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  چکیده

ز انواع گردي یکی اهاي جدیدي از گردشگري شده است. بومگردشگران موجب پیدایش گونهرشد و توسعه صنعت گردشگري و تغییر سلیقه 

 گرديهاي لوکس و مجلل دارند در حالی که گردشگران بومجدید گردشگري است. گردشگران انبوه به بازدید از مقاصد مشهور و اقامت در هتل

 هاي منحصر به فرد مقاصد،ها و ارزشنوع گردشگران عالقمند به آشنایی با فرهنگ عالقمند به بازدید از مقاصد بکر و دست نخورده هستند. این

ر گردي دهاي بومباشند. به منظور اسکان این گردشگران اقامتگاهتعامل با جامعه محلی و زندگی با جامعه میزبان و اقامت در خانههاي محلی می

  توسعه یافته اند. هاي اخیرمناطق روستایی و تاریخی ایجاد شده و در سال

فرهنگی و همچنین مسائل زیست محیطی، نمونه -گردي به دلیل تاکید بر مشارکت جامعه محلی، توجه به مسائل اجتماعیهاي بوماقامتگاه

  ردد.گها در بازار گردشگري سبب تنوع سازي و ایجاد رقابت در بازار میبارزي براي توسعه پایدار گردشگري هستند. وجود این اقامتگاه

ي این گیري و توسعهگردد، با توجه به حمایت دولت از شکلمی ي گذشته بازگردي در ایران به یک دهههاي بومبا وجود اینکه احداث اقامتگاه

دماتی و خ ي کمی آنها موجب غفلت از کیفیت زیرساختیها، تعداد آنها رو به رشد گزارش شده است این در حالی است که توجه به توسعهاقامتگاه

  ها شده و مشکالتی را در این زمینه به وجود آورده است. این اقامتگاه

گردي در ایران با استفاده از مصاحبه با کارشناسان و فعاالن این هاي بومهاي اقامتگاهها و چالشگزارش حاضر به شناسایی و بررسی آسیب

ها ارائه ود شناسایی شده و راهکارها و پیشنهادهایی براي بهبود وضعیت این اقامتگاههاي موجحوزه پرداخته است و با بررسی نظرات ایشان، آسیب

  شود.می
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  مقدمه

با پیشرفت صنایع حمل و نقل و فناوري اطالعات، حتی دورترین و بکرترین نقاط روي زمین نیز در دید و دسترس عالقمندان به سفر و 

رو به  یکی از  گردي نیزي طبیعتشود و شاخهدنیا محسوب می صنایعبزرگترین  یکی از گردشگري قرار گرفته و در حال حاضر، گردشگري،

  .آن است هايرشدترین بخش

اشد که به اي بهاي اصلی زندگی بشر تبدیل شده است. تجربه ي سفر و لذت بردن از آن باید به گونهامروزه سفر و گردشگري به یکی از بخش

 تواند به بهبود محیط زیست ود. گردشگري ضمن حفظ فرهنگ منطقه و ایجاد تعادل اقتصادي مشاغل، میمحیط طبیعی منطقه آسیبی نرسان

  طبیعت و حفظ آن کمک نموده و از این طریق در توسعه گردشگري پایدار گام بردارد.

زیست بوم و فرهنگ مناطق  گردي در راستاي حفظ محیط زیست، پایداريسفر و طبیعتپیرامون در پاسخ به میل و اشتیاق رو به رشد 

نگر، یندهآ، ظهور کرده است. اکوتوریسم پیش از هر چیز یک نوع نگرش خاص” اکوتوریسم ” یا “گردي بوم” به نام  نوعی از گردشگريگردشگري، 

شود، عالوه اسخگو نیز یاد میاین نوع از گردشگران که از آنها به عنوان گردشگران مسئول و پ .انسانی به مقوله گردشگري استو  فرهنگیی، اخالق

  باشد.هاي محیطی میبر این که در پی بازدید از محیط طبیعی جدید و لذت بردن از آنها و کسب تجربه است، درصدد کمینه نمودن آسیب

