EQ1  Hockert, 2009;  UNWTO, 2018  ایجاد تشکل تمایل براي

 & EQ2  Hockert, 2009;   Lindstrom & Larson,2016; Muigua,2015; Jorgensen  تمایل براي مشارکت در تشکل ها 

thoning, 2017;  

 ;EQ3  UNWTO, 2018  هارضایت از عضویت در تشکل

  

  

 توانمند

  سازي

 RQ1  Kunasekaran et al, 2018; Saayman & Giampiccoli,2017; Kvita, 2014  اداره مراکز اقامتی 

 RQ2  Kunasekaran et al, 2018; Kavita, 2014  اداره مراکز پذیرایی 

    ;RQ3  Strelezecka, 2017; Hockert, 2009  برگزاري تورهاي گردشگري 

    ;RQ4  Saayman & Giampiccoli,2017;  Hockert, 2009  عرضه صنایع دستی به گردشگران

مشارکت 

در فرایند 

توسعه پایدار 

    ;KQ1 Strelezecka, 2017; Hockert, 2009  مشارکت اجتماعی و اقتصادي 

 ;KQ2 Mtpuri & Giampiccoli, 2014  مشارکت در زمینه زیست محیطی 

   ;KQ3 Mertens & Burgos, 2017  زیر بناهاي آموزشی درشارکت م
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ي هــاي نــوین در مراکــز ژانر مشارکت در  گردشگري 

  اقامتی و پذیرایی

KQ4 Jorgensen & thoning, 2017;       

  1397مأخذ: براساس واکاوي ادبیات و پیشینه موضوع ، سال 

براي مشارکت در فرایند توسعه پایدار  هاها و طرحاز اجراي برنامه ذینفعان محلی براي سنجش اثرات ادراك شده محیطی

   مورد ارزیابی قرار گرفت. 3مطابق جدول  سوال 23 روستایی تعداد

  گردشگري) فرآیند شاخص سازي مفهوم توسعه پایدار3جدول (

متغیر 

  مکنون

عالئم   متغیر آشکار

 PLSدر 

 نویسندگان

ابعاد 

-محیطی

اکولوژیک 

 ادراك شده

;GQ1  Mtpuri & Giampiccoli, 2014; Muigua,2015; Lindstrom & Larson,2016  هبود حفاظت از منابع طبیعیب   

UNWTO, 2018 

 & GQ2  Strelezecka, 2012; Mtpuri & Giampiccoli, 2014; Muigua,2015; Saymman  بهبود چشم اندازهاي روستایی

Giampicolli,, 2017 

 ;GQ3  Muigua,2015; Lindstrom & Larson,2016; Mertens & Burgos, 2017  بهبود کیفیت محیط زیست

Strelezecka, 2017;  

 ,,GQ4  Hockert, 2009; Mtpuri & Giampiccoli, 2014; Saymman & Giampicolli  بهبود تنوع زیستی

2017, UNWTO, 2018  

 ,GQ5  Sibanda & Muzupa, 2016;  Saymman & Giampicolli,, 2017;  UNWTO  بهبود گونه هاي گیاهی 

2018; Mertens & Burgos, 2017; 

  ;GQ6  Mtpuri & Giampiccoli, 2014; Mertens & Burgos, 2017  بهبود حیات جانوري

  

  

  

  

  

  ابعاد

 - اجتماعی

  فرهنگی

  ادراك شده

  

 IQ1  Muigua,2015; Mertens & Burgos, 2017; Adu-Ampong, 2018; Kunasekaran  ارتقاء کیفیت زندگی 

et al, 2018;UNWTO, 2018 

 ;IQ2  Mtpuri & Giampiccoli, 2014; Muigua,2015; Mertens & Burgos, 2017  بهبودکیفیت بناهاي فرهنگی 

Kunasekaran et al, 2018 

 ;IQ3  Hockert, 2009; Mtpuri & Giampiccoli, 2014; Lindstrom & Larson,2016  بهبود تعامالت با گردشگران

Strelezecka,2017; Adu-Ampong, 2018; 

 ;IQ4  UNWTO, 2018;  Kunasekaran et al, 2018  کاهش مهاجرت و افزایش جمعیت

  ; IQ5  Mtpuri & Giampiccoli, 2014; Jorgensen & thoning, 2017; Mayaka et al  هابهبود وضعیت تشکل

