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چکیده
بومگردی توجهی اساسی به پایداری دارد و منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی
برای جوامع محلی به ارمغان میآورد .جلب مشارکت مردم محلی یکی از اصول
بومگردی است .سازمانهای غیردولتی نقش برجستهای در توسعه بومگردی
مبتنی بر مشارکت جوامع محلی دارند و در بیشتر موارد ،به علت حفاظت از
ع زیستی و محیطزیست یا توسعه پایدا ِر زندگی مردم محلی ،در موضوع
تنو 
بومگردی تأثیر بسزایی میگذارند .در این پژوهش ،با توجه به ضرورت توسعه
بومگردی و با بهکارگیری روش نظریه زمینهای ،چالشها و مشکالت پیشروی
سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه بومگردی ایران بررسی شد .نمونه
مطالعهشده دربردارنده  37نفر از متخصصان بومگردی و مدیران و کارشناسان
دولتی فعال در حوزه بومگردی ،مدیران دولتی و اقامتگاهداران
سازمانهای غیر
ِ
و ساکنان جامعه محلی است که با استفاده از راهبردهای نمونهگیری نظری،
استقرای تحلیلی و حداكثر واریانس انتخاب شدهاند .پرسشهای مصاحبههای
نیمهساختاریافته پیرامون سؤاالت اساسی تحقیق تدوین شده و پاسخهای افراد
تحلیل و در سه مرحله کدگذاری شده است .نتایج نشان داد که تعدد سازمانهای
متولی بومگردی و نبود دیدگاه صحیح درباره بومگردی و سازمانهای غیردولتی،
از کدهای فضای کالن مؤثر بر کارکرد این سازمانها است .بر اساس یافت ههای
تحقیق ،پیشنهادهایی بهمنظور بهبود نقشآفرینی سازمانهای غیردولتی ارائه
شده است.

مقدمه
بومگردی همزمان بر تأمین منافع جامعه محلی ،آموزش
و یادگیری گردشگران ،حفاظت از محیطزیست و تأثیرات
فرهنگی مطلوب تأکید دارد .بومگردی بخشی مهم و
درحال رشد در الگوهای توسعه پایدار روستایی است که
تولید درآمد را با توان حفاظت از محیطزیست و منابع
اجتماعی و فرهنگی درهم میآمیزد (.)Zhuang et al., 2011
بنابراین ،در سالهای اخیر ،به علت مزایای اقتصادی
و محیطزیستی و اجتماعی بومگردی ،توجه جهانی به
توسعه آن جلب شدهاست (Kry et al., 2020; Hunt et al.,
 .)2015بنابر پژوهشهای اخیر ،بومگردی موجب کاهش
مشکالت محیطزیستی ( )Kirkby et al., 2011و ارتقای

مدیریت و حفظ منابع طبیعی
میشود .بومگردی از تمرکززدایی حمایت میکند (Toko,
 )2019و سبب بهبود وضعیت معیشت جوامع محلی (Ma et
 )al., 2019و کاهش فقر در جوامع فقیر و روستایی (Kimengsi
 )et al., 2019میشود .به بومگردی ویژگیهایی همچون
قدرت حفظ پایداری معیشت روستایی (،)Honey, 1999
تسریعکننده توسعه جدید ( ،)Weaver, 1998تجدیدکننده
غرور فرهنگی ( ،)Epler Wood, 2002توانمندساز جامعه
محلی ( )Scheyvens, 1999و محافظ تنوع زیستی (Christ
 )2003 ,.et alنسبت داده شده است (Stronza & Gordillo,
()Powell et al., 2018

.)2008
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مدیریت مناسب بومگردی برای حفظ و نگهداری غنای
ی منطقه و همچنین رشد اقتصادی مردم محلی
زیست 
ضروری است .بهعالوه ،بومگردی را میتوان فرصتی
برای ترویج ارزشها در مناطق حفاظتشده و تأمین مالی
ذینفعان دانست (.)OK, 2006
برای توسعه بومگردی ،همکاری بخش محلی ضروری
است و جلب مشارکت مردم محلی یکی از اصول بومگردی
است .در مناطق دارای بومگردی توسعهیافته ،مشارکت
جامعه محلی تأثیری مثبت در ساختار اجتماعی و
فرهنگی و اقتصادی جامعه میگذارد (.)Fun et al., 2014
سازمانهای غیردولتی زمینهساز مشارکت مردم در امور
اجتماعی و پیشرفت در جامعهاند .ازاینرو اصلیترین
شیوه بهرهگیری از مشارکت فعال و همهجانبه مردم در
روند پیشرفت ،استفاده از توان سازمانهای غیردولتی
است (طاوسی و کولیوند .)1395 ،بیشتر از  50درصد از
چهارصد پروژهای که در مطالعات موردی بومگردی 1در
جهان مطرح شده توسط سازمانهای غیردولتی اجرا
شده است .این نسبت در امریکای التین بیش از سایر
نقاط جهان است .توسعه انسانی ،توانمندسازی جوامع،
به رسمیت شناختن و نجات میراث فرهنگی و حفاظت
از تنوع زیستی از برجستهترین نقشهای سازمانهای
غیردولتی در عرصه گردشگری بهشمار میرود .البته
دستاوردهای پروژههای بومگردی اجراشده توسط
سازمانهایغیردولتیبهشرایطوفضایخاصكشورمربوطه
بهشدت وابستگی دارد (.) Romero-Brito et al., 2016
در ایران بیش از بیست هزار سازمان غیردولتی فعال در
زمینههای گوناگون وجود دارد که سازمانهای غیردولتی
فعال در زمینه مالی و قرضالحسنه با بیشترین سهم،
حدود  16درصد ،در صدر قرار دارند و حوزههای
گردشگری و ادبی با  0/8درصد کمترین تعداد سازمانهای
یخلیلآبادوهمکاران،
غیردولتیبهشمارمیروند(کالنتر 
 .)1395سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه بومگردی،
بستهبه هدف ،زیرمجموعه سازمانهای گردشگری و
محیطزیست و ...هستند و آمار دقیقی از تعداد آنها
در دست نیست .یكی از مهمترین دالیل تبعیتنکردن
توسعه گردشگری از اصول بومگردی در مناطق غیرشهری
ایران فقدان نقشآفرینی فراگیر سازمانهای غیردولتی در
این حوزه است.
طبق بررسیهای بهعملآمده ،تاکنون مطالع ه عمیق و
کاربردی درباره نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه
بومگردی صورت نگرفت ه است .بنابراین چالشها و شرایط
کار بومگردی و فضای کالن برآمده از سیاستهای دولت در
1. Compendia of ecotourism case studies