فظ ي در پی حدر این نوع گردشگري عالوه بر گردشگران، مردم محلی نیز با دستیابی به منافع اقتصادي و سایر مزایاي حاصل از گردشگر

  ها و آداب و رسوم خود، حفظ محیط زیست طبیعی هستند. ارزش

یق که از این طر؛ گردي، ایجاد اشتغال براي ساکنان بومی منطقه و کسب درآمد استاز مهمترین نتایج این نگرش به گردشگري و طبیعت 

تواند یم گرديو بوم . به این ترتیب اکوتوریسمخواهند شد ارزشهاي فرهنگی خود ساکنین منطقه ترغیب به حفظ محیط زیست، آداب و رسوم و

  .تاثیرگذار باشد گردشگري در حفظ و پاسداري محیط زیست طبیعی و انسانی و همچنین توسعه پایدار

ري، ردشگبا توجه به رشد روزافزون صنعت گردشگري در سالهاي اخیر و به خصوص افزایش تعداد طبیعتگردان و عالقمندان به این نوع از گ

هاي گردي براي پذیرایی از این نوع گردشگران به وجود آمد و در طول دهه اخیر شاهد رشد و توسعه اقامتگاههاي بوماحساس نیاز به ایجاد اقامتگاه

 ایم. گردي در نقاط مختلف کشور و به خصوص شهرهاي گردشگرپذیر بودهبوم

ارغ ها فشود، اما در مسیر رشد و توسعه این اقامتگاهدشگران امري مهم و حیاتی محسوب میگردي براي پذیرایی از گرهاي بومتوسعه اقامتگاه

  ها را نیز در نظر گرفت.گیري و توسعه این اقامتگاهاز توجه به رویکرد اقتصادي و درامدزایی آن، باید عوامل مختلف تاثیرگذار بر شکل

ها و گردي را شناسایی کرده و از این طریق به بررسی آسیبهاي بومفعالیت اقامتگاهدر راستاي دستیابی به این هدف باید عوامل موثر بر 

  ها برامد. ها درصدد مرتفع نمودن آنها و تسهیل روند جذب گردشگر به این اقامتگاههاي مهم پرداخته و با شناسایی این آسیبچالش
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  مروري بر ادبیات موضوع

 قرار توجه مورد جهان کشورهاي اغلب در که رودمی به شمار دنیا اقتصادي هايبخش بزرگترین از یکی آن، انواع متنوع و گردشگري امروزه

 ایفا محلی جوامع اقتصاد متنوع سازي در مهمی را نقش تواندمی توسعه در جدید راهبرد یک به عنوان گردشگري گسترش بنابراین گرفته است.

 زیرکشت مرتعی و جنگلی طبیعی، هايمحیط آن در که کرد تعریف تر وسیع ايزمینه به عنوان توانمی را گردشگري مقصد یک راستا این در .نماید

 در هماهنگ به طور متقابل عمل و اعتماد محلی، همکاري ها،سنت مانند ویژه، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي طبیعی، هايویژگی و است غالب

 به عبارت و بومی بوي و رنگ داراي طبیعت، با سازگار مقیاس، کوچک که رودمی به شمار واحد گردشگري محصول یک مانند و دارد، وجود آن

  .)6: 2006، 3است (رامسی و شاملفل پایدار دیگر،

 پایدار توسعه اهداف با عمیقی پیوند که است اکوتوریسم جمله از طبیعی چشم اندازهاي و زیست محیطی و طبیعی منابع به وابسته گردشگري

  )1شکل(دارند  گردشگري

  : اشکال عمده گردشگري1شکل 

  
  )1997( 4منبع: فرانس

  

 و گرفته است شکل پایدار گردشگري به انبوه گردشگري از گذار به جهت اخیر دهه چند در گردشگري از جدیدي شکل به عنوان اکوتوریسم

  ).2(شکل  گردشگري دارد پایدار توسعه با عمیقی پیوند

  پایداري و انواع گردشگري : ارتباط بین2شکل 

  