Kunasekaran et al, 2018; 

 & IQ6  ; Mtpuri & Giampiccoli, 2014; Strelezecka,2017, 2016; Saymman  بهبود مشارکت (شراکت جمعی) 

Giampicolli,, 2017; Adu-Ampong, 2018;  

 ,IQ7  Mertens & Burgos, 2017; Strelezecka,2017, 2016; Kunasekaran et al  بهبود  فرهنگ بومی

2018;UNWTO, 2018 

  

  

  

  

  

  

  ابعاد

  اقتصادي 

  ادراك شده

 ,HQ1  Mtpuri & Giampiccoli, 2014; Muigua,2015; Strelezecka,2017  بهبود در صنایع دستی و کارگاهی 

Kunasekaran et al, 2018; 

 ,HQ2  Hockert, 2009; Muigua,2015; Mertens & Burgos, 2017; Kunasekaran et al  بهبود در محصوالت کشاورزي  

2018; 

 HQ3  Mtpuri & Giampiccoli, 2014; UNWTO, 2018  بهبود ارایه خدمات به گردشگران

 & HQ4  Sibanda & Muzupa, 2016; Strelezecka,2017, 2016; Saymman  بهبود سطح سرمایه گذاري

Giampicolli, 2017 

 ,HQ5  Hockert, 2009; Saymman & Giampicolli,, 2017; Mayaka et al ; UNWTO  بهبود سطح  درآمد

2018 

  ;HQ6  Muigua,2015; Strelezecka,2017, 2016; Saymman & Giampicolli,  2017  بهبود کمیت وکیفیت اشتغال

 & HQ7  Hockert, 2009; Muigua,2015; Strelezecka,2017, 2016; Saymman  بهبود تنوع فرصت هاي شغلی

Giampicolli,, 2017; UNWTO, 2018 

  1397حاضر، سال  ماخذ:یافته هاي تحقیق

و براي مشخص  میزبان جامعه در پژوهش، متغیرهاي با پیشین مطالعات از برگرفته هايلسوا انطباق از اطمینان منظور به

هاي مورد مطالعه؛ درجه اهمیت شاخص ناحیهها و انطباق آن با شرایط ایران و روستاهاي شدن روایی صوري  این  شاخص

هاي نفر از از مدرسان و پژوهشگران دانشگاهی مرتبط با موضوع در دانشگاه 12تعداد از  مؤلفه اثر گذار و اثر پذیر پژوهش، 

ها و نهادهاي مرتبط ازجمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگري مدیران و کارشناسان خبره سازماننفراز  10مختلف؛ و تعداد 

و پس از مورد سنجش قرار گرفت؛  ،4هاي مختلف گردشگري براي ذینفعان محلی مطابق جدولکشور و مراکز ارایه دهنده دوره



  81    با نقش میانجی اثرات ادراك شده از گردشگري توانمندسازي ذي نفعان محلی براي مشارکت در توسعه پایدار گردشگري 

اهمیت حذف شد. سنجش این هاي بیو تعدادي از سؤال ها، اقدامات اصالحی در پرسشنامه صورت گرفتاخذ نظرات آن

  .خیلی زیاد بود 5خیلی کم تا مقدار  1اي طیفی لیکرت از مقدار هاي رتبهها به صورت گزینهشاخص

  

  

  

  هاي آموزشی براي ذینفعان محلی گردشگريدهنده دورهمراکز ارایه): 4جدول (
 هاي برگزار شدهدوره نام سازمان شرح

  

مراکز دولتی 

  و رسمی

سازمان میراث 

  فرهنگی و گردشگري

راهنمایان    مدیریت تورگردانی

  تور

شیرینی   هتلداري  رستوران

  پزي

صنایع 

  دستی

    

  

  سازمان اوقاف

آشنایی با مراکز 

  زیارتی و متبرکه

راهنماي تور 

  زیارتی

هاي کاردانی دوره

  مدیریت اماکن زیارتی

          