این زمینه مشخص نیست و همچنین موانع نقشآفرینی
این سازمانها و نقاط ضعفی که با آن مواجهاند بهصورت
عینی و کامل واكاوی نشدهاست.
هدف از انجام این پژوهش تحلیل چالشهای پیشروی
سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه بومگردی و تبیین
نقش آنها است .با توجه به كوچكسازی دولت و واگذاری
امور تصدیگرانه ،ضرورت دارد جایگاه سازمانهای
غیردولتی در توسعه بومگردی به شكل بهتری به رسمیت
شناخته شود .تحلیل چالشهای این نهادها و شناخت
كاركردهای بالقوه آنها به سیاستگذاران در تدوین
برنامه مناسب برای بهرهگیری از توان آنها كمك شایانی
خواهد کرد .ازآنجاکه این سازمانها با جامعه محلی و
بخش خصوصی و سایر ذینفعان در ارتباطاند ،میتوانند
نقش مهمی در پیشبرد و پیادهسازی برنامههای بومگردی
داشته باشند که ایفای این نقش ویژه به نحوه مدیریت
این سازمانها وابسته است (درام و مور .)1389 ،برای
مدیریت بهتر ،الزم است مدیران سازمانهای غیردولتی
از چالشهایی که در این زمینه با آن مواجهاند ،نقاط
ضعفی که در کارشان وجود دارد و راهکارهایی که کارایی
آنها را بهبود میبخشد آگاه شوند تا بتوانند با مدیریت
مسائل ،در توسعه بومگردی و به تبع آن توسعه روستایی
کاراتر و مؤثرتر ایفای نقش نمایند.
مروری بر ادبیات موضوع
بومگردی
از نخستین تعاریفی که برای بومگردی ارائه شده است
تزر ( )1965اشاره کرد که واژه بومگردی
میتوان به تعریف ِه ِ
را در توصیف رابطه بین گردشگران ،محیطزیست و
فرهنگهای بومی بهکار برده است و به چهار معیار اشاره
میکند:
 .1کمترین اثر در محیطزیست؛  .2کمترین اثر مخرب در
فرهنگهای بومی؛  .3بیشترین مزایای اقتصادی برای
مردم بومی؛  .4بیشترین رضایت برای گردشگران.
انجمن جهانی بومگردی نیز در آخرین تعریف خود
بومگردی را سفری مسئوالنه به مناطق طبیعی میداند
پایداری رفاه مردم محلی
ِ
که موجب حفظ محیطزیست و
میشود و شامل آموزش و تفسیر به زبان ساده برای
کارکنان و مهمانان است (The International Ecotourism
 .)Society, 2015اصول بومگردی توجه تصمیمسازان
و تصمیمگیران را به جنبههای گوناگون و گسترده این
شاخه گردشگری جلب میکند و از آنها میخواهد برای
رسیدن به اهداف توسعه پایدار و بروز کمترین آسیب
از فعالیتهای بومگردی بکوشند (.)Epler Wood, 2002
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:)Ecotourism Society, 2015

(.)Epler Wood, 2002

دولت و سازمانهای وابسته ،بخش خصوصی (بازرگانان
و سرمایهگذاران در صنعت گردشگری) ،تشکلهای
غیردولتی و سازمانهای بینالمللی ،دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی ،بومگردها ،و مردم جامعه محلی
ذینفعان صنعت بومگردی هستند .این فعاالن در کنش
متقابل با یکدیگرند و اقدامات هریک بر دیگری و بر
بومگردی اثر میگذارد (زاهدی.)1393 ،
سازمانهای غیردولتی
اگر جامعه را دربردارنده سه بخش دولت و بخش خصوصی
و جامعه مدنی بدانیم ،سازمانهای غیردولتی عمدت ًا در
بخش جامعه مدنی تعریف میشوند .البته این سازمانها،
بهعنوان متصلکننده و میـــانجی و بیــانکننده منافع

1. Community-Based Organization
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به حداقل رساندن تأثیرات فیزیکی ،اجتماعی ،رفتاری و
روانی بومگردی.
ایجاد آگاهی و احترام به محیطزیست و فرهنگ.
خلق تجربیات مثبت برای بازدیدکنندگان و میزبان.
ارائه مزایای مالی مستقیم برای حفاظت از محیطزیست.
تولید مزایای مالی ،هم برای مردم محلی و هم صنعت
خصوصی.
فراهــمآوردن تجــارب تفســیری بهیادماندنــی بــرای
بازدیدکننــدگان کــه حساســیت آنهــا را بــه شــرایط
سیاســی ،محیطزیســتی و اجتماعــی کشــورهای میزبــان
افزایــش میدهــد.
طراحی و ساخت و بهرهبرداری از تأسیسات کماثر بر
محیطزیست.
به رسمیت شناختن حقوق و اعتقادات معنوی ارزشمند
مردم بومی در جامعه خود و همکاری با آنها برای
توانمندسازی.
بومگردی دارای ویژگیهایی است که تمامی ذینفعان در
جهت توسعه آن باید شناخت و آگاهی الزم از این ویژگیها
داشته باشند:
 .1عاملـی بـرای حفظ تنوع زیسـتی اسـت .2 .بـرای مردم
بومـی رفـاه ایجـاد میکنـد .3 .با آمـوزش همراه اسـت.4 .
متصدیـان مسـئولیتپذیر و متعهـد دارد .5 .در مقیـاس
کوچـک ارائـه میشـود .6 .بـر پایه مشـارکت جامعه محلی
و ایجـاد فرصتهـای شـغلی بـرای آنهـا اسـتوار اسـت
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بومگردی حفاظت از محیطزیست ،منافع جوامع محلی و
گردشگری پایدار را دربرمیگیرد و بین آنها تعادل برقرار
میسازد؛ بنابراین افرادی که در فعالیتهای بومگردی
شرکت میکنند باید اصول زیر را بپذیرند (The International

شهروندان ،عقاید آنها را بیان میکنند و بین دولت و
بخش خصوصی قرار میگیرند .اصطالح سازمان غیردولتی
را نخستینبار انجمن اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در
سال  1995بهکا ر برد و از آن زمان ،تعریفی جامع و مانع
ِ
موردقبول اغلب صاحبنظران ارائه نشدهاست .یکی از
و
علل این مشکل ،فقدان ثبات در استفاده از این اصطالح
است و سه اصطالح سازمانهای غیردولتی ،سازمانهای
داوطلبانه خصوصی و سازمانهای غیرانتفاعی همواره
بهجای یکدیگر بهکار میروند (محمدی .)1383 ،بانک
جهانی ( )1995مشخصات سازمانهای غیردولتی را شامل
موارد زیر میداند:
سازمانهایی که از سوی جامعه و برای جامعه ،بدون
دخالت دولت ،تشکیل میشوند و منعطف و مردمساالر
و خالی از مقاصد منفعتطلبانه برای خویشاند.
سازمانهایی با ساختار غیرانتفاعی ،داوطلبانه و
توسعهمحورند که به احزاب سیاسی وابستگی ندارند و
برای کمکرسانی ،توسعه ،بهداشت و سالمت جامعه
فعالیت میکنند و میکوشند کیفیت زندگی افراد را با تأکید
بر علل ریشهای مشکالت ارتقا بخشند (Dupuy & Vierucci,
 .)2008سازمانهای غیردولتی شامل سازمانهای
غیردولتی جامعهمحور ( 1)CBOیا سازمانهای غیردولتی
مردمی ( 2)POو سازمانهای غیردولتی حامی جامعه بومی
( 3)GSOمیشود و ارگانهایی حدواسط اینها وجود دارند
که بهدنبال ارتباط و همکاری با این سازمانها هستند
(.)Lewis, 2005
سازمانهای غیردولتی ،بهعنوان هماهنگکننده
ذینفعان بومگردی ،خدمات آموزشی و مشاوره تخصصی و
تسهیلگری درخصوص تأمین کاال و خدمات ارائه میدهند
و برای اطمینان از بهرهمندی جامعه محلی ،ایشان را در
تعاونیهای مختلف متشکل میکنند (.)Jamieson, 2003
این تشکلها برنامههای بومگردی خالقانهای در مناطق
روستایی اجرا میکنند که بر حفظ منابع طبیعی محلی
متمرکز شد ه است و از موقعیتهای آموزشی و اقتصاد
بومگردی بهره میگیرد (وود .)1396 ،در برخی موارد،
سازمانهای غیردولتی پس از شروع پروژه آن را به جامعه
محلی انتقال میدهند ولی برخی كماكان نقش خود را
بهعنوان مالك اراضی یا گردانندگان تور ادامه میدهند
(.)Romero-Brito et al., 2016
با توجه به فقدان مطالعات درباره چالشهای سازمانهای
غیردولتی در توسعه بومگردی در نواحی روستایی ،در
این پژوهش تحقیقات حوزههای مشابه بررسی شدهاند.