                                                           
3 Ramsey and Schaumleffel 
4 France 
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   )1999(5منبع: ویوِر 

 خاص، شناسی،انسان کشاورزي، ماجراجویی، دانشگاهی، گردشگري مانند( گردشگري نوین اشکال از شکلی به عنوان پایدار گردشگري بنابراین،

 دریایی، روي،پیاده بخش،آرامش علمی، شکار، مخاطره آمیز، طبیعی، قومی، طبیعت، با دوستی زیست محیطی، اقتصادي، فرهنگی، روستایی، سبز،

 پایدار توسعه در ریشه پایدار گردشگري توسعه است. زیرا خود خاص معنایی پردازش دربرگیرنده و بوده )شناسیباستان و وحش حیات بیابان،

 هايزیرمجموعه به 6جایگزین گردشگري پایدار توسعه دهد.خود سوق می زیست محیط با و سازگاري پایداري سمت به را گردشگري و داشته

یا  گرديبوم اساسی زیرشاخه دو به خود گرديطبیعت آن است. هايزیرمجموعه مهمترین از یکی گرديطبیعت که تقسیم است قابل متعددي

 صورت زمینه این در نیز دیگري هايبنديتقسیم البته ).3(شکل ) 42: 1990، 7شود (باتلرمی تقسیم طبیعت بر متکی گردشگري و اکوتوریسم

  .پذیرفت متداول بنديدسته به عنوان را زیر بنديتقسیم توانمی اندك، هايتفاوت وجود با ) که459: 1995، 8گرفته است (میزکاسکی

 گردشگري علم عمده : زیرمجموعه هاي3شکل

  
  )1995( 9منبع: فینوکان و دالینگ

  گرديتفاوت اکوتوریسم و طبیعت

 است حالی در ). این 1: 2009، 10دارد(درامز و مور وجود اکوتوریسم و گرديطبیعت یا طبیعت در گردشگري بین که است تمایزي مهم، نکته

انگیزه  با که طبیعی نقاط به ر سف طبیعت  در گردشگري شوند.می پنداشته یکی گاهی حتی هم و مترادف اشتباه به دو این مواقع بیشتر در که

 بخش یک در طبیعت گردشگري گردشگري، جهانی بازار در همچنین .می گیرد صورت گردشگران سوي از متفاوت با اکوتوریسمها و الگوهاي 

 اکوتوریسم، واقع در ).4شکل(  گیردقرار می ماجراجویی گردشگري کنار در و آن از جزئی که اکوتوریسم شودمی محسوب کلی تري و عمومی

   .است طبیعت در گردشگري بازار گسترشی از حال در بخش

  گرديطبیعت زیرمجموعه اکوتوریسم: 4شکل 

  
 )1993( 11منبع: بو

                                                           
5 Weaver 
6 Alternative tourism 
7 Butler 
8 Mieczkowski 
9 Finucane &Dowling 
10 Drums and Moore 
11 Boo 
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 در را سفرها اینگونه توانمی که حالی در نامید اکوتوریسم پایدار، توسعه هايویژگی گرفتن نظر در بدون را طبیعت به سفر تواننمی رو این از

 در .نیست اکوتوریسم معادل تنها طبیعت در گردشگري، معتبر علمی تعاریف نظر از آن بر عالوه محسوب کرد. طبیعت در گردشگري چارچوب

 طبیعی هايمحیط به مسافرت و گرديطبیعت یا طبیعت در گردشگري: دارد وجود دو این هايانگیزه ه بینک کرد مشاهده توانمی را اینجا تفاوتی

 ندارد مستقیم رابطه طبیعی محیط حفظ و ادراك با امر انگیزه این را دربرگیرد. طبیعی فضاي تنها و باشد متفاوت هايانگیزه چارچوب در تواند می

 المللیمؤسسه بین در حالی که نیست. در بومی مردم و طبیعت با همسو و حفاظت بعد از محیط به نسبت حساسیتی داراي گردشگر و حتی