دانشگاه علمی و 

  کاربردي 

زبان   مدیریت رستوران  راهنماي تور  مدیریت تورگردانی

  انگلیسی

هاي دوره

  پذیرایی

هتلدار

  ي

مدیریت 

  گردشگري

بازار یابی 

  گردشگري

مراکز نیمه 

رسمی و غیر 

  رسمی 

  راهنمایان تور

  هاو تورگردان

هاي آشنایی با جاذبه

  گردشگري

              

فدراسیون 

کوهنوردي و تورلیدرهاي 

  ورزشی

آموزش هاي دوره

  اسکی، 

کوه نوردي، 

صخره نوردي و 

  یخ نوردي

            

  1397حاضر، سال  ماخذ:یافته هاي تحقیق

) و مدل معادالت SPSSروش هاي آماري مورد استفاده در این پژوهش تحلیل همبستگی با استفاده از نرم افزار(

مدل معادالت ساختاري انجام شد.  SMARTPLS (3) و با نرم افزار (PLS) به کمک روش حداقل مربعات(SEMساختاري(

)SEM یکی از رویکردهاي آماري جامع براي آزمون فرضیه ها در روابط میان متغیرهاي پنهان و آشکار مورد استفاده قرار (

مدل  د؛ مرحله اول ارزیابیالت ساختاري در دو مرحله انجام ش). سنجش مدل معاد47: 1395؛ نوروزي، 2004، 1(هویلگرفت

)تعیین شد. در این مرحله از CFAیی مدل با استفاده از  تحلیل عاملی (نی که در این مرحله پایایی و رواي بیرواندازه گیر

) و آلفاي کرونباخ براي بررسی پایایی CR) براي بررسی روایی متغیرها و از پایایی ترکیبی(AVEمقدار  و روایی سازه (

 ؛باشد 5/0دار و مقدار روایی ساده باالتر از سطح یک تا پنج درصد معنیدرt  اگر مقدار   ابزارهاي اندازه گیري استفاده شد.

باشد.  7/0و ضریب آلفاي کرونباخ باالتر از  CR <6/0 هشود کمطلوبیت پایایی سازه زمانی حاصل میروایی سازه مطلوب بوده، 

  ت. پایایی و روایی پرسشنامه مطلوب بوده اس 6بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 

 

 یافته هاي پژوهش

حدود  همچنین، .بودند درصد زن و بقیه مرد 6/11میزان  یان،پاسخگونفر از 230 از مجموعداد، یافته هاي توصیفی نشان 

.به طور کلی بیشترین فراوانی سن پاسخگویان مربوط به گروه بودند. داراي تحصیالت باالي دیپلم  پاسخگویاندرصد  2/82

  )5است.(جدول هبود سال 44تا  35سنی 

  ناحیه مورد مطالعه):ویژگی هاي پاسخگویان در 5جدول(

 ذینفعان محلی گردشگري ویژگی

  درصد  تعداد   

 4/88  203  مرد  جنس

 6/11 27 زن

 

  تحصیالت

 6/2 6  ابتدایی

 0/3 7 راهنمایی

                                                        
١ Holey 
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 2/12  28 و دیپلم  دبیرستان

 1/79 182 کاردانی و کارشناسی

 1/3 7 ارشد و باالتر

 

  سن

24-20  11 8/4 

34-25 58 1/25 

44-35 91 6/39 

54-45 54 5/23 

64-55 14 1/6 

74-65 2 9/0 

  1397ماخذ: یافته هاي پژوهش، 

آلفــاي کرونبــاخ  سنجیده شــد.  6مطابق جدول  شاخص هاي روایی همگرا، آلفاي کرونباخ وپایایی ترکیبی میانگین پاسخ ها 

کنــد و پایــایی ترکیبی(لــوین گلــد گیري میمان افزایش یک متغیر اشکاراندازهرهاي مکنون را در زمیزان بارگیري همزمان متغی

پایایی پرسشــنامه بــه  .استاشتاین) نسبت مجموع بارهاي عاملی متغیر مکنون به مجموع بارهاي عاملی به عالوه واریانس خطا 

 تایید شده است.  CR< 6/0به واسطه مقادیر باالتر از آلفاي کرونباخ و  پایایی ترکیبی  7/0واسطه مقادیر باالتر از 

گیري نسبت بــه ســازه هــاي دیگــر روایی همگرا به معناي این است که نشانگرهاي هر سازه تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه

