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چکیده	
بوم گردی توجهی اساسی به پایداری دارد و منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی 
برای جوامع محلی به ارمغان می آورد. جلب مشارکت مردم محلی یکی از اصول 
بوم گردی است. سازمان های غیر دولتی نقش برجسته ای در توسعه بوم گردی 
مبتنی بر مشارکت جوامع محلی دارند و در بیشتر موارد، به علت حفاظت از 
تنوع  زیستی و محیط زیست یا توسعه پایداِر زندگی مردم محلی، در موضوع 
بوم گردی تأثیر بسزایی می گذارند. در این پژوهش، با توجه به ضرورت توسعه 
بوم گردی و با به کارگیری روش نظریه زمینه ای، چالش ها و مشکالت پیش روی 
نمونه  شد.  بررسی  ایران  بوم گردی  حوزه  در  فعال  غیر دولتی  سازمان های 
مطالعه شده دربردارنده 37 نفر از متخصصان بوم گردی و مدیران و کارشناسان 
سازمان های غیر دولتِی فعال در حوزه بوم گردی، مدیران دولتی و اقامتگاه داران 
و ساکنان جامعه محلی است که با استفاده از راهبردهای نمونه گیری نظری، 
استقرای تحلیلی و حداکثر واریانس انتخاب شده اند. پرسش های مصاحبه های 
نیمه ساختاریافته پیرامون سؤاالت اساسی تحقیق تدوین شده و پاسخ های افراد 
تحلیل و در سه مرحله کد گذاری شده است. نتایج نشان داد که تعدد سازمان های 
متولی بوم گردی و نبود دیدگاه صحیح درباره بوم گردی و سازمان های غیر دولتی، 
از کدهای فضای کالن مؤثر بر کارکرد این سازمان ها است. بر اساس یافته  های 
تحقیق، پیشنهادهایی به منظور بهبود نقش آفرینی سازمان های غیردولتی ارائه 

شده است. 
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واژه های کلیدی:
بوم گردی، سازمان های غیردولتی، 

چالش ها، نظریه زمینه ای

مقدمه
بوم گردی هم زمان بر تأمین منافع جامعه محلی، آموزش 
و یادگیری گردشگران، حفاظت از محیط زیست و تأثیرات 
و  مهم  بخشی  بوم گردی  دارد.  تأکید  مطلوب  فرهنگی 
درحال رشد در الگوهای توسعه پایدار روستایی است که 
منابع  و  از محیط زیست  توان حفاظت  با  را  درآمد  تولید 
 .)Zhuang et al., 2011( اجتماعی و فرهنگی درهم می آمیزد
اقتصادی  مزایای  علت  به  اخیر،  سال های  در  بنابراین، 
به  جهانی  توجه  بوم گردی،  اجتماعی  و  محیط زیستی  و 
 Kry et al., 2020; Hunt et al.,( توسعه آن جلب شده  است
2015(. بنا بر پژوهش های اخیر، بوم گردی موجب کاهش 

ارتقای  و   )Kirkby et al., 2011( محیط زیستی  مشکالت 

 )Powell et al., 2018( طبیعی  منابع  حفظ  و  مدیریت 
 Toko,( می شود. بوم گردی از تمرکززدایی حمایت می کند
 Ma et( و سبب بهبود وضعیت معیشت جوامع محلی )2019

 Kimengsi( و کاهش فقر در جوامع فقیر و روستایی )al., 2019

بوم گردی ویژگی هایی همچون  به  می شود.   )et al., 2019

 ،)Honey, 1999( پایداری معیشت روستایی  قدرت حفظ 
تسریع کننده توسعه جدید )Weaver, 1998(، تجدید کننده 
جامعه  توانمندساز   ،)Epler Wood, 2002( فرهنگی  غرور 
 Christ( تنوع زیستی  )Scheyvens, 1999( و محافظ  محلی 
 Stronza & Gordillo,( نسبت داده شده است )2003 ,.et al

.)2008
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تحلیلچالشهاونقشسازمانهایغیردولتی
درتوسعهبومگردیدرمناطقروستایی

ابراهیمی فینی  و  همکاران 202

 مدیریت مناسب بوم گردی برای حفظ و نگه داری غنای 
محلی  مردم  اقتصادی  رشد  همچنین  و  منطقه  زیستی  
فرصتی  می توان  را  بوم گردی  به عالوه،  است.  ضروری 
برای ترویج ارزش ها در مناطق حفاظت شده و تأمین مالی 

 .)OK, 2006( ذی نفعان دانست
ضروری  محلی  بخش  همکاری  بوم گردی،  توسعه  برای 
است و جلب مشارکت مردم محلی یکی از اصول بوم گردی 
است. در مناطق دارای بوم گردی توسعه یافته، مشارکت 
و  اجتماعی  ساختار  در  مثبت  تأثیری  محلی  جامعه 
 .)Fun et al., 2014( فرهنگی و اقتصادی جامعه می گذارد
سازمان های غیر دولتی زمینه ساز مشارکت مردم در امور 
اصلی ترین  ازاین رو  جامعه اند.  در  پیشرفت  و  اجتماعی 
از مشارکت فعال و همه جانبه مردم در  شیوه بهره گیری 
غیر دولتی  سازمان های  توان  از  استفاده  پیشرفت،  روند 
است )طاوسی و کولیوند، 1395(. بیشتر از 50 درصد از 
در  بوم گردی1  پروژه ای که در مطالعات موردی  چهارصد 
اجرا  غیردولتی  سازمان های  توسط  شده  مطرح  جهان 
از سایر  امریکای التین بیش  این نسبت در  شده است. 
نقاط جهان است. توسعه انسانی، توانمندسازی جوامع، 
به رسمیت شناختن و نجات میراث فرهنگی و حفاظت 
سازمان های  نقش های  برجسته ترین  از  زیستی  تنوع  از 
البته  می رود.  به شمار  گردشگری  عرصه  در  غیردولتی 
توسط  اجراشده  بوم گردی  پروژه های  دستاوردهای 
سازمان های غیردولتی به شرایط و فضای خاص کشور مربوطه 

 .) Romero-Brito et al., 2016( به شدت وابستگی دارد
در ایران بیش از بیست هزار سازمان غیر دولتی فعال در 
زمینه های گوناگون وجود دارد که سازمان های غیر  دولتی 
سهم،  بیشترین  با  قرض الحسنه  و  مالی  زمینه  در  فعال 
حوزه های  و  دارند  قرار  صدر  در  16 درصد،  حدود 
گردشگری و ادبی با 0/8 درصد کمترین تعداد سازمان های 
غیر دولتی به شمار می روند )کالنتری  خلیل آباد و همکاران، 
1395(. سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه بوم گردی، 
و  گردشگری  سازمان های  زیرمجموعه  هدف،  بسته به 
آن ها  تعداد  از  دقیقی  آمار  و  هستند  و...  محیط زیست 
در دست نیست. یکی از مهم ترین دالیل تبعیت نکردن 
توسعه گردشگری از اصول بوم گردی در مناطق غیرشهری 
ایران فقدان نقش آفرینی فراگیر سازمان های غیردولتی در 

این حوزه است.
و  عمیق  مطالعه   تا کنون  به عمل آمده،  بررسی های  طبق 
توسعه  در  غیر دولتی  نقش سازمان های  درباره  کاربردی 
بوم گردی صورت نگرفته  است. بنابراین چالش ها و شرایط 
کار بوم گردی و فضای کالن برآمده از سیاست های دولت در 

1. Compendia of ecotourism case studies

این زمینه مشخص نیست و همچنین موانع نقش آفرینی 
این سازمان ها و نقاط ضعفی که با آن مواجه اند به صورت 

عینی و کامل واکاوی نشده  است.
هدف از انجام این پژوهش تحلیل چالش های پیش روی 
سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه بوم گردی و تبیین 
نقش آن ها است. با توجه به کوچك سازی دولت و واگذاری 
سازمان های  جایگاه  دارد  ضرورت  تصدی گرانه،  امور 
غیر دولتی در توسعه بوم گردی به شکل بهتری به رسمیت 
شناخته شود. تحلیل چالش های این نهاد ها و شناخت 
تدوین  در  سیاست گذاران  به  آن ها  بالقوه  کارکرد های 
برنامه مناسب برای بهره گیری از توان آن ها کمك شایانی 
و  محلی  جامعه  با  سازمان ها  این  ازآنجا که  کرد.  خواهد 
بخش خصوصی و سایر ذی نفعان در ارتباط اند، می توانند 
نقش مهمی در پیشبرد و پیاده سازی برنامه های بوم گردی 
به نحوه مدیریت  این نقش ویژه  ایفای  داشته  باشند که 
برای  مور، 1389(.  و  )درام  است  وابسته  سازمان ها  این 
مدیریت بهتر، الزم است مدیران سازمان های غیر دولتی 
نقاط  مواجه اند،  آن  با  زمینه  این  در  که  چالش هایی  از 
ضعفی که در کارشان وجود دارد و راهکار هایی که کارایی 
آن ها را بهبود می بخشد آگاه شوند تا بتوانند با مدیریت 
مسائل، در توسعه بوم گردی و به تبع آن توسعه روستایی 

کاراتر و مؤثرتر ایفای نقش نمایند. 