203

204

ابراهیمی فینی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

درخصوص اهمیت مشاركت مردمی در توسعه گردشگری
در نواحی طبیعی و روستایی ،مقصودی و رحیمی ()1387
به ارزیابی مشکالت روستاییان در زمینه گردشگری ،از
دیدگاه زنان روستایی پرداختند و راهکارهایی مانند لزوم
تشکیل شرکت تعاونی ،ایجاد مدیریت منسجم برای اداره
گردشگری و حضور شورای ده در مدیریت گردشگری را
عنوان کردند.
درخصوص چالشها و موانع پیشروی سازمانهای
غیردولتی در توسعه بومگردی ،نتایج پژوهش فی ِنتی
( )2001نشان میدهد که سازمانهای غیردولتی ،با وجود
اهمیتی که در توسعه پایدار گردشگری دارند و نقشی که
ب هعنوان سرمایهگذاری ایدئال در حوزههای آموزشی
و برنامهریزی و سیاستگذاری ایفا میکنند ،به علت
محدودیتهای منابع مالی و انسانی ،عدم هماهنگی و
عدم تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت ،آسیبپذیرند.
کوبینا ( ،)2015با زمینهسازی معنای بومگردی از طریق
روش کیفی و مصاحبه با آژانسهای بومگردی و ساکنان
محلی درباره مفهوم بومگردی بر اساس اصول آن ،دریافت
که آژانسهای بومگردی درک محدودی از بومگردی دارند
و ساکنان محلی بین حفاظت از محیطزیست و بومگردی
سردرگماند .این تحقیق نشان میدهد که عدمقطعیت در
تعیین تعریف بومگردی نهتنها چالشی در میان محققان و
سازمانهای بینالمللی است ،مشکلی در جامعه میزبان
نیز هست .یافتهها نشان میدهد که بعضی از اصول پایدار
بومگردی (مث ً
ال حفظ فرهنگ ،مشارکت اجتماعی) به
علت درک محدود از مفهوم آنها در میان سازمانهای
مربوط به بومگردی به چالش کشیده شدهاست.
عالوهبراین ،جوانی و همکاران ( ،)1396با روش
نظریه زمینهای ،تأثیرات سازمانهای غیردولتی را در
روستاهای منطقه رشتخوار بررسی کردند و دریافتند که
مهمترین مسائلی که سازمانهای غیردولتی در مناطق
روستایی با آن مواجهاند سوءتفاهم مردم درباره عملکرد
سازمانهای غیردولتی در روستا ،کمبود بودجه ،فقر
فرهنگی ،تجارب ناموفق گذشته سازمانهای غیردولتی
و نگرش منفی درباره سازمانهای غیردولتی در مناطق
روستایی است .همچنین ،درخصوص موانع پیشروی
سازمانهای غیردولتی در توسعه پایدار ،استا ُنفسی و
همکاران ( )2019در پژوهشی با هدف تعیین پایداری
مالی سازمانهای غیردولتی در کوزوو ،دریافتند که
قطعیت محیطی و داشتن راهبردی روشن تأثیرات مثبتی
در عملکرد پولی سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی
میگذارد.
پژوهشهای حوزه كاركردهای سازمانهای غیردولتی

در عرصه بومگردی و حوزههای مرتبط نیز بررسی شد.
سلیانی و وثوقی ( )1395عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت
سازمانهای مردمنهاد در نظارت بر عملکرد دولت را در
فرایند توسعه محلی بررسی کردند و دریافتند که مرز بین
مردم و دولت با حضور این سازمانها برداشته میشود
که الزمه این کار اجرای قانون سازمانهای غیردولتی،
اعتماد متقابل دولت و نهادهای غیردولتی و قدرت و
اختیاردادن به این سازمانها بهعنوان نهادهای تسهیلگر
و غیرسیاسی است .در همین راستا ،ژوانگ و همکاران
( )2011نقش سازمانهای غیردولتی بهعنوان طبقه
درحال ظهور توسعه در چین و اثر آن را بر بومگردی تجزیه
و تحلیل کردند و به سازمانهای غیردولتی پیشنهاد دادند
که در زمینه حرفهآموزی مردم محلی و سازمانهای
اجتماعمحور ،تسهیل همکاری بین بنگاهها و جوامع
محلی ،همکاری مستقیم با بنگاههای گردشگری و ارتقای
تعاونیها نقشهایی را ب ه عهده گیرند.
همچنین ،دینپناه و قزلسفلو ( )2019دریافتند که انجام
جمعی وظایف ،استفاده از ف ّناوری اطالعات و ارتباطات در
ارائه خدمات ،ارتقای مهارت در تولیدکنندگان و ذینفعان
بخشکشاورزی،ارتقایدانشکشاورزیدرتولیدکنندگان
و ذینفعان ،آموزش فنی و حرفهای کشاورزی ،آموزش
مهارتهای مدیریتی و اجرای مشاغل کارآفرینی به همراه
پویایی گروهها نقش اصلی سازمانهای غیردولتی در
دستیابی به توسعه پایدار روستایی است .از سوی دیگر،
رومرو_بریتو و همکاران ( ،)2016با بررسی  214سازمان
غیردولتی بومگردی و سایر ذینفعان مانند جوامع
محلی ،بخش خصوصی و سازمانهای دولتی در سراسر
جهان ،روابط ذینفعان ،نقش سازمانهای غیردولتی و
ساختارهای مدیریت پروژه و حكومت را تعیین کردند.
این موارد به ده قسمت طبقهبندی شد و برای تجزیه و
تحلیل الگوهای جغرافیایی و عوامل موفقیت بهکار برده
شد .نویسندگان از طیف وسیعی از معیارهای اقتصادی،
اجتماعی ـ فرهنگی و محیطزیستی برای قضاوت درباره
موفقیت پروژهها استفاده کردند.
با توجه به پژوهشهای اشارهشده ،تحلیل چالشها
و نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه بومگردی در
نواحی روستایی پیش از این بهصورت تجربی و میدانی
مطالعه نشده است .همانطور كه بررسی شد ،مطالعات
حوزههای مشابه را میتوان به حوزههای اهمیت مشاركت
مردمی در توسعه گردشگری در نواحی طبیعی و روستایی،
چالشها و موانع پیشروی آژانسهای گردشگری در
توسعه بومگردی ،تأثیرات و نتایج سازمانهای غیردولتی
در توسعه پایدار روستایی و كاركردهای سازمانهای

تحلیل چالشها و نقش سازمانهای غیردولتی
در توسعه بومگردی در مناطق روستایی

یافتهها
بررسی اطالعات توصیفی سازمانهای غیردولتی
مصاحبهشده نشان میدهد که میانگین سابقه فعالیت
آنها حدود هشت سال بوده که نشاندهنده جوانبودن
این سازمانها است .همگی این سازمانها بهصورت
هیئتمدیرهای و با ریاست چرخشی دوساله اداره میشدند
و تقریبا در بیشتر آنها تصمیمگیری و مدیریت مشارکتی
بود .تعداد اعضای ثابت این تشکلها حداقل هفت نفر بود
1. Participant feedback
2. Constant comparison