 محلی مردم راحت زندگی و حفظ را زیست محیط که طبیعی مناطق به ئوالنهمس یک مسافرت"به صورت  اکوتوریسم ،1991سال در اکوتوریسم

  از:  که عبارتند است بارز و مشخص ویژگی چهار واجد اکوتوریسم تعریف شده است. از این رو "نماید تثبیت را

  طبیعی؛ منطقه یک به . سفر1

  باشد؛ زیستی تنوع از حفاظت حامی که . سفري2

  باشد؛ سودمند محلی میزبان جوامع براي که . سفري3

  ).24: 1991گردي، المللی بومباشد (جامعه بین زیست رهنمون محیط و طبیعت از عمیق فهم و درك به که . سفري4

 دیگر بیانی است. به زیست بوم یک در انسانی اکوسیستم با توأم طبیعت از حفاظت و ادراك سمت به اکوتوریسم گرایش از حاکی خود این

 مناطق جمله از طبیعی میراثهاي از پایدار استفاده مدیریت براي راهبردي اکوتوریسم، می آورد. اصوال خاطر به را گراطبیعت گردشگري از ايگونه

 -فرهنگی هايمؤلفه ارتقاي و محلی جوامع به احترام زیست، محیط از حفاظت یعنی چندجانبه اهداف با اکوتوریسم به عبارتی .است حفاظت شده

   ).1: 2009است (درام و مور،  پایدار توسعه مفهوم با همخوان اهداف این که دارد سر و کار میزبان جامعه و اقتصادي اجتماعی

به  اکوتوریسم به ویژه گردشگري، صنعت امروزه بنابراین، است. اکوتوریسم توسعه اثربخش هاينقش جمله از ايمنطقه توسعه و اشتغال ایجاد

 اکولوژیکی اقتصاد رهیافت با اقتصادي، پایدار وريبهره به منظور طبیعی محیط با اجتماع و انسان همزیستی توسعه براي جدید رویکردي عنوان

 گونه هاي سایر با گردشگري از شیوه این متمایزکننده اکوتوریسم، و پایدار توسعه متقابل پیوند .یافته است چشمگیري جایگاه مناطق توسعه در

 الگوهاي سایر برخالف آن در که است اکوتوریسم در گردشگري پایدار توسعه حداکثري و عینی نمود دیگر عبارتی به؛ تاس روستایی گردشگري

  ). 5کند (شکلمی ایجاد گردشگران براي باالیی مسئولیت گردشگري

  . پیوستار پارادایمی اکوتوریسم5شکل 

  
  )2000منبع: اُرامز (

  پیشینه و تعریف واژه اکوتوریسم

 اکوتوریسم واژه پیرامون جهانی، ادبیات در وجود  این با است. گرديبوم آن فارسی معادل که است فلسفه نوعی و پدیده فعالیت، یک اکوتوریسم

 اما اند.کرده ذکر  1980دهه  اواخر در را ايواژه چنین کاربرد سابقه نظران صاحب برخی .دارد وجود متفاوتی اظهارنظرهاي آن کاربرد سابقه و

 محققان از دیگر برخی است. اما برده کار  به را واژه این که است آمده کسی نخستین به عنوان 12السکورین سبالیوس نام مرتبط متون تمام در
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 گردشگري، متقابل روابط تشریح براي 1960  دهه در را واژه این او که معتقدند دهند و می نسبت 13هتزر به و دورتر زمانی به را اکوتوریسم سابقه

 منفی و نامناسب کالسیک هاي رویه به واکنش در اکوتوریسم مفهوم هتزر اعتقاد به .است کرده استفاده فرهنگی، هاي ویژگی و زیست محیط

 کارشناسان که زمانی یعنی ،  60دهه اواخر به آن سابقه و گرفته است شکل گردي،طبیعت در زیستمحیطی مالحظات گرفتن نادیده و توسعه