مروری بر ادبیات موضوع
بوم گردی

است  شده  ارائه  بوم گردی  برای  که  تعاریفی  نخستین  از 
می توان به تعریف ِهتِزر )1965( اشاره کرد که واژه بوم گردی 
و  محیط زیست  گردشگران،  بین  رابطه  توصیف  در  را 
فرهنگ های بومی به کار برده   است و به چهار معیار اشاره 

می کند: 
1. کمترین اثر در محیط زیست؛ 2. کمترین اثر مخرب در 
فرهنگ های بومی؛ 3. بیشترین مزایای اقتصادی برای 

مردم بومی؛ 4. بیشترین رضایت برای گردشگران.
خود  تعریف  آخرین  در  نیز  بوم گردی  جهانی  انجمن 
بوم گردی را سفری مسئوالنه به مناطق طبیعی می داند 
که موجب حفظ محیط زیست و پایدارِی رفاه مردم محلی 
برای  ساده  زبان  به  تفسیر  و  آموزش  شامل  و  می شود 
 The International Ecotourism( است  و مهمانان  کارکنان 
تصمیم سازان  توجه  بوم گردی  اصول   .)Society, 2015

این  گسترده  و  گوناگون  جنبه  های  به  را  تصمیم گیران  و 
شاخه گردشگری جلب می کند و از آن ها می خواهد برای 
آسیب  کمترین  بروز  و  توسعه  پایدار  اهداف  به  رسیدن 
 .)Epler Wood, 2002( بکوشند  بوم گردی  فعالیت های  از 
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بوم گردی حفاظت از محیط زیست، منافع جوامع محلی و 
گردشگری پایدار را در بر  می گیرد و بین آن ها تعادل برقرار 
بوم گردی  فعالیت های  در  که  افرادی  بنابراین  می سازد؛ 
 The International( شرکت می کنند باید اصول زیر را بپذیرند

 :)Ecotourism Society, 2015

به حداقل رساندن تأثیرات فیزیکی، اجتماعی، رفتاری و 
روانی بوم گردی.

ایجاد آگاهی و احترام به محیط زیست و فرهنگ. 
خلق تجربیات مثبت برای بازدید کنندگان و میزبان.

ارائه مزایای مالی مستقیم برای حفاظت از محیط زیست.
صنعت  هم  و  محلی  مردم  برای  هم  مالی،  مزایای  تولید 

خصوصی.
بــرای  به یاد ماندنــی  تفســیری  تجــارب  فراهــم آوردن 
بــه شــرایط  بازدید کننــدگان کــه حساســیت آن هــا را 
سیاســی، محیط زیســتی و اجتماعــی کشــور های میزبــان 

افزایــش می دهــد.
بر  کم اثر  تأسیسات  از  بهره برداری  و  ساخت  و  طراحی 

محیط زیست.
به رسمیت شناختن حقوق و اعتقادات معنوی ارزشمند 
برای  آن ها  با  همکاری  و  خود  جامعه  در  بومی  مردم 

توانمند سازی.
بوم گردی دارای ویژگی هایی است که تمامی ذی نفعان در 
جهت توسعه آن باید شناخت و آگاهی الزم از این ویژگی ها 

داشته باشند:
1. عاملـی بـرای حفظ تنوع زیسـتی اسـت. 2. بـرای مردم 
بومـی رفـاه ایجـاد می کنـد. 3. با آمـوزش همراه اسـت. 4. 
متصدیـان مسـئولیت پذیر و متعهـد دارد. 5. در مقیـاس 
کوچـک ارائـه می شـود. 6. بـر پایه مشـارکت جامعه محلی 
اسـت  اسـتوار  آن هـا  بـرای  شـغلی  فرصت هـای  ایجـاد  و 

.)Epler Wood, 2002(

دولت و سازمان های وابسته، بخش خصوصی )بازرگانان 
تشکل های  گردشگری(،  صنعت  در  سرمایه گذاران  و 
و  دانشگاه ها  بین المللی،  سازمان های  و  غیر دولتی 
محلی  جامعه  مردم  و  بوم گرد ها،  آموزشی،  مؤسسات 
ذی نفعان صنعت بوم گردی هستند. این فعاالن در کنش 
بر  و  دیگری  بر  هریک  اقدامات  و  یکدیگرند  با  متقابل 

بوم گردی اثر می گذارد )زاهدی، 1393(. 

سازمان های غیر دولتی
اگر جامعه را دربردارنده سه بخش دولت و بخش خصوصی 
و جامعه مدنی بدانیم، سازمان های غیر دولتی عمدتًا در 
بخش جامعه مدنی تعریف می شوند. البته این سازمان ها، 
منافع  بیــان کننده  و  میـــانجی  و  متصل کننده  به عنوان 

و  دولت  بین  و  می کنند  بیان  را  آن ها  عقاید  شهروندان، 
بخش خصوصی قرار می گیرند. اصطالح سازمان غیر دولتی 
را نخستین بار انجمن اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در 
سال 1995 به کار  برد و از آن زمان، تعریفی جامع و مانع 
و مورِدقبول اغلب صاحب نظران ارائه نشده  است. یکی از 
علل این مشکل، فقدان ثبات در استفاده از این اصطالح 
است و سه اصطالح سازمان  های غیر دولتی ، سازمان های 
همواره  غیر انتفاعی  سازمان های  و  خصوصی  داوطلبانه 
بانک   .)1383 )محمدی،  می روند  به کار  یکدیگر  به  جای 
جهانی )1995( مشخصات سازمان های غیر دولتی را شامل 

موارد زیر می داند:
بدون  جامعه،  برای  و  جامعه  سوی  از  که  سازمان هایی 
دخالت دولت، تشکیل می شوند و منعطف و مردم ساالر 
خویش اند.  برای  منفعت طلبانه  مقاصد  از  خالی  و 
و  داوطلبانه  غیر انتفاعی،  ساختار  با  سازمان هایی 
و  ندارند  وابستگی  سیاسی  احزاب  به  که  توسعه محورند 
جامعه  سالمت  و  بهداشت  توسعه،  کمک رسانی،  برای 
فعالیت می کنند و می کوشند کیفیت زندگی افراد را با تأکید 
 Dupuy & Vierucci,( بر علل ریشه ای مشکالت ارتقا بخشند
سازمان  های  شامل  غیر دولتی  سازمان های   .)2008

غیر دولتی جامعه محور )CBO(1 یا سازمان های غیر دولتی 
مردمی )PO(2 و سازمان های غیر دولتی حامی جامعه بومی 
)GSO(3 می شود و ارگان هایی حد واسط این ها وجود دارند 
هستند  سازمان ها  این  با  همکاری  و  ارتباط  به دنبال  که 

.)Lewis, 2005(

هماهنگ کننده  به عنوان  غیر دولتی،  سازمان های 
ذی نفعان بوم گردی، خدمات آموزشی و مشاوره تخصصی و 
تسهیلگری درخصوص تأمین کاال و خدمات ارائه می دهند 
و برای اطمینان از بهره مندی جامعه محلی، ایشان را در 
 .)Jamieson, 2003( تعاونی های مختلف متشکل می کنند 
این تشکل ها برنامه های بوم گردی خالقانه ای در مناطق 
بر حفظ منابع طبیعی محلی  روستایی اجرا می کنند که 
اقتصاد  و  آموزشی  موقعیت های  از  و  است  شده   متمرکز 
موارد،  برخی  در   .)1396 )وود،  می گیرد  بهره  بوم گردی 
سازمان های غیردولتی پس از شروع پروژه آن را به جامعه 
را  خود  نقش  کماکان  برخی  ولی  می دهند  انتقال  محلی 
می دهند  ادامه  تور  گردانندگان  یا  اراضی  مالك  به عنوان 

.)Romero-Brito et al., 2016(

با توجه به فقدان مطالعات درباره چالش های سازمان های 
در  روستایی،  نواحی  در  بوم گردی  توسعه  در  غیردولتی 
این پژوهش تحقیقات حوزه های مشابه بررسی شده اند. 