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

روششناسیتحقیق
این پژوهش بر اساس پارادایم از نوع برساختگرایی
و با رهیافت کیفی و استفاده از راهبرد نظریه زمینهای
انجام شد .این نظریه ،روششناسی ویژهای است که
با هدف نظریهسازی از دادهها ،بر اساس بنیانهای
تفسیری ـ برساختی ایجاد و بسط داده شده است
(محمدپور .)1392،به علت نبود مطالعات پیشین در ایران ،
رهیافت كیفی برای این تحقیق بهكار گرفته شد.
دادههای این پژوهش از مصاحبه با مدیران و کارشناسان
سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه بومگردی در مناطق
روستایی ایران ،مدیران دولتی مرتبط با بومگردی و
مدیران و اقامتگاهداران و ساكنان محلی استخراج شد.
برای نمونهگیری ،همزمان از راهبردهای نمونهگیری
نظری ،استقرای تحلیلی و حداكثر واریانس استفاده شد.
نمونهگیری سازمانهای غیردولتی فعال و شناختهشده
در حوزه بومگردی ،بهصورت هدفمند و بر اساس تحلیل
همزمان دادههای حاصل از مصاحبهها انجام شد و انتخاب
نمونهها تا تحقق اشباع نظری ادامه یافت .پس از انجام 28
مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمانهای غیردولتی،
مالکان اقامتگاههای بومگردی و کارشناسان سازمان
محیطزیست و وزارتخانه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،بهنظر رسید که مصاحبهها کافی باشد ولی برای
اطمینان بیشترُ ،نه مصاحبه دیگر انجام شد و در مجموع با
 37نفر مصاحبه شد .سن مصاحبهشوندگان بین  25تا 65
سال و تحصیالت آنها از ابتدایی (مالک اقامتگاه) تا دکتری
(مدیران سازمانهای غیردولتی و مدیر یکی از نهادهای
دولتی) متغیر بود .بیشتر مدیران و کارشناسان سازمانهای
غیردولتی که با آنها مصاحبه شد میانسال و دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد در رشتههای محیطزیست یا
گردشگری بودند .بهطور كلی ،شانزده سازمان غیردولتی
فعال در حوزه بومگردی بررسی شدند .همچنین ،برای
افزایش استحکام و غنای نظریه ،از راهبردهای استقرای
تحلیلی و حداکثر واریانس در انتخاب نمونهها بهره برده
شد و نمونههای نابهنجار و متفاوت از هم انتخاب شدند.
بهطوریكه سازمانهای انتخابشده بین دو تا بیست سال
سابقه فعالیت داشتند .از این تعداد ،شش سازمان در
زمینه توسعه بومگردی در مناطق روستایی پروژه اجراشده
یا درحال پایش داشتند و مابقی یا در شروع فعالیت بودند
یا فقط به آموزش راهنمایان و گردشگران و همکاری با
آژانسهای گردشگری اکتفا کرده بودند.
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غیردولتی در عرصه بومگردی و حوزههای مرتبط
طبقهبندیكرد.

برای افزایش اعتبار دادهها ،عالوهبر مدیران و کارشناسان
سازمانهای غیردولتی ،با تعدادی از مدیران سازمانهای
غیرتجاری فعال در حوزه بومگردی ،اقامتگاهداران و
مسئوالن دولتی نیز مصاحبه شد .گروههای مصاحبهشده
به شرح زیر است:
 21نفر از مدیران و کارشناسان سازمانهای غیردولتی
فعال در حوزه بومگردی؛
 3نفر از مدیران سازمانهای خصوصی (غیرتجاری) فعال
در حوزه بومگردی؛
 6نفر از جامعه محلی که خانههای خود را به اقامتگاه تبدیل
کرده بودند و اقامتگاهداران غیربومی؛
 1نفر کارشناس طراح بومگردی؛
 3نفر از کارشناسان سازمانهای دولتی؛
 3نفر از اعضای شوراهای اسالمی روستاهای هدف.
سؤاالت مصاحبه بهصورت نیمهساختاریافته بر مبنای
سؤاالت پژوهش تدوین و توسط متخصصان بازنگری و
اصالح شد .بهمنظور درک عمیق واقعیتها ،مصاحبهها
بهصورت انفرادی و ژرفنگرانه انجام شد .میانگین
زمان هر مصاحبه  45دقیقه بود .بهمنظور تأمین روایی
تحقیق ،عالوهبر تکثرگرایی داده ،از راهبرد «بازخورد
مشارکتکننده» 1استفاده شد.
در هر گام جمعآوری داده (پس از مصاحبه با هر فرد)،
صداهای ضبطشده و یادداشتهای میدانی پیادهسازی
و بررسی شد .در هنگام پیادهسازی مصاحبهها سعی شد
اصل گفتار مصاحبهشوندگان حفظ شود .سپس مطالب
پیادهسازیشده به دقت و خطبهخط بررسی و جمالت
مرتبط با سؤاالت اصلی پژوهش مشخص شد .با استفاده
از روش مرور مجدد و مقایسه دائمی دادهها ،2تالش شد
تا درک پژوهشگر از آنها و پیوندهای مربوطه نشان داده
شوند .در این اقدام ،اجزای مشابه در هم ادغام و موارد
تکراری حذف شدند .بهطور کلی ،تجزیه و تحلیل دادهها
و تفسیر آنها از طریق کدگذاری در سه مرحله باز ،محوری
و انتخابی انجام شد.
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و در صورت نیاز برای انجام پروژهها از اعضای داوطلب
کمک میگرفتند .بهترین منابع تأمین مالی این سازمانها
منابع بینالمللی ،دولتی و اسپانسرهای خصوصی بودند.
برگزاری دورههای آموزشی ،نمایشگاه و حق عضویت نیز کدگذاری محوری
سایر منابع تأمین مالی سازمانهای غیردولتی بود.
مرحله دوم کدگذاری گردآوردن کدهای با مفاهیم
نخستین گام در تحلیل دادهها کدگذاری باز است که نزدیکبههم حول یک محور و تشکیل کد محوری بود.
در طی زمان انجام تحقیق ،با مرور و تدقیق در مفاهیم در این مرحله ،با توجه به نزدیکی مفهومی کدهای باز،
برداشتشده از مصاحبهها بهدست آمد .این کدها کدهای محوری استخراج شد .در اینجا ،از  43کد باز5 ،
ت آمد .کدهای باز اولیه ،فراوانی آنها و
مستقیم ًا از عین عبارات مصاحبهشوندگان یا از ادبیات کد محوری بهدس 
موجود برداشت شد .در مرحله کدگذاری اولیه چندین کدهای محوری مستخرج از کدهای باز در جدول  1آورده
بار کدها توسط محققان و متخصصان بازخوانی و اصالح شدهاست.
شد .در مجموع  43کد باز در این مرحله استخراج شد که
به همراه فراوانی آنها در مصاحبهها در جدول  1نشان
دادهشدهاست.