 ارایه را زیر معیار چهار اکوتوریسم توصیف و پایدار توسعه مفهوم براي تحقق . هتزرگردد می باز بودند، نگران منابع از رویه بیبرداشت  به نسبت

 )28، 1382، کرد( نیازمند

 طبیعی؛ محیط بر منفی پیامد کمترین -1

 میزبان؛ جامعۀ فرهنگ به نسبت مسئولیتپذیري حداکثر و برفرهنگ منفی پیامد کمترین -2

 ي میزبان؛جامعه براي اقتصادي منافع بردن باال -3

  هاآن مشارکت جلب براي گردشگران رضایت بردن باال -4

  تعاریف متعددي هم از واژه اکوتوریسم وجود دارد که برخی از این تعریف عبارتند از:

  :و زیست محیط حفظ بر آن در که است طبیعی مناطق به مسئوالنه سفري گرديبوم یا اکوتوریسمتعریف انجمن جهانی اکوتوریسم 

 ؛کرد اشاره زیر موارد به توانمی تعریف این اساسی اصول از .شود تأکید محلی مردم رفاه

 پایدار توسعه به . توجه1

 محیطی-زیست اخالق و زیست محیطی هايارزش . حفظ2

  )1991، 14گرديبومالمللی روستایی(جامعه بین محلی جامعه . رفاه3

  به نسبت کمتر تأثیرگذاري آن، از محافظت ترویج با طبیعت از بردن و لذت بازدید و پایدار محیطی زیستسفرهاي  شاملاکوتوریسم 

 ).45: 1386بومی است (ضیایی و میرزایی،  مردم مشارکت دادن و کننده بازدید

  جذابیت از نجست گردشگري بهره نوع این در اصلی انگیزه طوري که به باشد مرتبط طبیعت به که است اکوتوریسم نوعی از گردشگري 

 آن رد اینکه خللی بدون هاجذابیت مشاهده از پس وگردشگر است بومی فرهنگ و فیزیکی هاي ویژگی شامل منطقه، یک هاي طبیعی

 نطقه،م طبیعی هاي نمونه و سوابق تاریخی فرهنگ، از گیري بهره ضمن ترتیب بدین. گوید می ترك را محل کند، تخریب را آن یا ارد و

 تر جدي حمایت و حفظ زمینه و شود می ایجاد مردم محلی براي نیز درآمدزایی و اقتصادي هاي فرصت اکوسیستم، به احترام و حفظ

 منافع کوتاه مدت میواقع اکوتوریسم آنتی تزي است در مقابل گردشگري که به  در. آیدمی فراهم ترتازه مالی منابع با ها، جذابیت از

 ).28: 1380اندیشد (سازمان اکوتوریسم،

  وحشی گیاهان جانوران، مناظر، از و لذت تحسین مطالعه، هدف با بکر نسبتاً طبیعی مناطق به سفري"سبالوس السکورین اکوتوریسم را 

 ).56، 1385( فنل، داندمی "مناطق این معاصر) و باستانی( فرهنگی آثار هرگونه و

 گردي)زیر بنایی در اکوتوریسم (بوماصول 

 است بومی فرهنگ و ویژگی هاي فیزیکی شامل منطقه؛ یک طبیعی هايتجذابی يمشاهده طبیعت، به مسافرت اصلی يانگیزه گرديم بو در

 به و میکند ترك را محل بپردازد، آنها تخریب به و کند ایجاد آنها در خللی اینکه بدون ت ها،جذابی يهمشاهد از پس  )اکوتوریست( گرد بوم و

 مطرح مدت بلند منافع استمرار گرديبوم در واقع، در). 93: 1392کنند ( زاهدي، استفاده جذابیت ها آن از که دهدی م اجازه عالقمندان دیگر

 به احترام و اجتماعی همبستگی فرهنگی و انسجام و یکپارچگی حفظ ،)میزبان جامعه ي(محلی  افراد مشارکت افزایش این رابطه در که است

 این اهداف ویژگی ها و دیگر جمله از نیز ملی و منطقه اي  محلی، برنامه ریزي هاي با دیگر پایدار گردشگري برنامه هاي سازگاري بومی، فرهنگ