1. Community-Based Organization
2. People Organization
3. Grassroots Support Organizatio
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درخصوص اهمیت مشارکت 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 راهکار هایی مانند لزوم 
تشکیل شرکت تعاونی، ایجاد مدیریت منسجم برای اداره 
گردشگری و حضور شورای ده در مدیریت گردشگری را 

عنوان کردند. 
سازمان های  پیش روی  موانع  و  چالش ها  درخصوص 
فیِنتی  پژوهش  نتایج  بوم گردی،  توسعه  در  غیر دولتی 
)2001( نشان می دهد که سازمان های غیر دولتی، با وجود 
اهمیتی که در توسعه پایدار گردشگری دارند و نقشی که 
آموزشی  حوزه های  در  ایدئال  سرمایه گذاری  به  عنوان 
علت  به  می  کنند،  ایفا  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی  و 
و  انسانی، عدم هماهنگی  و  مالی  محدودیت های منابع 

عدم تأثیر گذاری بر سیاست                               های دولت، آسیب پذیرند.
کوبینا )2015(، با زمینه سازی معنای بوم گردی از طریق 
روش کیفی و مصاحبه با آژانس های بوم گردی و ساکنان 
محلی درباره مفهوم بوم گردی بر اساس اصول آن، دریافت 
که آژانس های بوم گردی درک محدودی از بوم گردی دارند 
و ساکنان محلی بین حفاظت از محیط زیست و بوم  گردی 
سر در گم اند. این تحقیق نشان می دهد که عدم قطعیت در 
تعیین تعریف بوم گردی نه تنها چالشی در میان محققان و 
سازمان های بین المللی است، مشکلی در جامعه میزبان 
نیز هست. یافته ها نشان می دهد که بعضی از اصول پایدار 
به  اجتماعی(  مشارکت  فرهنگ،  حفظ  )مثاًل  بوم گردی 
از مفهوم آن ها در میان سازمان  های   علت درک محدود 

مربوط به بوم گردی به چالش کشیده شده  است.
روش  با   ،)1396( همکاران  و  جوانی  عالوه براین، 
در  را  غیر دولتی  سازمان های  تأثیرات  زمینه ای،  نظریه 
روستا های منطقه رشتخوار بررسی کردند و دریافتند که 
مهم ترین مسائلی که سازمان های غیر دولتی در مناطق 
روستایی با آن مواجه اند سوء تفاهم مردم درباره عملکرد 
فقر  بودجه،  کمبود  روستا،  در  غیر دولتی  سازمان های 
فرهنگی، تجارب ناموفق گذشته سازمان های غیر دولتی 
و نگرش منفی درباره سازمان های غیر دولتی در مناطق 
پیش روی  موانع  درخصوص  همچنین،  است.  روستایی 
و  استاُنفسی  پایدار،  توسعه  در  غیر دولتی  سازمان های 
پایداری  تعیین  هدف  با  پژوهشی  در   )2019( همکاران 
که  دریافتند  کوزوو،  در  غیر دولتی  سازمان های  مالی 
قطعیت محیطی و داشتن راهبردی روشن تأثیرات مثبتی 
در عملکرد پولی سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی 

می گذارد. 
غیردولتی  سازمان های  کارکردهای  حوزه  پژوهش های 

نیز بررسی شد.  در عرصه بوم گردی و حوزه های مرتبط 
سلیانی و وثوقی )1395( عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد در نظارت بر عملکرد دولت را در 
فرایند توسعه محلی بررسی کردند و دریافتند که مرز بین 
برداشته می شود  این سازمان ها  با حضور  و دولت  مردم 
غیر دولتی،  سازمان های  قانون  اجرای  کار  این  الزمه  که 
و  قدرت  و  غیر دولتی  نهاد های  و  دولت  متقابل  اعتماد 
اختیاردادن به این سازمان ها به عنوان نهاد های تسهیلگر 
و غیر سیاسی است. در همین راستا، ژوانگ و همکاران 
طبقه  به عنوان  غیر دولتی  سازمان های  نقش   )2011(
درحال ظهور توسعه در چین و اثر آن را بر بوم گردی تجزیه 
و تحلیل کردند و به سازمان های غیر دولتی پیشنهاد دادند 
سازمان های  و  محلی  مردم  حرفه آموزی  زمینه  در  که 
جوامع  و  بنگاه ها  بین  همکاری  تسهیل  اجتماع محور، 
محلی، همکاری مستقیم با بنگاه های گردشگری و ارتقای 

تعاونی ها نقش هایی را به  عهده گیرند.
همچنین، دین پناه و قزلسفلو )2019( دریافتند که انجام 
جمعی وظایف، استفاده از فّناوری اطالعات و ارتباطات در 
ارائه خدمات، ارتقای مهارت در تولیدکنندگان و ذی نفعان 
بخش کشاورزی، ارتقای دانش کشاورزی در تولیدکنندگان 
و ذی نفعان، آموزش فنی و حرفه ای کشاورزی، آموزش 
مهارت های مدیریتی و اجرای مشاغل کارآفرینی به همراه 
در  غیردولتی  سازمان های  اصلی  نقش  گروه ها  پویایی 
دست یابی به توسعه پایدار روستایی است. از سوی دیگر، 
رومرو_بریتو و همکاران )2016(، با بررسی 214 سازمان 
جوامع  مانند  ذی نفعان  سایر  و  بوم گردی  غیردولتی 
محلی، بخش خصوصی و سازمان های دولتی در سراسر 
جهان، روابط ذی نفعان، نقش سازمان های غیردولتی و 
را تعیین کردند.  ساختارهای مدیریت پروژه و حکومت 
این موارد به ده قسمت طبقه بندی شد و برای تجزیه و 
تحلیل الگوهای جغرافیایی و عوامل موفقیت به کار برده 
شد. نویسندگان از طیف وسیعی از معیارهای اقتصادی، 
اجتماعی ـ فرهنگی و محیط زیستی برای قضاوت درباره 

موفقیت پروژه ها استفاده کردند. 
چالش  ها  تحلیل  اشاره شده،  پژوهش های  به  توجه  با 
در  بوم گردی  توسعه  در  غیر دولتی  سازمان های  نقش  و 
نواحی روستایی پیش از این به صورت تجربی و میدانی 
مطالعه نشده است. همان طور که بررسی شد، مطالعات 
حوزه های مشابه را می توان به حوزه های اهمیت مشارکت 
مردمی در توسعه گردشگری در نواحی طبیعی و روستایی، 
در  گردشگری  آژانس های  پیش روی  موانع  و  چالش ها 
توسعه بوم گردی، تأثیرات و نتایج سازمان های غیر دولتی 
سازمان های  کارکردهای  و  روستایی  پایدار  توسعه  در 
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مرتبط  حوزه های  و  بوم گردی  عرصه  در  غیردولتی 
طبقه بندی کرد. 