جدول  :1کدهای باز ،فراوانی آنها و کدهای محوری استخراجشده
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شماره

کد باز

فراوانیها

1

رویکرد مقطعی دولت

6

2

داشتن اعتقاد کافی دستگاههای دولتی به مشارکت جوامع محلی

2

3

نگاه نامناسب دستگاههای دولتی به
سازمانهای غیردولتی

9

4

طوالنیبودن زمان صدور مجوزها

4

5

تعدد و ناهماهنگی سازمانهای متولی سازمانهای غیردولتی بومگردی

6

6

فقدان شناخت اصول بومگردی

5

7

اطمیناننداشتن به آینده

9

8

فراهمنبودن زیرساختها و امکانات

13

9

پویایی اندک جامعه محلی به علت سالخوردگی

2

10

ضعف باور روستاییان به گردشگرپذیری روستا

5

11

پایینبودن میزان آگاهی جامعه محلی از ارزش داراییهای خود

2

12

نگرش اولیه منفی در روستاییان به تسهیلگر بیرونی

3

13

ناآگاهی عمومی درباره سازمانهای غیردولتی

5

14

نبود تعامل بین جامعه محلی و دولت

4

15

مطالبات فراوان جامعه محلی

2

16

استفاده نادرست جامعه محلی از تسهیالت

2

17

مشارکت زنان

1

کد محوری

فضای کالن
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19

خطر سبزشویی

2

20

عوارض شکست پروژه

3

21

دشواریهای تأمین منابع مالی

3

22

جذب نیروی داوطلب و متخصص

6

23

اتکاء به فرد (متکی به فرد بودن)

3

24

برنامهریزی سفر سودمند

8

25

آموزش جامعه محلی

6

26

آموزش بومگردان

10

27

آموزش راهنمایان بومگردی

1

28

آموزش بلدهای محلی

3

29

آموزش مشارکتی و مستمر

5

30

رایزنی برای اعطای تسهیالت به جامعه محلی

1

31

تدوین استانداردها و کدهای رفتاری

2

32

توسعه فرهنگ پایداری در جامعه محلی

14

33

آموزش مهارتهای بومگردی

7

34

سازماندهی بومگردی

4

35

نقشآفرینی در بازاریابی

10

36

تدوین سند راهبردی و برنامه اقدام مشخص

3

37

احیای کمیته ملی بومگردی

1

38

تدوین ضوابط برای توسعه اقامتگاه

2

39

ارزیابی متقاضیان احداث اقامتگاه

1

40

نظارت بر سازمانهای غیردولتی

3

41

نیازسنجی از سازمانهای غیردولتی

2

42

حمایت مدبرانه نهادهای دولتی

6

43

تقویت زیرساختهای حقوقی

5

شرح و بسط و نحوه استخراج کدهای محوری ،با توجه به
مقوالت استخراج شده از مصاحبهها ،در ذیل به تفصیل
بیان شده است.
فضای کالن
فضای کالن جامعه و سیاستگذاریها و قوانین موجود
در نحوه فعالیت و میزان موفقیت سازمانهای غیردولتی
تأثیرگذار است .اغلب مصاحبهشوندگان از رویکرد مقطعی
و بدون راهبرد دولت در پروژههای بومگردی شکایت

مشكالت درونی
سازمانهای غیردولتی

کارکردهای سازمانهای
غیردولتی

کارکردهای انتظاری
از دولت

داشتند .یکی از ایشان درباره پروژ های که به ثمر نرسید
چنین گفت« :مسئوالن به بقیه پروژه فکر نمیکنند .مثل
اینکه یک بچه را کالس اول اسم بنویسیم ،بعد از یک
سال ،دیگر کاری به ثبتنامش برای کالس دوم نداشته
باشیم .انتظار داشته باشیم خودش جلو برود و یاد بگیرد».
عدم اعتقاد واقعی دستگاههای دولتی به مشارکت جوامع
محلی هم مورداشاره مصاحبهشوندهای دیگر بود« :ممکن
است در ادبیاتشان از مشارکت استفاده کنند؛ سازمان
محیطزیست و جنگلها ممکن است بعضی مدیرانشان به

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

18

عدم بلوغ مناسب سازمانهای غیردولتی

2
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مشارکت کار داشته باشند اما بدنه سازمان بهویژه مدیران
عالیشان عم ً
ال اعتقادی به این داستان ندارند».
تعدد و ناهماهنگی سازمانهای متولی سازمانهای
غیردولتی بومگردی ،عامل مهم دیگری بود که چند تن
از کارشناسان سازمانهای غیردولتی آن را خاطرنشان
کردند .یکی از کارشناسان در اینباره گفت« :بومگردی
پایهاش طبیعت است ،میگوییم سفر مسئوالنه به مناطق
طبیعی عمدت ًا بکر ،پایه اصلیاش طبیعت است ،طبیعت
ِ
بر عهده سازمان جنگلها و منابع طبیعی هست؛ متولی
منابع طبیعی سازمان جنگلهاست؛ موضوع گردشگری
بهصورت عام مربوط میشود به میراث فرهنگی و
گردشگری ،محیطزیست هم میتواند در آن نقش
داشتهباشد .بومگردی میشود یک چیزی بین این سه تا
دستگاه ،اما متولی اصلیاش مشخص نیست».
مشکل دیگری که مدیر یکی از سازمانهای غیردولتی به
آن اشاره داشت ،ناشناختهبودن بومگردی در بین اکثریت
افراد بود« :در کشور ما صنعت گردشگری تعریفشده
نیست .دقیق ًا ،مثل واژه توسعه پایدار ،در اصل لقلقه زبان
یکسری افراد است .این افراد هم میتوانند سیاسیون
باشند ،هم مردم عادی ،هم کارشناسان».
بنابه اظهارات مشارکتکنندگان در پژوهش ،رویکرد
مقطعی دولت ،عدم اعتقاد واقعی مدیران دولتی به
مشارکت جوامع محلی ،نگاه نامناسب دستگاههای
دولتی به سازمانهای غیردولتی ،طوالنیبودن زمان
دریافت مجوزها ،تعدد و ناهماهنگی سازمانهای متولی
سازمانهای غیردولتی بومگردی ،فقدان شناخت اصول
بومگردی ،اطمیناننداشتن به آینده و فراهمنبودن
زیرساختها و امکانات جزو مسائل فضای کالن فعالیت
سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه بومگردی است.
بسترفرهنگی ـ اجتماعی
تحلیل یافتههای حاصل از مصاحبهها نشان داد که برخی
از كدها متفاوت از فضای كالن و بهنوعی ناظر بر بستر
فرهنگی ـ اجتماعی فعالیت سازمانهای غیردولتی در
مناطق روستاییاند .این بستر دربردارنده شرایطی است
که سازمانهای مذكور با آن مواجهاند و ممکن است بر
کارکرد و اثربخشی این سازمانها تأثیرات مثبت یا منفی
بگذارد .در این خصوص ،یکی از مدیران سازمانهای
غیردولتی به اثر سن جامعه محلی توجه نموده است:
«جمعیت جوان روستا تقریب ًا رفتهاند و حتی میانسال کم
داریم و آنهایی که هستند ،انگیزهای برای کارهای جدید
ندارند ».مدیری دیگر به نبود باور گردشگرپذیری روستا
در بین جامعه محلی اشاره کرد« :اینکه کسی حاضر است