استفاده  به مناسب پاسخی تواندمی  گردشگري  پایدار مدیریت زمینه، این ). در83: 1373 دهدشی، و الوانی( است  شده توصیه گردشگري نوع از

 محور تأکید  بلکه نیست، رشد علیه بر رویکردي پایدار گردشگري که داشت توجه باید این راستا در .باشد انسانی و طبیعی منابع از نادرست ي

 ). 146: 1386توالیی،( شود ساماندهی این محدودیت ها چارچوب در گردشگري که گونه اي به است؛ رشد بر محدودیت اعمال آن

                                                           
13 Hetzer 
14 The International Ecotourism Society 



9 

 پذیرا غیر مطلق و نسبی صورت به را آن باید بلکه نیست، تحقق قابل عیار تمام صورت به گردشگري پایدار که گفت باید خالصه، طور به 

 پیش از محافظت پایه ي بر و یابند سوق پایدار گردشگري سوي حرکت به و پایداري تحقق راستاي در پیوسته صورت به باید نیز جوامع .باشیم

 جهانی سازمان زمینه، این ) در150همان:(  است گردشگري در پایداري اصل تحقق براي گزینه معقول ترین این و باشند بعدي استوار محافظت و

دولتها را  نقش دیگر، سوي از و تأکید میکند منطقه یک در گردشگري پایدار توسعه ي آنها در نقش و مسئولین مشارکت اهمیت بر جهانگردي

گردي به مثابه ي یک شاخه گردشگري، ابزاري براي ). با این وجود بوم190، 1385در جریان توسعه بسیار باارزش می داند(رنجبریان و زاهدي،

 بود؛ غافل گردشگران منفی پیامدهاي از نباید عنوان هیچالبته به ) 2006حفاظت محیط زیست و توسعه اي تداوم پذیر است (شنگ و همکاران، 

باشد  (صدر  داشته پی در حتی اقتصادي و اجتماعی محیطی، زیست منفی عواقب تواندمی صنعت، این اي دربرنامه ي بدونتوسعه گونه هر زیرا

 ).131: 1386موسوي و کهنمویی، 

 :آیندمی حساب به اکوتوریسم مصادیق زیر، شش اصل رعایت صورت در گردشگري هايفعالیت کهمعتقدند 15پیرس واالرس و 

 باشند؛ داشته را محیطی زیست منفی پیامد کمترین که هایی فعالیت انجام به التزام  -1

 رعناص حفظ برابر در کنندگان، بازدید شود می موجب که فرهنگی، هاي ویژگی و طبیعت درك و آگاهی افزایش منظور به سازي زمینه -2

 کنند؛ ت مسئولی احساس بیشتر فرهنگی، خصوصیات و طبیعی

 طبیعی؛ نواحی دیگر همچنین و گیرند می قرار حفاظت مورد قانونی طور به که مناطقی مدیریت و حفظ در مشارکت -3

 گردشگري؛ تهاي فعالی میزان و نوع تعیین به مربوط گیري تصمیم فرایند در محلی جوامع مشارکت تقویت -4

 و محلی؛ جوامع براي مکمل درآمدهاي نیز و اقتصادي مستقیم منافع ایجاد -5

 ).33 ،1384پناه، کریم( آنها زندگی طبیعی هاي ارزش از) آموزش طریق از( محلی جوامع سازي آگاه -6

 :است زیر چهارگانه مشخصات داراي اکوتوریسم کارشناسان، نظرات به توجه با همچنین

 .باشد طبیعت به وابسته. 1

 .باشد نداشته را سوء اثرات و آسیب کمترین طبیعت براي عبارتی  به و باشد پایدار اکولوژیکی لحاظ از. 2