روش شناسی تحقیق
برساخت گرایی  نوع  از  پارادایم  اساس  بر  پژوهش  این 
زمینه ای  نظریه  راهبرد  از  استفاده  و  کیفی  رهیافت  با  و 
که  است  ویژه ای  روش شناسی  نظریه،  این  شد.  انجام 
بنیان های  اساس  بر  داده ها،  از  نظریه سازی  هدف  با 
داده  شده  است  بسط  و  ایجاد  تفسیری ـ برساختی 
)محمدپور، 1392(. به علت نبود مطالعات پیشین در ایران ، 

رهیافت کیفی برای این تحقیق به کار گرفته شد.
داده های این پژوهش از مصاحبه با مدیران و کارشناسان 
سازمان های غیردولتی فعال در حوزه بوم گردی در مناطق 
و  بوم گردی  با  مرتبط  دولتی  مدیران  ایران،  روستایی 
شد.  استخراج  محلی  ساکنان  و  اقامتگاه داران  و  مدیران 
نمونه گیری  راهبردهای  از  هم زمان  نمونه گیری،  برای 
نظری، استقرای تحلیلی و حداکثر واریانس استفاده شد. 
شناخته شده  و  فعال  غیردولتی  سازمان های  نمونه گیری 
در حوزه بوم گردی، به صورت هدفمند و بر اساس تحلیل 
هم زمان داده های حاصل از مصاحبه ها انجام شد و انتخاب 
نمونه ها تا تحقق اشباع نظری ادامه یافت. پس از انجام 28 
مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان های غیر دولتی، 
سازمان   کارشناسان  و  بوم گردی  اقامتگاه های  مالکان 
محیط زیست و وزارت خانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، به نظر رسید که مصاحبه ها کافی باشد ولی برای 
اطمینان بیشتر، ُنه مصاحبه دیگر انجام شد و در مجموع با 
37 نفر مصاحبه شد. سن مصاحبه شوندگان بین 25 تا 65 
سال و تحصیالت آن ها از ابتدایی )مالک اقامتگاه( تا دکتری 
نهادهای  از  یکی  و مدیر  )مدیران سازمان های غیردولتی 
دولتی( متغیر بود. بیشتر مدیران و کارشناسان سازمان های 
دارای  و  میانسال  شد  مصاحبه  آن ها  با  که  غیر دولتی 
تحصیالت کارشناسی ارشد در رشته های محیط زیست یا 
گردشگری بودند. به طور کلی، شانزده سازمان غیردولتی 
برای  همچنین،  شدند.  بررسی  بوم گردی  حوزه  در  فعال 
افزایش استحکام و غنای نظریه، از راهبرد های استقرای 
برده  بهره  انتخاب نمونه ها  تحلیلی و حداکثر واریانس در 
شد و نمونه های نابهنجار و متفاوت از هم انتخاب شدند. 
به طوری که سازمان های انتخاب شده بین دو تا بیست سال 
در  سازمان  شش  تعداد،  این  از  داشتند.  فعالیت  سابقه 
زمینه توسعه بوم گردی در مناطق روستایی پروژه اجراشده 
یا درحال پایش داشتند و مابقی یا در شروع فعالیت بودند 
با  همکاری  و  گردشگران  و  راهنمایان  آموزش  به  فقط  یا 

آژانس های گردشگری اکتفا کرده بودند. 

برای افزایش اعتبار داده ها، عالوه بر مدیران و کارشناسان 
سازمان های غیر دولتی، با تعدادی از مدیران سازمان های 
و  اقامتگاه داران  بوم  گردی،  حوزه  در  فعال  غیر تجاری 
مسئوالن دولتی نیز مصاحبه شد. گروه های مصاحبه شده 

به شرح زیر است:
غیر دولتی  سازمان های  کارشناسان  و  مدیران  از  نفر   21

فعال در حوزه بوم گردی؛
3 نفر از مدیران سازمان های خصوصی )غیر تجاری( فعال 

در حوزه بوم گردی؛
6 نفر از جامعه محلی که خانه های خود را به اقامتگاه تبدیل 

کرده بودند و اقامتگاه داران غیر بومی؛
1 نفر کارشناس طراح بوم گردی؛

3 نفر از کارشناسان سازمان های دولتی؛
3 نفر از اعضای شورا های اسالمی روستاهای هدف.

مبنای  بر  نیمه ساختار یافته  به صورت  مصاحبه  سؤاالت 
و  بازنگری  متخصصان  توسط  و  تدوین  پژوهش  سؤاالت 
اصالح شد. به منظور درک عمیق واقعیت ها، مصاحبه ها 
میانگین  شد.  انجام  ژرف نگرانه  و  انفرادی  به صورت 
روایی  تأمین  به منظور  بود.   زمان هر مصاحبه 45 دقیقه 
»بازخورد  راهبرد  از  داده،  تکثرگرایی  عالوه بر  تحقیق، 

مشارکت کننده«1  استفاده شد. 
فرد(،  هر  با  مصاحبه  از  )پس  داده  جمع آوری  گام  هر  در 
پیاده سازی  یادداشت های میدانی  و  صداهای ضبط شده 
و بررسی شد. در هنگام پیاده سازی مصاحبه ها سعی شد 
اصل گفتار مصاحبه شوندگان حفظ شود. سپس مطالب 
جمالت  و  بررسی  خط به  خط  و  دقت  به  پیاده سازی شده 
مرتبط با سؤاالت اصلی پژوهش مشخص شد. با استفاده 
از روش مرور مجدد و مقایسه دائمی داده ها2، تالش شد 
تا درک پژوهشگر از آن ها و پیوند های مربوطه نشان داده   
اقدام، اجزای مشابه در هم ادغام و موارد  این  شوند. در 
تکراری حذف شدند. به طور کلی، تجزیه و تحلیل داده ها 
و تفسیر آن ها از طریق کدگذاری در سه مرحله باز، محوری 

و انتخابی انجام شد. 

یافته ها
غیردولتی  سازمان های  توصیفی  اطالعات  بررسی 
فعالیت  سابقه  میانگین  که  می دهد  نشان  مصاحبه شده 
آن ها حدود هشت سال بوده که نشان دهنده جوان بودن 
به صورت  سازمان ها  این  همگی  است.  سازمان ها  این 
هیئت مدیره ای و با ریاست چرخشی دوساله اداره می شدند 
و تقریبا در بیشتر آن ها تصمیم گیری و مدیریت مشارکتی 
بود. تعداد اعضای ثابت این تشکل ها حداقل هفت نفر بود 
1. Participant feedback
2. Constant comparison
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از اعضای داوطلب  انجام پروژه ها  برای  نیاز  و در صورت 
کمک می گرفتند. بهترین منابع تأمین مالی این سازمان ها 
منابع بین المللی، دولتی و اسپانسرهای خصوصی بودند. 
برگزاری دوره های آموزشی، نمایشگاه و حق عضویت نیز 

سایر منابع تأمین مالی سازمان های غیر دولتی بود. 
که  است  باز  کدگذاری  داده ها  تحلیل  در  گام  نخستین 
در طی زمان انجام تحقیق، با مرور و تدقیق در مفاهیم 
کدها  این  به دست  آمد.  مصاحبه ها  از  برداشت شده 
از ادبیات  یا  از عین عبارات مصاحبه شوندگان  مستقیمًا 
اولیه چندین  برداشت شد. در مرحله کدگذاری  موجود 
بار کدها توسط محققان و متخصصان بازخوانی و اصالح 
شد. در مجموع 43 کد باز در این مرحله استخراج شد که 

به همراه فراوانی آن ها در مصاحبه ها در جدول 1 نشان 
داده  شده  است.

کدگذاری محوری
مفاهیم  با  کدهای  گردآوردن  کدگذاری  دوم  مرحله 
نزدیک به هم حول یک محور و تشکیل کد محوری بود. 
در این مرحله، با توجه به نزدیکی مفهومی کدهای باز، 
کدهای محوری استخراج شد. در اینجا، از 43 کد باز، 5 
کد محوری به دست  آمد. کدهای باز اولیه، فراوانی آن ها و 
کدهای محوری مستخرج از کدهای باز در جدول 1 آورده 

 شده  است.