در این روستا اقامت کند ،یکی دو شب ،باور نمیکردند».
کمبودن آگاهی جامعه محلی از داراییهای خود مطلب
دیگری بود که یکی از مشارکتکنندگان به آن اذعان نمود:
«معمو ً
ال پر از پتانسیلاند اما میگویند ما هیچی نداریم ،ما
که چیزی بلد نیستیم».
منفی روستاییان به تسهیلگر بیرونی از دیگر
نگرش اولیه
ِ
مشکالتی بود که ذکر شد .یکی از افراد جامعه محلی
درباره علت چنین نگرشی معتقد بود« :مردم روستا
چون با شهریها زیاد در ارتباط نبودند ،فکر میکردند
اینها (سازمانهای غیردولتی) همهاش دارند به منفعت
خودشان فکر میکنند و کاله سرشان میگذارند ،بنابراین
مردم نمیتوانستند اعتماد کنند».
از سخنان مصاحبهشوندگان چنین برمیآید که سن
جامعه محلی در استقبال آنها از مشارکت و انگیزه آنها
برای ایجاد کار جدید تأثیرگذار است .کمبودن اعتماد
جامعه محلی به سازمان غیردولتی ،کمبودن آگاهی آنها
از ارزش داراییهای خود ،باور گردشگرپذیر نبودن روستا،
نگرش منفی به تسهیلگر بیرونی در جامعه محلی ،ناآگاهی
عمومی درباره سازمانهای غیردولتی ،کمبود تعامل بین
جامعه محلی و دولت ،مطالبات فراوان جامعه محلی از
دولت در بعضی مناطق و در آخر ،استفاده نادرست جامعه
محلیازتسهیالتازمهمترینشرایطفرهنگی ـ اجتماعی
بر سر راه سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه بومگردی
و از موانع جدی پیشبرد کار سازمانهای غیردولتی در
مناطق روستایی بود.
مشكالت درونی سازمانهای غیردولتی
تحلیل دیدگاهها و جمالت مصاحبهشوندگان نشان
میدهد كه سازمانهای غیردولتی ،در كنار فضای كالن
و بستر اجتماعی ـ فرهنگی ،با مجموعهای از مشكالت
درونی مواجهاند که بر کارکر د آنها و نقشی که در منطقه
دارند اثر منفی دار د و مانع ایفای نقش مؤثر ایشان بر
توسعه بومگردی در مناطق روستایی میشود .یکی از
مدیران سازمانهای غیردولتی به کمبودن اثربخشی و
نوپایی این سازمانها چنین اشاره کرد:
«درجه اثرگذاری جامعه مدنی در تمام حوزهها ،نهفقط
این حوزه ،در کشور ما درصد باالیی نیست  ...به دلیل
اینکه جامعه مدنی ما نوپاست و در همین دو سه دههای
که راه افتادهاست ،افتوخیزهای زیادی داشته ،در نتیجه
فع ً
ال الغر است و توان اثرگذاری کلی ندارد .در هر حوزه
تخصصی هم که بررسی کنیم ،آنقدر اثر نگذاشتهاست».
مدیر سازمان دیگری مدیران سازمانهای غیردولتی را
از خطر سبزشویی ،یکی از خطرهای توسعه بومگردی
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که ممکن است گریبانگیر ذینفعان بومگردی شود،
بر حذر داشت« :توجه به این موضوع که فعالیتهای
اقتصادی سازمان فعالیتهای ظرفیتسازی گردشگری
را تحتالشعاع قرار ندهد ،گرین واشینگ یا سبزشویی
انجام ندهد ».منظور وی مشكل استفاده ابزاری از پوشش
بومگردی برای رسیدن به اهداف اقتصادی بود .در همین
راستا یکی از متخصصان به نمایشیشدن بومگردی
گردی نمایشی فراوان است در دنیا،
ِ
اشاره نمود« :بوم
نمایشیکردن و از اصالت انداختن جاذبههای فرهنگی و
معیشتی متداول است در گردشگری ،نهتنها در بومگردی».
مطابق یافتههای تحقیق ،چالشهای منابع مالی نی ز از
موارد مهمی است که سازمان غیردولتی با آن روبهروست و
برای پایداری و بقای خود باید از عهد ه تأمین آن بهصورت
صحیح و قانونمند برآید .یکی از مدیران سازمانهای
غیردولتی از شرایط تأمین منابع مالی بینالمللی گفت:
«منابع خارجی نیاز به البی قوی دارد تا بتوانیم خودمان را
معرفی کنیم ».کارشناس یکی از سازمانها به نبود حمایت
دولت اشاره داشت« :دولت هم حمایت چندانی نمیکند؛
ن غیردولتی هم صرف ًا با حق عضویت اعضا نمیتواند
سازما 
سختی
بگردد ».همچنین مصاحبهشوندهای درباره
ِ
یافتن حامی مالی خصوصی چنین گفت« :اسپانسرهای
خصوصی وارد جامعه مدنی و حمایت از آن نمیشوند چون
برایشان منافعی ندارد».
متکی به فرد بودن بعضی سازمانهای غیردولتی یکی
دیگر از مشکالت درونی آنها بود که مورد توجه یکی از
پاسخدهندگان قرار گرفت« :بهنظرم یک مقداری قائم
به فرد است این چیزها ،متأسفانه ،یعنی بستگی دارد به
اینکه سازمان غیردولتی توسط چه کسی اداره میشود».
بهرهگیری مناسب از کار داوطلبانه و جذب نیروی حرفهای
داوطلب دغدغه یکی از مدیران سازمانهای غیردولتی
بود« :نیروهای داوطلبمان هم آنچنان دوره و مهارت
ی انسانی داوطلب باید
الزم ندیدهاند ...از نظر نیرو 
نیرویی جذب کنیم که تخصص کافی داشته باشد ».فرد
دیگری از محدودبودن افراد متخصص فعالیتهای مدنی و
غیرحرفهایبودن بعضی از اعضای سازمانهای غیردولتی
سخن گفت« :خیلی از کسانی که در سازمانهای غیردولتی
کار میکنند ،اصول کار سازمان غیردولتی را بلد نیستند».
در مجموع ،با توجه به یافتههای تحقیق ،عدم بلوغ مناسب
سازمانهای غیردولتی ،خطر سبزشویی ،عوارض شکست
پروژه ،دشواریهای تأمین منابع مالی ،متکی به فرد بودن
سازمان غیردولتی و جذب نیروی داوطلب و متخصص
مشکالت درونی سازمانهای غیردولتی است.