که تمــام  استاي نهها به گوکند و ترکیب آنبه عبارت دیگر، هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیري می می سازد.مدل فراهم 

بنابراین این آزمون به بررســی همگرایــی شــاخص هــاي انــدازه گیــري کننــده  هستند. تفکیک قابل به خوبی از یکدیگر هاسازه

هــاي مــورد مطالعــه داراي ) آشکار ساخت که تمام سازهAVEمتغیرهاي مدل می پردازد. شاخص میانگین واریانس استخراجی(

و  96/1درصد بــاالي  5در سطح ) tهستند. همچنین تمامی مقادیر بارهاي عاملی( 5/0ه باالتر از میانگین واریانس استخراج شد

  مبنا، روایی پژوهش مورد تایید قرار گرفت.  ندار هستند. برایمعنی

 ): شاخص هاي روایی همگرا و پایایی متغیرهاي پژوهش6جدول(

 آلفاي  متغیرهاي پنهان

 کرونباخ

 پایایی

(Rho-a) 

یرکیبپایایی ت  

(CR) 

میانگین واریانس 

 استخراجی

(AVE) 

ضریب 

 تعیین

(R2) 

837/0 آموزش  041/1  872/0  580/0  004/0  

858/0  آگاهی بخشی  079/1  891/0  678/0  012/0  

759/0  دانش و مهارت  860/0  853/0  661/0  026/0  

897/0  دسترسی به منابع  864/0  918/0  739/0  009/0  

809/0  تشکل سازي  600/1  856/0  669/0  004/0  

اکولوژیک ـ اثرات محیطی 

  ادراك شده
876/0  895/0  905/0  613/0  

062/0  

فرهنگی ـ اثرات  اجتماعی 

  ك شدهادرا
922/0  933/0  937/0  712/0  

050/0  

919/0  ادراك شدهاثرات  اقتصادي   925/0  937/0  712/0  070/0  

مشارکت در توسعه پایدار 

  گردشگري
861/0  874/0  905/0  705/0  

507/0  

  1397ماخذ: یافته هاي پژوهش، 

   

در قطر اصلی ماتریس اعداد یک نشــان دهنــده  ).7دهد(جدول مینشان  بین متغیرهاي پژوهش با یکدیگر ضرایب همبستگی

. همــان طــور کــه اســتهمبستگی متناظر یک متغیر با خودش است؛ قدر مطلق مقادیر بیشتر نشان دهنده همبســتگی بیشــتر 

هــاي توانمندســازي، ین شــاخصب درصد مثبت و معنی دار هستند. 5ي ام ضرایب همبستگی در سطح خطاشود تممشاهده می



  83    با نقش میانجی اثرات ادراك شده از گردشگري توانمندسازي ذي نفعان محلی براي مشارکت در توسعه پایدار گردشگري 

داراي رابطه قوي با مشارکت ذینفعان محلی گردشگري در توسعه پایدار و دانــش و مهــارت  093/0دسترسی به منابع با ضریب  

. همچنــین، بررســی ارتبــاط اســتی گردشــگري داراي بیشترین همبســتگی بــا توانمندســازي ذینفعــان محلــ 162/0با ضریب 

گردشــگري بــا هاي توسعه ها و طرحادراك شده از برنامهفرهنگی ـ  یک، اقتصادي و اجتماعیژاکولوـ همبستگی اثرات محیطی 

ادراك  فرهنگــیـ  گردشگري آشکار ساخت که اثرات اجتماعی پایدار هریک از شاخص هاي توانمندسازي و مشارکت در توسعه

 بوده است. ادراك شده گردشگري با هریک از شاخص هاي توانمندسازي به مراتب بیشتر از سایر اثرات  توسعه شده از

 ): ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش7جدول(

  (j)  (i)  (h)  (g)  (f)  (e)  (d)  (c) (b)  (a) متغیرهاي پنهان 

 (a)1 ادراك شدهاکولوژیک ـ  اثرات محیطی                    

 (b)1  643/0  ادراك شدهادي اثرات اقتص                  

 (c) 1  922/0  631/0  ادراك شدهفرهنگی ـ اثرات اجتماعی                

 (d) 1  -070/0  -079/0  -090/0  آموزش              

 (e) 1  287/0  -074/0  -068/0  -070/0  آگاهی بخشی            

 (f) 1  -051/0  073/0  -027/0  -094/0  -084/0  دانش و مهارت          

 (g)1  017/0  128/0  077/0  -124/0  -124/0  -035/0  نابع دسترسی به م        

 (h) 1  051/0  043/0  -139/0  013/0  -060/0  -026/0  -053/0  تشکل سازي      

 (i)  1  064/0  096/0  -162/0  108/0  -061/0  223/0  0264/0  024/0  توانمندسازي    

 (j) 1  -049/0  -032/0  -093/0  001/0  -045/0  -012/0  211/0  141/0  032/0  مشارکت  