کد محوریفراوانی ها کد بازشماره

6رویکرد مقطعی دولت1

فضای کالن

2داشتن اعتقاد کافی دستگاه های دولتی به مشارکت جوامع محلی2

 نگاه نامناسب دستگاه های دولتی به 3
9سازمان های غیردولتی

4طوالنی بودن زمان صدور مجوزها4

6تعدد و ناهماهنگی سازمان  های متولی سازمان های غیر دولتی بوم گردی5

5فقدان شناخت اصول بوم گردی6

9اطمینان نداشتن به آینده7

13فراهم نبودن زیرساخت ها و امکانات8

2پویایی اندک جامعه محلی به علت سالخوردگی9

بستر فرهنگی- اجتماعی

5ضعف باور روستاییان به گردشگرپذیری روستا10

2پایین بودن میزان آگاهی جامعه محلی از ارزش دارایی های خود11

3نگرش اولیه منفی در روستاییان به تسهیلگر بیرونی12

5ناآگاهی عمومی درباره سازمان های غیردولتی13

4نبود تعامل بین جامعه محلی و دولت14

2مطالبات فراوان جامعه محلی15

2استفاده نادرست جامعه محلی از تسهیالت16

1 مشارکت زنان17

جدول 1: کدهای باز، فراوانی آن ها و کد های محوری استخراج شده
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کد محوریفراوانی ها کد بازشماره

2 عدم بلوغ مناسب سازمان های غیردولتی18

 مشکالت درونی
سازمان های غیردولتی

2خطر سبزشویی19

3عوارض شکست پروژه20

3دشواری های تأمین منابع مالی21

6جذب نیروی داوطلب و متخصص22

3اتکاء به فرد )متکی به فرد بودن(23

8برنامه ریزی سفر سودمند24

 کارکردهای سازمان های
غیردولتی

6آموزش جامعه محلی25

10آموزش بوم گردان26

1آموزش راهنمایان بوم گردی27

3آموزش بلدهای محلی28

5آموزش مشارکتی و مستمر29

1رایزنی برای اعطای تسهیالت به جامعه محلی30

2تدوین استانداردها و کدهای رفتاری31

14توسعه فرهنگ پایداری در جامعه محلی32

7آموزش مهارت های بوم گردی33

4سازمان دهی بوم گردی34

10نقش آفرینی در بازاریابی35

3تدوین سند راهبردی و برنامه اقدام مشخص36

کارکردهای انتظاری
از دولت 

1احیای کمیته ملی بوم گردی37

2تدوین ضوابط برای توسعه اقامتگاه38

1ارزیابی متقاضیان احداث اقامتگاه39

3نظارت بر سازمان های غیر دولتی40

2نیازسنجی از سازمان های غیر دولتی41

6حمایت مدبرانه نهادهای دولتی42

5تقویت زیر ساخت های حقوقی43

شرح و بسط و نحوه استخراج کدهای محوری، با توجه به 
مقوالت استخراج شده از مصاحبه ها، در ذیل به تفصیل 

بیان شده است.

فضای کالن 
قوانین موجود  و  و سیاست گذاری ها  فضای کالن جامعه 
در نحوه فعالیت و میزان موفقیت سازمان های غیر دولتی 
تأثیر گذار است. اغلب مصاحبه شوندگان از رویکرد مقطعی 
شکایت  بوم گردی  پروژه های  در  دولت  راهبرد  بدون  و 

داشتند. یکی از ایشان درباره پروژه ا ی که به ثمر نرسید 
چنین گفت: »مسئوالن به بقیه پروژه فکر نمی کنند. مثل 
یک  از  بعد  بنویسیم،  اسم  اول  کالس  را  بچه  یک  این که 
به ثبت نامش برای کالس دوم نداشته  سال، دیگر کاری 
باشیم. انتظار داشته باشیم خودش جلو برود و یاد بگیرد.« 
عدم اعتقاد واقعی دستگاه  های دولتی به مشارکت جوامع 
محلی هم مورداشاره مصاحبه شونده  ای دیگر بود: »ممکن 
سازمان  کنند؛  استفاده  مشارکت  از  ادبیاتشان  در  است 
محیط زیست و جنگل ها ممکن است بعضی مدیرانشان به 
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مشارکت کار داشته باشند اما بدنه سازمان به ویژه مدیران 
عالی شان عماًل اعتقادی به این داستان ندارند.« 

سازمان های  متولی  سازمان های  ناهماهنگی  و  تعدد 
غیر دولتی بوم گردی، عامل مهم دیگری بود که چند تن 
را خاطر نشان  آن  کارشناسان سازمان های غیردولتی  از 
»بوم گردی  گفت:  این باره  در  کارشناسان  از  یکی  کردند. 
پایه اش طبیعت است، می گوییم سفر مسئوالنه به مناطق 
طبیعِی عمدتًا بکر، پایه اصلی اش طبیعت است، طبیعت 
بر عهده سازمان جنگل ها و منابع طبیعی هست؛ متولی 
منابع طبیعی سازمان جنگل هاست؛ موضوع گردشگری 
و  میراث  فرهنگی  به  می شود  مربوط  عام  به صورت 
نقش  آن  در  می تواند  هم  محیط زیست  گردشگری، 
داشته  باشد. بوم گردی می شود یک چیزی بین این سه تا 

دستگاه، اما متولی اصلی اش مشخص نیست.« 
مشکل دیگری که مدیر یکی از سازمان های غیر دولتی به 
آن اشاره داشت، نا شناخته بودن بوم گردی در بین اکثریت 
تعریف شده  گردشگری  صنعت  ما  کشور  »در  بود:  افراد 
نیست. دقیقًا، مثل واژه توسعه پایدار، در اصل لقلقه زبان 
یک سری افراد است. این افراد هم می توانند سیاسیون 

باشند، هم مردم عادی، هم کارشناسان.« 
رویکرد  پژوهش،  در  مشارکت کنندگان  اظهارات  بنابه 
به  دولتی  مدیران  واقعی  اعتقاد  عدم  دولت،  مقطعی 
دستگاه های  نامناسب  نگاه  محلی،  جوامع  مشارکت 
زمان  طوالنی بودن  غیر دولتی،  سازمان های  به  دولتی 
دریافت مجوزها، تعدد و ناهماهنگی سازمان های متولی 
سازمان های غیر دولتی بوم گردی، فقدان شناخت اصول 
فراهم نبودن  و  آینده  به  اطمینان نداشتن  بوم گردی، 
زیرساخت ها و امکانات جزو مسائل فضای کالن فعالیت 

سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه بوم گردی است.

بستر فرهنگی ـ اجتماعی
تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه ها نشان داد که برخی 
بستر  بر  ناظر  به نوعی  و  کالن  فضای  از  متفاوت  کدها  از 
در  غیر دولتی  سازمان های  فعالیت  فرهنگی ـ اجتماعی 
مناطق روستایی اند. این بستر دربردارنده شرایطی است 
بر  با آن مواجه اند و ممکن است  که سازمان های مذکور 
کارکرد و اثربخشی این سازمان ها تأثیرات مثبت یا منفی 
سازمان های  مدیران  از  یکی  خصوص،  این  در  بگذارد. 
نموده  است:  توجه  محلی  جامعه  سن  اثر  به  غیر دولتی 
»جمعیت جوان روستا تقریبًا رفته اند و حتی میان سال کم 
داریم و آن هایی که هستند، انگیزه ای برای کارهای جدید 
ندارند.« مدیری دیگر به نبود باور گردشگر پذیری روستا 
در بین جامعه محلی اشاره کرد: »این که کسی حاضر است 

در این روستا اقامت کند، یکی دو شب، باور نمی کردند.« 
کم بودن آگاهی جامعه محلی از دارایی های خود مطلب 
دیگری بود که یکی از مشارکت کنندگان به آن اذعان نمود: 
»معمواًل پر از پتانسیل اند اما می گویند ما هیچی نداریم، ما 

که چیزی بلد نیستیم.« 
نگرش اولیه منفِی روستاییان به تسهیلگر بیرونی از دیگر 
محلی  جامعه  افراد  از  یکی  شد.  ذکر  که  بود  مشکالتی 
روستا  »مردم  بود:  معتقد  نگرشی  چنین  علت  درباره 
فکر می کردند  نبودند،  ارتباط  در  زیاد  با شهری ها  چون 
این ها )سازمان های غیر دولتی( همه اش دارند به منفعت 
خودشان فکر می کنند و کاله سرشان می گذارند، بنابراین 

مردم نمی توانستند اعتماد کنند.« 
سن  که  برمی آید  چنین  مصاحبه شوندگان  سخنان  از 
جامعه محلی در استقبال آن ها از مشارکت و انگیزه آن ها 
اعتماد  کم بودن  است.  تأثیرگذار  جدید  کار  ایجاد  برای 
جامعه محلی به سازمان غیر دولتی، کم بودن آگاهی آن ها 
از ارزش دارایی های خود، باور گردشگر پذیر نبودن روستا، 
نگرش منفی به تسهیلگر بیرونی در جامعه محلی، ناآگاهی 
عمومی درباره سازمان های غیر دولتی، کمبود تعامل بین 
جامعه محلی و دولت، مطالبات فراوان جامعه محلی از 
دولت در بعضی مناطق و در آخر، استفاده نادرست جامعه 
محلی از تسهیالت از مهم ترین شرایط فرهنگی ـ اجتماعی 
بر سر راه سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه بوم گردی 
در  غیر دولتی  کار سازمان های  پیشبرد  موانع جدی  از  و 

مناطق روستایی بود.