کارکردهای سازمانهای غیردولتی
سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه بومگردی در مناطق
روستایی کارکردهایی دارند که در صورت انجام ،موجب
کارایی بهتر آنها میشود .کارکردهایی که در ذیل آمده
است از مصاحبههای مدیران و کارشناسان استخراج شده
است .بنابه اظهارات یکی از مشارکتکنندگان ،سازمان
غیردولتی فعال در حوزه بومگردی باید سفری سودمند
برای گردشگران برنامهریزی کند .وی برای تأیید نظرش
از تجربیات سایر کشورها مثال آورد« :در سوئیس ،در
دهه  ،1980تعدادی از همین سازمانهای غیردولتی
دیدند روستاهایشان از جمعیت دارد خالی میشود...
گفتند بیاییم طراحی کنیم که این جمعیت برگردند به
روستا؛ همان موضوع مهاجرت معکوس .آنها مدل
اگروتوریسم را طراحی کردند ،مبنی بر اینکه شهرنشینان
که خسته از کار روزانه و آلودگی هوا و ...هستند آخر
هفته را به روستاها سفر کنند .نهتنها استراحت کنند ،کار
کشاورزی هم بکنند ».وی ،با نقد رویكردهای موجود،
به وظیفه آموزشی سازمانهای غیردولتی در قبال
بومگردان اشاره کرد« :حتی سازمانهای غیردولتی
موفق در حوزه بومگردی هم در قسمت آموزشی ،برای
خودشان مأموریتی قائل نیستند و کاری انجام نمیدهند
و این اشتباه بزرگی است .فکر میکنند بومگرد میآید،
تفریح میکند ،میرود و روستاییها بهرهمند میشوند،
در همین حد خوب است .این قسمتش خوب است ،اما
قسمت دیگرش ناقص است .توریست هم باید بهرهمند
بشود؛ بهرهمند واقعی .سازمانهای غیردولتی میتوانند
یو
دانش بومی محلی را با دانش جدیدی که آنهم ضرور 
مفید است ترکیب کنند؛ در واقع جمعآوری و تدوین کنند.
متناسب با فرصت و درک متوسط توریستها منتقل کنند،
بهطوریکه توریستی که از سفر برگشته چیزی یاد گرفته
باشد که در زندگی عملیاش برای حفاظت کاربرد داشته
باشد ».مشاركتی بودن و استمرار آموزشها نیز مورد تأكید
مدیران و کارشناسان سازمانهای غیردولتی بود .اصالح
تصورات نادرست جامعه محلی از تأثیرات سریع توسعه و
پیشرفت بومگردی از مواردی بود كه از دیدگاه کارشناسان
باید در آموزشها دنبال شود« :در جامعه خودشان،
تصورشان این است که گردشگری ،بهصورت عام ،باید
برایشان امکانات رفاهی ،درآمد بسیار زیاد و چیزهایی از
این قبیل بیاورد».
مدیــر دیگــری بــه نقــش ســازمان غیردولتــی در حفــظ
پایــداری اشــاره کــرد« :در ســازمانهای غیردولتــی کار
مــا حفــظ اصــول توســعه پایــدار در گردشــگری اســت کــه
منتهــی بــه بقــا و احیــای فرهنگهــای مختلــف مناطــق
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ایــران میشــود ،منتهــی بــه رعایــت حقــوق اقتصــادی
و اجتماعــی جوامــع محلــی میشــود .در واقــع معیشــت
پایــدار را بــرای آنهــا فراهــم میکنــد ،منافــع آنهــا را
بهصــورت متوازنتــری توزیــع میکنــد ».عالوهبــرآن،
ســازمانهای غیردولتــی در زمینــه بازاریابــی هــم بــه
جامعــه محلــی کمــک میکننــد .در ایــن بــاره یکــی از
اهالــی روســتا چنین گفــت« :کارشناســان به مردم روســتا
گفتنــد خانههــای شــما خیلــی بــزرگ اســت .ســه تــا چهار
اتــاق دارد .شــما میتوانیــد از خانههایتــان بهــرهای
ببریــد .بهجــای اینکــه طــرف در قشــم بــه هتــل بــرود،
شــما میتوانیــد خانههــای خــود را در اختیــار آنهــا قــرار
دهیــد .بــا مبلغــی کــه هــم بــرای شــما خــوب باشــد ،هــم
بــرای گردشــگر ».همچنیــن در بازاریابــی صنایــع دســتی
و محصــوالت کشــاورزی ســازمانهای غیردولتــی
نقشآفریــن هســتند« :توانســتیم یــک نمایشــگاه از صنایع
دســتی همــان منطقــه داخــل شهرســتان بزنیــم .چنــد
غرفــه در یــک نمایشــگاه گرفتیــم و از صنایــع دســتی آن
منطقــه اســتفاده کردیــم .بــه نمایــش گذاشــتیم ،فــروش
رفــت و عوایــدش بــه جامعــه محلــی رســید».
تحلیــل دیدگاههــای مصاحبهشــوندگان نشــان میدهــد،
عالوهبــر كاركردهــای مذکــور ،ســازمانهای غیردولتــی
بایــد نقــش مهمــی در اجــرای كاركردهــای تدویــن
اســتانداردها و کدهــای رفتــاری ،رایزنــی بــرای پرداخــت
تســهیالت بــه جامعــه محلــی و ســازماندهی بومگــردی
داشــته باشــند.
کارکردهای انتظاری از دولت
تحلیــل مصاحبههــا و مقایســه مــداوم كدهای تولیدشــده
نشــان میدهــد کــه افــراد مطالعهشــده بــر نقشآفرینــی
صحیــح دولــت تأكیــد داشــتند .یکــی از مدیــران
ســازمانهای غیردولتــی دربــاره نبــود برنامهریــزی و
سیاســتگذاری دقیــق و نقشــه راه بــرای ســازمانهای
غیردولتــی در بومگــردی بیــان داشــت « :بومگــردی
در ایــران را بعضــی وقتهــا اینجــوری مثــال زدم.
فــرض کنیــد بــرای مســابقات دومیدانــی محــل شــروع
و پایانــش را درســت کردیــم ،امــا مســیر را طراحــی
نکردیــم .دونــدهای کــه از اینجــا شــروع میکنــد ،وقتــی
وارد مســیر میشــود ،جلــو راهــش ســنگالخ اســت،
کــوه اســت ،آســفالت نیســت ،مســیریابی نیســت ،تــا بــه

خــط پایــان برســد گــم میشــود .مث ـ ً
ا فقــط میگوینــد
انتهــای مســیر فــان شــهر اســت ».یکــی دیگــر از مدیران
در زمینــه توســعه بیضابطــه اقامتگاههــای بومگــردی
ســخن گفــت« :مــا بارهــا نامهنــگاری کردیــم کــه بــه
هیــچ عنــوان بــه هرکســی کــه متقاضــی اســت و صرفــ ًا
یــک زمیــن یــا خانــه بــرای خــودش دارد مجــوز اقامتــگاه
ندهیــد .یکســری فیلترهــا بگذاریــد .ســازمان میــراث
فرهنگــی منطقــه مــا خیلــی همــکاری کــرد و تــا یــک
جایــی آمــد .متأســفانه ،خــود ســازمان میــراث کشــور و
اداره کل یقــه آنهــا را گرفــت .گفــت چــرا بــرای متقاضیان
بومگــردی خودســر فیلتــر میگذاریــد».
یکــی دیگــر از مصاحبهشــوندگان بــه تقویــت
زیرســاختهای حقوقــی اشــاره کــرد« :بــرای اینکــه
فعالیــت مدنــی ســازمانهای غیردولتــی صــورت بگیــرد
بایــد ظرفیتهــا را ایجــاد کنیــد .حــاال ظرفیتهــا
ظرفیــت قانونــی و حقوقــی اســت ،ظرفیــت مالــی و
اجرایــی اســت ،ظرفیــت فیزیکــی ،محیطــی یــا ظرفیــت
ارتباطــی اســت کــه هرچــه ارتباطــات بیشــتر شــود
فعالیــت مدنــی بهتــر میشــود ».پاسـخدهنده دیگــری از
قانونــی کــه قــرار بــود ســازمانهای غیردولتــی را حمایــت
کنــد گفــت« :قــرار بــود قانونــی بیایــد کــه در مــواردی کــه
گروههــا یــا افــرادی بــه منابــع طبیعــی آســیب بزننــد
ســازمانهای غیردولتــی بتواننــد اعــام جــرم کننــد.
نمیدانــم بــه کجــا رســید ... ،قــرار بــود در برنامــه ششــم
ایــن اتفــاق بیفتــد .اینجــور قوانیــن کــه حمایتکننــده
از ســازمانهای غیردولتــی باشــد ،میتوانــد خیلــی مؤثــر
باشــد».
در مجمــوع ،از دیــدگاه مصاحبهشــوندگان ،کارکردهــای
دولــت در جهــت اثربخشــی بــه کار ســازمانهای
غیردولتــی تدویــن ســندی راهبــردی بــرای توســعه
بومگــردی ،احیــای کمیتــه ملــی بومگــردی ،تدویــن
ضوابــط بــرای توســعه اقامتگاههــا ،ارزیابــی متقاضیــان
احــداث اقامتــگاه ،تغییــر شــرایط نظــارت بــر آنهــا،
نیازســنجی منطقــ ه فعالیــت ایشــان ،حمایــت مدبرانــه
نهادهــای دولتــی و تقویــت زیرســاختهای قانونی عنوان
شــد .بهصــورت كلــی ،چالشهایــی کــه ســازمانهای
غیردولتــی فعــال در حــوزه بومگــردی در ایــران بــا آن
مواجهانــد بهصــورت نمــودار  1نشــان داده شــده اســت.