   1397ماخذ: یافته هاي پژوهش، 

 

 کــه دهــد، معادالت ساختاري در حالت تخمین ضــرایب اســتاندارد نشــان مــیهاي پژوهشمی و فرضیهبا توجه به مدل مفهو

، ـ اکولوژیــکمحیطــی زاد و متغیرهــاي اثــرات بــرونبه مثابه عوامل اثرگــذار و ، ذینفعان محلی گردشگري متغیر توانمندسازي

و مشــارکت در توســعه  ،میــانجیبه مثابه متغیــر   ،گردشگري هايها و طرحادراك شده از برنامه فرهنگیـ و اجتماعی  اقتصادي

پژوهش که روابــط بــین متغیرهــاي  مدل اندازه گیري بیرونی )3شکل(. مطابق استزاد دروناثرپذیر و  گردشگري، متغیرپایدار 

  ارایه شده است. داري ضرایب دارد و در حالت معنیضرایب استان آشکار و پنهان را در حالت تخمین

حاصل نتایج بدست آمده بر روي مدل مفهومی پژوهش، مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرایب استاندارد  اجرايبا 

ر یــا در مدل معادالت ساختاري ضرایب بین متغیرهاي پنهان یا مکنون(دایره اي) و متغیرهاي مشــاهده پــذی. )3شکل ( شودمی

آشکار  و پنهان روابط بین متغیرهاي آشکار مدل اندازه گیري در .باشندآشکار (مستطیل) بارهاي بیرونی (وزن هاي بیرونی ) می

اعداد داخل دایره ها یا متغیرهاي پنهان نشان دهنده ضریب تعیین(درصد تغییرات متغیر اثرگذار یــا درون زا را توســط  .شودمی

کــه در بــر  بودهضرایب بین متغیرهاي پنهان با یکدیگر (رابطه بین متغیرهاي دایره اي شکل)  زا) هستند.متغیر اثر پذیر و برون 

متغیر توانمندسازي ذینفعان محلی گردشــگري، بــه مثابــه عوامــل  مدل پژوهش حاضر،در  .باشدمیگیرنده فرضیه هاي پژوهش 

هــاي هــا و طــرحتصادي و اجتماعی ـ فرهنگی ادراك شده از برنامهزاد و متغیرهاي اثرات محیطی ـ اکولوژیک، اقاثرگذار و برون

نتــایج مــدل انــدازه زاد اســت. گردشگري،  به مثابه متغیر میانجی، و مشارکت در توسعه پایدار گردشگري، متغیر اثرپذیر و درون

کت ذینفعان ملــی گردشــگري گیري نشان داد که متغیر اثرات ادراك شده اقتصادي گردشگري به مثابه متغیر میانجی در مشار

باالترین شدت تــاثیر » دانش و مهارت  «؛ با توجه به عدد ضریب تعیین  هاي پژوهش،براساس یافتهدر توسعه گردشگري است. 

در توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري را به خود اختصــاص داده اســت، دسترســی بــه منــابع، کمتــرین شــدت تــاثیر را در 

همچنــین نتــایج نشــان داد کــه نقــش میــانجی اثــرات اقتصــادي متــاثر از  محلی گردشــگري دارا اســت.توانمندسازي ذینفعان 

بیشترین تــاثیر و اثــرات  070/0توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري بر  مشارکت در توسعه گردشگري با عدد ضریب تعیین 

ینفعان محلی گردشگري به خود اختصــاص داده کمترین تاثیر را در مشارکت ذ 050/0فرهنگی با عدد ضریب تعیین –اجتماعی 

  است.
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 1397ماخذ: یافته هاي پژوهش، استاندارد، ضرایب تخمین حالت در مدل .3 شکل  