مشکالت درونی سازمان های غیر دولتی
نشان  مصاحبه شوندگان  جمالت  و  دیدگاه ها  تحلیل 
می دهد که سازمان های غیر دولتی، در کنار فضای کالن 
مشکالت  از  مجموعه ای  با  اجتماعی ـ فرهنگی،  بستر  و 
درونی مواجه اند که بر کارکرد  آن ها و نقشی که در منطقه 
بر  ایشان  مؤثر  نقش  ایفای  مانع  و  دارد   منفی  اثر  دارند 
از  یکی  می شود.  روستایی  مناطق  در  بوم گردی  توسعه 
و  اثربخشی  کم بودن  به  غیر دولتی  سازمان های  مدیران 

نوپایی این سازمان ها چنین اشاره کرد: 
نه فقط  اثرگذاری جامعه مدنی در تمام حوزه ها،  »درجه 
این حوزه، در کشور ما درصد باالیی نیست ... به دلیل 
این که جامعه مدنی ما نوپاست و در همین دو سه دهه ای 
که راه افتاده  است، افت وخیزهای زیادی داشته، در نتیجه 
فعاًل الغر است و توان اثرگذاری کلی ندارد. در هر حوزه 

تخصصی هم که بررسی کنیم، آنقدر اثر نگذاشته  است.« 
مدیر سازمان دیگری مدیران سازمان های غیر دولتی را 
بوم گردی  توسعه  خطرهای  از  یکی  سبزشویی،  خطر  از 
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شود،  بوم گردی  ذی نفعان  گریبان گیر  است  ممکن  که 
فعالیت های  که  موضوع  این  به  »توجه  داشت:  حذر  بر 
گردشگری  ظرفیت سازی  فعالیت های  سازمان  اقتصادی 
سبزشویی  یا  واشینگ  گرین  ندهد،  قرار  تحت الشعاع  را 
انجام ندهد.« منظور وی مشکل استفاده ابزاری از پوشش 
بوم گردی برای رسیدن به اهداف اقتصادی بود. در همین 
بوم گردی  نمایشی شدن  به  متخصصان  از  یکی  راستا 
دنیا،  در  است  فراوان  نمایشی  »بوم گردِی  نمود:  اشاره 
نمایشی کردن و از اصالت انداختن جاذبه های فرهنگی و 
معیشتی متداول است در گردشگری، نه تنها در بوم گردی«. 
از  نیز   مالی  منابع  یافته های تحقیق، چالش های  مطابق 
موارد مهمی است که سازمان غیر دولتی با آن روبه روست و 
برای پایداری و بقای خود باید از عهده  تأمین آن به صورت 
سازمان های  مدیران  از  یکی  برآید.  قانون مند  و  صحیح 
غیردولتی از شرایط تأمین منابع مالی بین المللی گفت: 
»منابع خارجی نیاز به البی قوی دارد تا بتوانیم خودمان را 
معرفی کنیم.« کارشناس یکی از سازمان ها به نبود حمایت 
دولت اشاره داشت: »دولت هم حمایت چندانی نمی کند؛ 
سازمان  غیردولتی هم صرفًا با حق عضویت اعضا نمی تواند 
سختِی  درباره  مصاحبه شونده ای  همچنین  بگردد.« 
یافتن حامی مالی خصوصی چنین گفت: »اسپانسرهای 
خصوصی وارد جامعه مدنی و حمایت از آن نمی شوند چون 

برایشان منافعی ندارد.« 
یکی  غیردولتی  سازمان های  بعضی  بودن  فرد  به  متکی 
دیگر از مشکالت درونی آن ها بود که مورد توجه یکی از 
قائم  مقداری  یک  »به نظرم  گرفت:  قرار  پاسخ دهندگان 
به فرد است این چیزها، متأسفانه، یعنی بستگی دارد به 
این که سازمان غیردولتی توسط چه کسی اداره می شود.« 

بهره گیری مناسب از کار داوطلبانه و جذب نیروی حرفه ای 
غیر دولتی  سازمان های  مدیران  از  یکی  دغدغه  داوطلب 
مهارت  و  دوره  آن چنان  هم  داوطلبمان  »نیروهای  بود: 
باید  داوطلب  انسانی  نیروی   نظر  از  ندیده اند...  الزم 
نیرویی جذب کنیم که تخصص کافی داشته باشد.« فرد 
دیگری از محدودبودن افراد متخصص فعالیت های مدنی و 
غیرحرفه ای بودن بعضی از اعضای سازمان های غیردولتی 
سخن گفت: »خیلی از کسانی که در سازمان های غیردولتی 

کار می کنند، اصول کار سازمان غیردولتی را بلد نیستند«.
در مجموع، با توجه به یافته های تحقیق، عدم بلوغ مناسب 
سازمان های غیر دولتی، خطر سبزشویی، عوارض شکست 
پروژه، دشواری های تأمین منابع مالی، متکی به فرد بودن 
متخصص  و  داوطلب  نیروی  جذب  و  غیر دولتی  سازمان 

مشکالت درونی سازمان های غیر دولتی است.  

کارکردهای سازمان های غیر دولتی
سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه بوم گردی در مناطق 
انجام، موجب  کارکرد هایی دارند که در صورت  روستایی 
کارایی بهتر آن ها می شود. کارکردهایی که در ذیل آمده 
است از مصاحبه های مدیران و کارشناسان استخراج شده 
از مشارکت کنندگان، سازمان  یکی  اظهارات  بنا به   است. 
سودمند  سفری  باید  بوم گردی  حوزه  در  فعال  غیردولتی 
برای گردشگران برنامه ریزی کند. وی برای تأیید نظرش 
در  سوئیس،  »در  آورد:  مثال  کشورها  سایر  تجربیات  از 
غیردولتی  سازمان های  همین  از  تعدادی   ،1980 دهه 
می شود... خالی  دارد  جمعیت  از  روستاهایشان  دیدند 

به  برگردند  جمعیت  این  که  کنیم  طراحی  بیاییم  گفتند 
مدل  آن ها  معکوس.  مهاجرت  موضوع  همان  روستا؛ 
اگروتوریسم را طراحی کردند، مبنی بر این که شهرنشینان 
آخر  هستند  و...  هوا  آلودگی  و  روزانه  کار  از  خسته  که 
هفته را به روستاها سفر کنند. نه تنها استراحت کنند، کار 
موجود،  رویکردهای  نقد  با  وی،  بکنند.«  هم  کشاورزی 
قبال  در  غیردولتی  سازمان های  آموزشی  وظیفه  به 
غیردولتی  سازمان های  »حتی  کرد:  اشاره  بوم گردان 
برای  آموزشی،  قسمت  در  هم  بوم گردی  حوزه  در  موفق 
خودشان مأموریتی قائل نیستند و کاری انجام نمی دهند 
می آید،  بوم گرد  می کنند  فکر  است.  بزرگی  اشتباه  این  و 
می شوند،  بهره مند  روستایی ها  و  می رود  می کند،  تفریح 
در همین حد خوب است. این قسمتش خوب است، اما 
بهره مند  باید  ناقص است. توریست هم  قسمت دیگرش 
بشود؛ بهره مند واقعی. سازمان های غیردولتی می توانند 
دانش بومی محلی را با دانش جدیدی که آن  هم ضروری  و 
مفید است ترکیب کنند؛ در واقع جمع آوری و تدوین کنند. 
متناسب با فرصت و درک متوسط توریست ها منتقل کنند، 
به طوری که توریستی که از سفر برگشته چیزی یاد گرفته 
باشد که در زندگی عملی اش برای حفاظت کاربرد داشته 
باشد.« مشارکتی بودن و استمرار آموزش ها نیز مورد تأکید 
مدیران و کارشناسان سازمان های غیر دولتی بود. اصالح 
تصورات نادرست جامعه محلی از تأثیرات سریع توسعه و 
پیشرفت بوم گردی از مواردی بود که از دیدگاه کارشناسان 
خودشان،  جامعه  »در  شود:  دنبال  آموزش ها  در  باید 
باید  عام،  به صورت  گردشگری،  که  است  این  تصورشان 
برایشان امکانات رفاهی، درآمد بسیار زیاد و چیزهایی از 