تحلیل چالشها و نقش سازمانهای غیردولتی
در توسعه بومگردی در مناطق روستایی
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نمودار  :1چالشهای سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه بومگردی در نواحی روستایی

بحث و نتیجهگیری
نتایج كدگذاری باز و محوری نشان میدهد كه سازمانهای
غیردولتی فعال در حوزه بومگردی مناطق روستایی ،به علت
فضای كالن برآمده از نظام برنامهریزی و اداری تمركزگرای
موجود ،دچار چالشهای جدی در انجام رسالت خود
هستند .عدم اعتقاد كافی دستگاههای دولتی به مشارکت
جوامع محلی ،طوالنیبودن زمان صدور مجوزها ،تعدد و
ناهماهنگی سازمانهای متولی از شواهد اساسی چنین
ادعایی است كه مصاحبهشوندگان به آنها تأكید داشتند.
در كنار این فضای كالن ،بستر فرهنگی ـ اجتماعی فعالیت
این سازمانها در مناطق روستایی قرار دارد كه کمبودن باور
گردشگرپذیری روستا و بعض ًا وجود انتظارات اغراقآمیز از
پیامدهایتوسعهایفعالیتهایگردشگریازمحوریترین
نشانگرهای آن بهشمار میروند .این دو در مجموع سبب
تثبیت و تعمیق مشكالت درونی سازمانهای غیردولتی و

درنتیجه دشواری دوچندان فعالیت آنها شده است.
بهطور كلی ،موازیكاری و فقدان رویکرد نظاممند در
سیاستگذاریهای کالن بومگردی ،اعتقادنداشتن به
توسعه مشارکتی ،دیدگاه نامناسب برخی از دستگاههای
دولتی درباره سازمانهای غیردولتی ،تخصیص نادرست
و غیرکارشناسانه بودجه و استفاده نادرست جامعه محلی
از تسهیالت بانكی بومگردی بخشی از فضای کالن حاكم بر
فعالیت سازمانهای غیردولتی است.
امروزه میانگین سنی در جوامع روستایی كشور درحال
افزایش است .سن جامعه محلی بر مشارکت آن اثر عکس
خواهد گذاشت .پایینبودن باور به قابلیت گردشگرپذیری
روستا و آگاهی اندك جامعه از ارزش داراییهای خود
نشانهای از اعتمادبهنفس پایین جامعه روستایی و نبود
تعامل مناسب بین جوامع محلی و دولت ،بیانگر سرمای ه
اجتماعی اندک در مناطق روستایی ایران است .ناآگاهی
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عمومی و نگرش اولیه منفی جامعه محلی به عملکرد
سازمانهای غیردولتی نیز ،از این منظر که جلب اعتماد
و شروع کار را با سختی مواجه میکند ،حائز اهمیت است.
مطالبات نسبت ًا زیاد جامعه محلی و استفاده نادرست
از تسهیالت هم موفقیت سازمانهای غیردولتی فعال
در زمینه توسعه بومگردی را با مشكل مواجه میكند.
مشارکت زنان با حفظ شئونات از آن جهت که مشارکت
بیشتری را بهوجود میآورد از موارد مثبت و افزاینده
دارایی جامعه محلی است که باید کام ً
ال درونزا و مطابق
با شئونات و خواست جامعه محلی و سازگار با كاركردهای
ل گیرد.
اساسی زن در خانواده شک 
نگاه انتفاعی و سودمحور سازمانهای غیردولتی به
بومگردی و تبلیغات سبز ،این سازمانها را در معرض
گردی نمایشی قرار میدهد که هم
ِ
خطر سبزشویی و بوم
برای منابع طبیعی ،هم برای جامعه محلی و هم برای خود
سازمان مخرب است .بخشی از سازمانهای غیردولتی
فعال در حوزه بومگردی شناخت صحیحی از بومگردی
و اصول آن ندارند و این نقطهضعف مانع نقشآفرینی
مناسب آنها میشود .دشواریهای تأمین منابع مالی
یکی دیگر از چالشهای مهم پیشروی سازمانهای
ن غیردولتی نتواند از عهده
غیردولتی است که اگر سازما 
آن برآید با خطرهای بسیاری روبهرو خواهدشد.
در نهایت ،شایان ذكر است كه تحلیل چالشهای حاكم بر
فعالیت سازمانهای غیردولتی و نیز شناخت كاركردهای
سازمانهای مذكور در توسعه بومگردی نواحی روستایی،
در کشورهایی مانند ایران که نظام برنامهریزی بخشی
و متمرکز دارند ،هدف اساسی مطالعه كنونی بهشمار
میرود .این مطالعه با واكاوی عناصر فضای كالن و بستر
اجتماعی ـ فرهنگی ،از یك سو پیشآگاهی الزم را برای
سازمانهای غیردولتی درخصوص چالشهای موجود
در مسیر توسعه بومگردی در مناطق روستایی ایجاد
كرده است و از سوی دیگر ،خطوط فكری مناسب را برای
كارگزاران دولتی و سیاستگذاران درخصوص چگونگی
اصالح رویكردهای موجود ارائه کرده است.
در صورت بهبود فضای كالن و توانمندسازی سازمانهای
غیردولتی ،میتوان انتظار تحقق كاركردهایی مانند
برنامهریزی سفر سودمند ،آموزش جامعه محلی ،آموزش
بومگردان ،تدوین استانداردها و کدهای رفتاری ،توسعه
فرهنگ پایداری در جامعه محلی ،سازماندهی بومگردی
و تسهیل بازاریابی توسط این سازمانها را داشت.
درنهایت ،بر اساس یافتهها ،پیشنهادهایی برای بهبود
فضای کالن و رفع چالشهای سازمانهای غیردولتی
فعال در حوزه بومگردی ارائه میشود.

 .1احیــای کمیتــه بومگــردی ،متشــكل از كلیــه ذینفعان
دولتــی و غیردولتــی ایــن صنعــت ،بهمنظــور برنامهریزی
و تصمیمگیــری مشــترک و تحقــق مدیریــت یکپارچــه و
منسجم.
 .2الــزام ســازمانهای غیردولتــی کمتجربــه بــه شــرکت
در دورههــای تخصصــی و توانافزایــی بهمنظــور
توانمندســازی آنهــا.
 .3تقویــت اعتمــاد بیــن جامعــه محلــی و ســازمانهای
غیردولتــی و افزایــش آگاهــی جامعــه محلــی دربــاره
كاركردهــای ایــن ســازمانها از طریــق نشــاندادن
نمونههــای موفــق بــه مــردم.
 .4ترویــج نگــرش صحیــح بــه بومگــردی و اصــول و
پیامدهــای آن در جوامــع روســتایی و بهبــود بــاور قابلیــت
گردشــگرپذیری روســتاییان.
 .5لــزوم پذیــرش عملــی مشــارکت جامعــه محلــی در
برنامهریــزی و توســعه بومگــردی و بــاور و پذیــرش دانــش
و مهارتهــای بومــی از ســوی دولتمــردان متولــی
بومگــردی.
 .6تدویــن چشــمانداز توســعه بومگــردی در ایــران،
بهمنظــور پرهیــز از رویكــرد مقطعــی دولــت و ارائــه نقشــه
راه بــه ســازمانهای غیردولتــی و دیگــر فعــاالن حــوزه
بومگــردی.
 .7تدویــن و اجــرای برنامــه اقــدام توســعه ســازمانهای
غیردولتــی بومگــردی بهمنظــور هماهنگــی بینبخشــی
دســتگاهها.
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