-دهد. این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه) را نشان میt-value) مدل بیرونی در حالت معنی داري ضرایب (4شکل(

درصد  95کند. بر طبق این مدل، ضریب مسیر در سطح اطمینان آزمون میt ه از آماره گیري و معادالت ساختاري را با استفاد

 .استبیشتر  96/1از   tمقدار آماره  چون است؛معنادار 

  
  1397ماخذ: یافته هاي پژوهش،  ) مدل پژوهش در حالت قدر مطلق معنی داري ضرایب،4شکل(

هاي پژوهش را نشان می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از یجه فضیهداري و نت، معنی t)، آمارهبتا) ضرایب مسیر(8جدول(

فرهنگی، ـ با اثرات اجتماعی  ذینفعان محلی گردشگري دار توانمندسازي، رابطه مثبت و معنی tمقادیر ضرایب مسیر و آماره

ایید قرار گرفت. فرضیه اول، اثرات گردشگري مورد ت هاي توسعهها و طرحادراك شده از برنامه اکولوژیک و اقتصاديـ  محیطی

متاثر از توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري با هاي توسعه گردشگري ها و طرحاز برنامهك شده ادرااکولوژیک  ـ محیطی

ـ . در آزمون فرضیه دوم، اثرات اجتماعی شدتاثیر مثبت دارد، بنابراین فرضیه اول تایید t   446/4و مقدار 249/0ضریب مسیر 

متاثر از توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري  مورد سنجش هاي توسعه گردشگري ها و طرحادراك شده از برنامه فرهنگی

، بنابراین فرضیه دوم نیز دادتاثیر مثبت را نشان  455/3و 223/0به ترتیب    tنتایج ازمون ضریب مسیر و مقدار گرفت. قرار 

هاي توسعه ها و طرحادراك شده از برنامه در مورد اثرات اقتصادي   tب مسیر و آماره هاي ضریمورد تایید قرار گرفت. آزمون

دار آشکار ساخت که رابطه مثبت و معنی  296/4 و 264/0متاثر از توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري به ترتیبگردشگري 

 د دارد. با توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري وجوادراك شده  بین اثرات اقتصادي

بر مشارکت ذینفعان  هاي توسعه گردشگريها و طرحادراك شده از برنامه فرهنگیـ نتایج به دست آمده از اثرات اجتماعی 

به عالوه، آزمون ضریب  ی از مورد تایید بودن فرضیه است.حاک t   207/3و مقدار 566/0دشگري با ضریب مسیر محلی گر
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بر مشارکت ذینفعان محلی هاي توسعه گردشگري ها و طرحادراك شده از برنامهصادي در مورد اثرات اقت  tمسیر و آماره 

ـ  . در مورد اثرات محیطینشدفرضیه تایید خارج از بازده بحرانی است. درنتیجه این 443/1و  - 281/1گردشگري با اعداد

نتایج آزمون تحلیل نیز محلی گردشگري  بر مشارکت ذینفعان هاي توسعه گردشگريها و طرحادراك شده از برنامه اکولوژیک

  فرضیه را تایید نمی کند.  tمسیر و آماره 

 ، ضریب تعیین و نتیجه فرضیه هاي تحقیقt) ضرایب مسیر(بتا)، آماره 8جدول(

 

 فرضیات تحقیق

 

وضعیت   2R ضرایب

 فرضیه

  T  بتا

1H:  هايها و طرحشده از برنامه دراكااکولوژیک  -اثرات محیطی  >-توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري 

 توسعه گردشگري 
249/0  446/4  

063/0   تایید 

2H: هاي توسعه ها و طرحاز برنامهشده  ادراكفرهنگی -اثرات اجتماعی >-توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري

  گردشگري
223/0  455/3  

050/0  تایید 

3H:  هاي توسعه ها و طرحاز برنامهشده  ادراك اثرات اقتصادي>-توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري

  گردشگري
264/0  296/4  

070/0  تایید 

4H  مشارکت ذینفعان محلی  >-هاي توسعه گردشگري ها و طرحادراك شده از برنامهاکولوژیک  –اثرات محیطی