این قبیل بیاورد.« 
ــظ  ــی در حف ــازمان غیر دولت ــش س ــه نق ــری ب ــر دیگ مدی
پایــداری اشــاره کــرد: »در ســازمان های غیردولتــی کار 
مــا حفــظ اصــول توســعه پایــدار در گردشــگری اســت کــه 
ــه بقــا و احیــای فرهنگ هــای مختلــف مناطــق  منتهــی ب
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ــادی  ــوق اقتص ــت حق ــه رعای ــی ب ــود، منته ــران می ش ای
و اجتماعــی جوامــع محلــی می شــود. در واقــع معیشــت 
ــا را  ــع آن ه ــد، مناف ــم می کن ــا فراه ــرای آن ه ــدار را ب پای
به صــورت متوازن تــری توزیــع می کنــد.« عالوه بــرآن، 
ســازمان های غیر دولتــی در زمینــه بازاریابــی هــم بــه 
ــی از  ــاره یک ــن ب ــد. در ای ــک می کنن ــی کم ــه محل جامع
اهالــی روســتا چنین گفــت: »کارشناســان به مردم روســتا 
گفتنــد خانه هــای شــما خیلــی بــزرگ اســت. ســه تــا چهار 
بهــره ای  از خانه هایتــان  دارد. شــما می توانیــد  اتــاق 
ــرود،  ــل ب ــه هت ــم ب ــرف در قش ــه ط ــای این ک ــد. به ج ببری
شــما می توانیــد خانه هــای خــود را در اختیــار آن هــا قــرار 
دهیــد. بــا مبلغــی کــه هــم بــرای شــما خــوب باشــد، هــم 
بــرای گردشــگر.« همچنیــن در بازار یابــی صنایــع دســتی 
غیر دولتــی  ســازمان های  کشــاورزی  محصــوالت  و 
نقش آفریــن هســتند: »توانســتیم یــک نمایشــگاه از صنایع 
ــد  ــم. چن ــل شهرســتان بزنی ــه داخ ــان منطق ــتی هم دس
غرفــه در یــک نمایشــگاه گرفتیــم و از صنایــع دســتی آن 
منطقــه اســتفاده کردیــم. بــه نمایــش گذاشــتیم، فــروش 

ــه جامعــه محلــی رســید«.  رفــت و عوایــدش ب
تحلیــل دیدگاه هــای مصاحبه شــوندگان نشــان می دهــد، 
ــی  ــازمان های غیردولت ــور، س ــای مذک ــر کارکرده عالوه ب
تدویــن  کارکردهــای  اجــرای  در  مهمــی  نقــش  بایــد 
اســتاندارد ها و کد هــای رفتــاری، رایزنــی بــرای پرداخــت 
تســهیالت بــه جامعــه محلــی و ســازمان دهی بوم گــردی 

داشــته باشــند. 

کارکرد های انتظاری از دولت
تحلیــل مصاحبه هــا و مقایســه مــداوم کدهای تولیدشــده 
ــر نقش آفرینــی  نشــان می دهــد کــه افــراد مطالعه شــده ب
مدیــران  از  یکــی  داشــتند.  تأکیــد  دولــت  صحیــح 
ســازمان های غیردولتــی دربــاره نبــود برنامه ریــزی و 
ــازمان های  ــرای س ــه راه ب ــق و نقش ــت گذاری دقی سیاس
بوم گــردی   « داشــت:  بیــان  بوم گــردی  در  غیر دولتــی 
زدم.  مثــال  این جــوری  وقت هــا  بعضــی  را  ایــران  در 
ــروع  ــل ش ــی مح ــابقات دومیدان ــرای مس ــد ب ــرض کنی ف
و پایانــش را درســت کردیــم، امــا مســیر را طراحــی 
ــه از اینجــا شــروع می کنــد، وقتــی  ــده ای ک ــم. دون نکردی
وارد مســیر می شــود، جلــو راهــش ســنگالخ اســت، 
کــوه اســت، آســفالت نیســت، مســیر یابی نیســت، تــا بــه 

ــد  ــط می گوین ــاًل فق ــود. مث ــم می ش ــد گ ــان برس ــط پای خ
انتهــای مســیر فــالن شــهر اســت.« یکــی دیگــر از مدیران 
در زمینــه توســعه بی ضابطــه اقامتگاه هــای بوم گــردی 
ســخن گفــت: »مــا بارهــا نامه نــگاری کردیــم کــه بــه 
ــًا  ــت و صرف ــی اس ــه متقاض ــی ک ــه هرکس ــوان ب ــچ عن هی
یــک زمیــن یــا خانــه بــرای خــودش دارد مجــوز اقامتــگاه 
ــراث  ــازمان می ــد. س ــا بگذاری ــری فیلتره ــد. یک س ندهی
ــک  ــا ی ــرد و ت ــکاری ک ــی هم ــا خیل ــه م ــی منطق فرهنگ
جایــی آمــد. متأســفانه، خــود ســازمان میــراث کشــور و 
اداره کل یقــه آن هــا را گرفــت. گفــت چــرا بــرای متقاضیان 

بوم گــردی خودســر فیلتــر می گذاریــد.«
تقویــت  بــه  مصاحبه شــوندگان  از  دیگــر  یکــی 
زیرســاخت های حقوقــی اشــاره کــرد: »بــرای این کــه 
فعالیــت مدنــی ســازمان های غیر دولتــی صــورت بگیــرد 
ظرفیت هــا  حــاال  کنیــد.  ایجــاد  را  ظرفیت هــا  بایــد 
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 می شــود.« پاســخ دهنده دیگــری از 
قانونــی کــه قــرار بــود ســازمان های غیردولتــی را حمایــت 
کنــد گفــت: »قــرار بــود قانونــی بیایــد کــه در مــواردی کــه 
ــد  ــیب بزنن ــی آس ــع طبیع ــه مناب ــرادی ب ــا اف ــا ی گروه ه
ســازما   ن های غیردولتــی بتواننــد اعــالم جــرم کننــد. 
نمی دانــم بــه کجــا رســید، ... قــرار بــود در برنامــه ششــم 
ایــن اتفــاق بیفتــد. این جــور قوانیــن کــه حمایت کننــده 
از ســازمان های غیردولتــی باشــد، می توانــد خیلــی مؤثــر 

ــد.«  باش
ــای  ــوندگان، کارکرد ه ــدگاه مصاحبه ش ــوع، از دی در مجم
ســازمان  های  کار  بــه  اثربخشــی  جهــت  در  دولــت 
غیر دولتــی تدویــن ســندی راهبــردی بــرای توســعه 
بوم گــردی، احیــای کمیتــه ملــی بوم گــردی، تدویــن 
ــان  ــی متقاضی ــا، ارزیاب ــعه اقامتگاه ه ــرای توس ــط ب ضواب
احــداث اقامتــگاه، تغییــر شــرایط نظــارت بــر آن هــا، 
ــه  ــت مدبران ــان، حمای ــت ایش ــه  فعالی ــنجی منطق نیازس
نهادهــای دولتــی و تقویــت زیرســاخت های قانونی عنوان 
شــد. به صــورت کلــی، چالش هایــی کــه ســازمان های 
غیر دولتــی فعــال در حــوزه بوم گــردی در ایــران بــا آن 
ــت. ــده اس ــان داده ش ــودار 1 نش ــورت نم ــد به ص مواجه ان
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نمودار 1: چالش های سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه بوم گردی در نواحی روستایی

بحث و نتیجه گیری 
نتایج کدگذاری باز و محوری نشان می دهد که سازمان های 
غیردولتی فعال در حوزه بوم گردی مناطق روستایی، به علت 
فضای کالن برآمده از نظام برنامه ریزی و اداری تمرکزگرای 
خود  رسالت  انجام  در  جدی  چالش های  دچار  موجود، 
هستند. عدم اعتقاد کافی دستگاه های دولتی به مشارکت 
جوامع محلی، طوالنی بودن زمان صدور مجوزها، تعدد و 
از شواهد اساسی چنین  ناهماهنگی سازمان  های متولی 
ادعایی است که مصاحبه شوندگان به آن ها تأکید داشتند. 
در کنار این فضای کالن، بستر فرهنگی ـ اجتماعی فعالیت 
این سازمان ها در مناطق روستایی قرار دارد که کم بودن باور 
گردشگرپذیری روستا و بعضًا وجود انتظارات اغراق آمیز از 
پیامدهای توسعه ای فعالیت های گردشگری از محوری ترین 
نشانگرهای آن به شمار می روند. این دو در مجموع سبب 
تثبیت و تعمیق مشکالت درونی سازمان های غیردولتی و 

درنتیجه دشواری دوچندان فعالیت آن ها شده است. 
در  نظام مند  رویکرد  فقدان  و  موازی کاری  کلی،  به طور 
به  اعتقادنداشتن  بوم گردی،  کالن  سیاست گذاری های 
توسعه مشارکتی، دیدگاه نامناسب برخی از دستگاه های 
دولتی درباره سازمان های غیردولتی، تخصیص نادرست 
و غیرکارشناسانه بودجه و استفاده نادرست جامعه محلی 
از تسهیالت بانکی بوم گردی بخشی از فضای کالن حاکم بر 

فعالیت سازمان های غیردولتی است.
روستایی کشور درحال  در جوامع  میانگین سنی  امروزه   
افزایش است. سن جامعه محلی بر مشارکت آن اثر عکس 
خواهد گذاشت. پایین بودن باور به قابلیت گردشگرپذیری 
خود  دارایی های  ارزش  از  جامعه  اندك  آگاهی  و  روستا 
نبود  و  روستایی  جامعه  پایین  اعتمادبه نفس  از  نشانه ای 
تعامل مناسب بین جوامع محلی و دولت، بیانگر سرمایه  
اجتماعی اندک در مناطق روستایی ایران است. ناآگاهی 
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عملکرد  به  محلی  جامعه  منفی  اولیه  نگرش  و  عمومی 
سازمان های غیردولتی نیز، از این منظر که جلب اعتماد 
و شروع کار را با سختی مواجه می کند، حائز اهمیت است. 
نادرست  استفاده  و  محلی  جامعه  زیاد  نسبتًا  مطالبات 
فعال  غیردولتی  سازمان های  موفقیت  هم  تسهیالت  از 
می کند.  مواجه  مشکل  با  را  بوم گردی  توسعه  زمینه  در 
مشارکت زنان با حفظ شئونات از آن جهت که مشارکت 
افزاینده  و  مثبت  موارد  از  می آورد  به وجود  را  بیشتری 
دارایی جامعه محلی است که باید کاماًل درون زا و مطابق 
با شئونات و خواست جامعه محلی و سازگار با کارکردهای 

اساسی زن در خانواده شکل  گیرد. 
به  غیردولتی  سازمان های  سودمحور  و  انتفاعی  نگاه 
معرض  در  را  سازمان ها  این  سبز،  تبلیغات  و  بوم گردی 
خطر سبزشویی و بوم گردِی نمایشی قرار می دهد که هم 
برای منابع طبیعی، هم برای جامعه محلی و هم برای خود 
سازمان مخرب است. بخشی از سازمان های غیردولتی 
بوم گردی  از  صحیحی  شناخت  بوم گردی  حوزه  در  فعال 
نقش آفرینی  مانع  نقطه ضعف  این  و  ندارند  آن  اصول  و 
تأمین منابع مالی  مناسب آن ها می شود. دشواری های 
سازمان های  پیش روی  مهم  چالش های  از  دیگر  یکی 
غیردولتی است که اگر سازمان  غیردولتی نتواند از عهده 

آن برآید با خطرهای بسیاری روبه رو خواهد  شد.
در نهایت، شایان ذکر است که تحلیل چالش های حاکم بر 
فعالیت سازمان های غیردولتی و نیز شناخت کارکردهای 
سازمان های مذکور در توسعه بوم گردی نواحی روستایی، 
بخشی  برنامه ریزی  نظام  که  ایران  مانند  کشورهایی  در 
به شمار  کنونی  مطالعه  اساسی  هدف  دارند،  متمرکز  و 
می رود. این مطالعه با واکاوی عناصر فضای کالن و بستر 
از یك سو پیش آگاهی الزم را برای  اجتماعی ـ فرهنگی، 
موجود  چالش های  درخصوص  غیردولتی  سازمان های 
ایجاد  روستایی  مناطق  در  بوم گردی  توسعه  مسیر  در 
کرده است و از سوی دیگر، خطوط فکری مناسب را برای 
چگونگی  درخصوص  سیاست گذاران  و  دولتی  کارگزاران 

اصالح رویکردهای موجود ارائه کرده است. 
در صورت بهبود فضای کالن و توانمندسازی سازمان های 
مانند  کارکردهایی  تحقق  انتظار  می توان  غیردولتی، 
برنامه ریزی سفر سودمند، آموزش جامعه محلی، آموزش 
بوم گردان، تدوین استانداردها و کدهای رفتاری، توسعه 
فرهنگ پایداری در جامعه محلی، سازمان دهی بوم گردی 

و تسهیل بازاریابی توسط این سازمان ها را داشت. 
بهبود  برای  پیشنهادهایی  یافته ها،  اساس  بر  درنهایت، 
غیر دولتی  سازمان های  چالش های  رفع  و  کالن  فضای 

فعال در حوزه بوم گردی ارائه می شود.

1. احیــای کمیتــه بوم گــردی، متشــکل از کلیــه ذی نفعان 
دولتــی و غیردولتــی ایــن صنعــت، به منظــور  برنامه ریزی 
و تصمیم گیــری مشــترک و تحقــق مدیریــت یک پارچــه و 

. منسجم
ــرکت  ــه ش ــه ب ــی کم تجرب ــازمان های غیردولت ــزام س 2. ال
به منظــور  توان افزایــی  و  تخصصــی  دوره هــای  در 

آن هــا. توانمندســازی 
ــازمان های  ــی و س ــه محل ــن جامع ــاد بی ــت اعتم 3. تقوی
غیردولتــی و افزایــش آگاهــی جامعــه محلــی دربــاره 
نشــان دادن  طریــق  از  ســازمان ها  ایــن  کارکردهــای 

نمونه هــای موفــق بــه مــردم.
بوم گــردی و اصــول و  بــه  نگــرش صحیــح  4. ترویــج 
پیامدهــای آن در جوامــع روســتایی و بهبــود بــاور قابلیــت 

گردشــگرپذیری روســتاییان.
5. لــزوم پذیــرش عملــی مشــارکت جامعــه محلــی در 
برنامه ریــزی و توســعه بوم گــردی و بــاور و پذیــرش دانــش 
متولــی  دولت مــردان  ســوی  از  بومــی  مهارت هــای  و 

بوم گــردی.
ایــران،  در  بوم گــردی  توســعه  چشــم انداز  تدویــن   .6
به منظــور پرهیــز از رویکــرد مقطعــی دولــت و ارائــه نقشــه 
ــوزه  ــاالن ح ــر فع ــی و دیگ ــازمان های غیر دولت ــه س راه ب

بوم گــردی. 
7. تدویــن و اجــرای برنامــه اقــدام توســعه ســازمان های 
ــی  ــی بین بخش ــور هماهنگ ــردی به منظ ــی بوم گ غیردولت

دســتگاه ها.
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