  گردشگر ي
128/0-  279/1  

079/0   رد 

5H  پایدار مشارکت در توسعه >-اي توسعه گردشگري هها و طرحادراك شده از برنامهفرهنگی –اثرات اجتماعی 

  گردشگري 
566/0  207/3  

  تایید

6H    281/0  گردشگري  پایدار مشارکت در توسعه >-هاي توسعه گردشگري ها و طرحادراك شده از برنامهاثرات اقتصادي-  443/1   رد 

7H   069/0  شگري گردپایدارمشارکت در توسعه  >-توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري-  016/1   رد 

 1397ماخذ: یافته هاي پژوهش ،

 بحث 

توسط ذینفعان محلی گردشگري از اجراي ادراك شده اثرات محیطی  تواند از طریقبهبود شاخص هاي توانمندسازي می

 این در د.شان در فرآیند توسعه پایدار گردشگري فراهم سازبراي مشارکت ها و طرح هاي گردشگري  زمینه مناسب برنامه

اکولوژیک،  ـ گرفت. در فرضیه هاي اول تا سوم رابطه توانمندسازي با اثرات محیطی قرار آزمون مورد فرضیه راستا، هفت

). 8فرهنگی و اقتصادي ادراك شده  از طرح ها وبرنامه هاي توسعه گردشگري مورد سنجش قرار گرفت(جدول ـ اجتماعی 

- ها و طرحادراك شده از برنامهتوانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري با اثرات محیطی نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین  

از طریق که توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري را  2009وجود دارد. این نتایج با پژوهش هکارت، هاي توسعه گردشگري 

 ،کندگردشگري عنوان می یدارپا عامل موثري در بهبود کیفیت محیطیآگاهی و دسترسی به فرصت هاي مناسب شغلی 

و هاي مردم نهاد تاکید نموده، دولتی از تشکلکه بر نقش حمایتی  2012و 2017همراستا است. همچنین با پژوهش استرلزکا، 

کمبود دسترسی به فرصت هاي برابر را عامل اصلی ناتوانی ذینفعان محلی گردشگري در غلبه بر  براي که  2017با گیانپوکولی، 

در کاهش فقر و بهبود وضعیت  را به مثابه عامل موثر ذینفعان محلی گردشگري توانمندسازيی به منافع اقتصادي دستیاب

  ، همسویی دارد. دانستهتوسعه پایدار گردشگري  و اقتصادي

رنامــه ادراك شده  از طرح هــا وبفرهنگی و اقتصادي  ـ اکولوژیک، اجتماعی ـ تاثیر توانمندسازي بر اثرات محیطی سنجشدر 

بر این مبنا، نتایج پژوهش حاضر با نتــایج  . شداین فرضیه تایید ن مشارکت ذینفعان محلی گردشگري،بر  هاي توسعه گردشگري

، عنــوان »بــاال بــه پــایین«هايت گذاريکه علت اصلی مشارکت پایین ذینفعان محلی گردشگري را سیاس 2017پژوهش مایاکا، 

،  که بر توجه بــه دانــش و مهــارت ذینفعــان محلــی گردشــگري بــراي 2015فانگ  ولو، ایج مطابقت دارد. ولی با نت ،نموده است

   سایر محققان در اروپا و آمریکا همسویی ندارد.مسئولیت پذیري و  مشارکت  ذینفعان محلی گردشگري ضروري می داند، 

ها وبرنامه هاي توســعه گردشــگري  ادراك شده  از طرحفرهنگی و اقتصادي ـ اکولوژیک، اجتماعی  ـ همچنین اثرات محیطی

در توسعه پایدار گردشگري در فرضیه هاي پنجم تا هفتم مورد واکاوي قرار گرفت. نتایج آشکار ساخت که تنها اثــرات اجتمــاعی 

گردشگري بر مشارکت ذینفعان محلی در فراینــد توســعه پایــدار روســتایی  هاي توسعهها و طرحفرهنگی ادراك شده از برنامهـ 

که مشــارکت فعاالنــه را عامــل مــوثري در توســعه   2017ر گذار است. نتایج یافته هاي پژوهش  با یافته هاي برگر و مرتن، تاثی
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  پایدار گردشگري مطرح نموده تطابق دارد. 

  

  نتیجه گیري

ردشگري ها و افزایش فرصت هاي سفر در تمامی فصول، گهاي اخیر، با گسترش وسایل ارتباطی،  بهبود زیرساختدر سال

توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري در صورتی بنابراین،  اثرات قابل توجهی بر کیفیت زندگی ذینفعان محلی گذاشته است.

 نتایجي توسعه گردشگري فراهم سازد. برنامه و طرح ها شود می تواند زمینه را براي مشارکت آنان در انجامکه به شکل مناسب 

هاي توسعه ها و طرحاز برنامهادراك شده محیطی  داري بین اثراتبطه مثبت و معنیآشکار ساخت که را پژوهش حاضر

فرهنگی ـ اجتماعی  وضعیت است که  بیانگر آن وجود دارد. این موضوع گردشگريبا مشارکت در توسعه پایدارگردشگري 

 دراست.  کردهفراهم  گردشگري در فرایند توسعه پایدار هاآنزمینه مناسبی را براي مشارکت  گردشگري ذینفعان محلی

 توسعه گردشگري براي ساختی زیر عنوان به توانمندسازي ذینفعان محلی گردشگري که صورتی در آشکارشد؛ حاضر، پژوهش

 براي اجرایی و الزم هاي ریزيبرنامه با همچنین .دهد کاهش این مقوله را با مرتبط منفی تأثیرات تواندمی شود، گرفته نظر در

ذینفعان  که زمانی به سخن دیگر، به فرآیند توسعه پایدار گردشگري کمک کرد. توانمی افراد در توانمندسازي میزان افزایش

 به همچنین و هاطرح آن اجرایی عوامل به یا و باشند داشته داوطلبانه مشارکت هاي توسعه گردشگريدرطرح محلی گردشگري

 قرار گرفته است توسعه پایدار که برنامه ریزي توسعه در ریل و مسیر داشت انتظار توانمی باشند، داشته اعتماد ها نتایج طرح

 واقع شود. در مؤثر تواناساز پایدار هايچرخه ایجاد در تواند می که اهمیت دارد رو این از محلی افزایی به عبارت دیگر، توان

هدایت طرح و برنامه هاي  در فعان محلی گردشگريذین فعال و آگاهانه مشارکت به منجر محلی افزایی توان فرایند جااین

 آغاز هاي کوچکبا تجربه که فرایندي تدریجی است دیگر، اجتماعی فرایندهاي از بسیاري مانند فرایند این شود.گردشگري می

 دشگريتعامل و مشارکت ذینفعان محلی با یکدیگر است. ذینفعان محلی گر کوچک هاي تجربه این در اصلی سرمایه شود.می

 را خود تجربیات گفتگوکنند. بهبود کیفیت محیطی در تأثیرگذاري نحوه درباره هم با و آمده هم گرد که گیرند،می تدریج فرابه

 طراحی موجود وضع بهبود منظور به اي رابرنامه مشترك، منابع بر درك نیازها با که کنند تالش و بگذارند میان در هم با

  کنند.

هــاي توســعه هــا و طــرحادراك شــده از برنامــه اکولوژیــک و اقتصــادي ـ  ج آشکار ساخت که اثرات محیطیبا این وجود، نتای

، بازنگري دوره هاي آموزشی بنابرایندر مشارکت ذینفعان محلی در توسعه پایدار گردشگري داشته است.  کمیتاثیر  گردشگري

، و ارتقاء دانــش و مهــارت بیعی و اقتصادي توسعه گردشگريفعان محلی گردشگري از اثرات ابعاد محیط طبراي آگاه سازي ذین

باعــث بهبــود اثــرات محیطــی ، و غیــره نهــادتشکل هاي مردم دهیمحیطی آنان براي بهره مندي بهینه از منابع موجود، و شکل

ي و تــالش گردشــگر برنامه هــا و طــرح هــاي براي مشارکت در هاآنجلب اعتماد و رضایت مندي ادراك شده ذینفعان محلی و 

در برنامه ریزي توسعه گردشگري به نقش می شود. به سخن دیگر،  گردشگريبراي حفظ محیط زیست در راستاي توسعه پایدار

  .شودباید توجه  و ناحیه اي گردشگري هاي توانمندسازي ذینفعان محلی در برنامه ریزي توسعه پایدارمثبت و همگراي روش
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