 .باشد و آموزش بازدید، مورد منطقه هاي ارزش اصلی عنصر. 3

  .)112: 1997، 16باشند (بلیمی داشته مشارکت آن در میزبان و محلی جوامع. 4

  گردي در بازار گردشگريهاي بومنقش اقامتگاه

و شکل گیري اشکال جدید گردشگري و همچنین تغییر نیازها و عالئق گردشگران، افراد درصدد با توجه به رشد و توسعه صنعت گردشگري 

کسب تجربه هاي جدید هستند و ترجیح می دهند به جاي سفر به جاذبه هاي مرسوم و پربازدید به مکان هاي جدید سفر کنند. این نوع از 

  گردشگري در مقابل گردشگري انبوه به وجود آمده است.گردشگران به گردشگران نوگرا معروف شده اند و این نوع از 

هاي طرفداران این نوع از گردشگري در پی جایگزینی براي سبک هاي معمول و سنتی گردشگري هستند. این نوع از گردشگران به دنبال هتل

م محلی اقامت نموده و با فرهنگ و ارزش ها و بزرگ و مجلل و مطابق با استانداردهاي بین المللی نیستند، بلکه ترجیح می دهند در منازل مرد

گردي به خصوص در مناطق روستایی شده هاي بومشیوه هاي زندگی مردم محلی آشنا شوند. وجود این نوع از گردشگران موجب ایجاد اقامتگاه

  است تا بتواند پاسخگوي نیازهاي بازار و گردشگران باشد.

موجب ایجاد رقابت نیز  با محیط طبیعی و بومی است، عالوه بر تنوع بازار عرضه براي گردشگران،ها که متناسب گونه اقامتگاهتوسعه این 

ی نقش بسزای و جامعه محلی ها همچنین در ایجاد اشتغال گردشگري در فضاهاي روستایی و کسب درآمد براي روستاییاناین اقامتگاه  شود.می

  دارند.

همچنین در این نوع از گردشگري، گردشگران افرادي مطلع تر، از نظر فرهنگی و اجتماعی آگاه تر و نسبت به مسائل فرهنگی و زیست محیطی 

 حساس تر و کنجکاوتر می باشند و همچنین از قدرت تجزیه و تحلیل بیشتري نیز نسبت به سایر گردشگران برخوردارند. بنابراین وجود این نوع
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 باشد و وجود اینها نه تنها موجب تنوع سازي و ایجاد رقابت در بازار خواهد شد، بلکه در راستاي اهداف توسعه پایدار گردشگري نیز میهاقامتگا

  ها کمک شایانی به صنعت گردشگري در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار می کند.نوع از اقامتگاه

  تر خواهد بود، عبارتند از:گردي امکان دستیابی به آن در دسترسهاي بوماقامتگاهاهداف توسعه پایدار گردشگري که با وجود 

 اشتغال؛ آموزش و برنامه ریزي، در مشارکت مزایاي اجتماعی، شامل اجتماعی فهايده  -1

 صنعت؛ پایایی اقتصادي و محلی يجامعه براي مزایاي اقتصادي شامل اقتصادي هايفهد -2

 منابع. پذیرش ارزش و عرضه مدیریت منابع، از تخریب اجتناب طبیعی، منابع حفظ به شامل کمک محیطی زیست هدفهاي  -3

  .دارد کارکردي و همپوشانی مفهومی گردي،بوم با زیادي حد تا که یاست. هدف سه خوانده این تالقی محل ، اکوتوریسم پایدار را 17سدلر 

 

  : الگوي اکوتوریسم پایدار6شکل

  
 )1383(منبع: زاهدي 

با محافظت از اکوسیستم، به منزلت جوامع محلی نیز احترام و توجه  که است نحوي به طبیعی بکر مناطق از بازدید گرديموب در ترتیب، بدین

داقل حمندي از محیط زیست از طریق به شود و در نهایت عالوه بر بهرهي محلی و گردشگران توازن برقرار میشود، بین منابع طبیعی، جاذبهمی

ه عرساندن تاثیرات منفی بر طبیعت، به ایجاد محیط زیستی پایدار یاري می رساند. در عین حال زمینه را براي مشارکت اقتصادي و اجتماعی جام

  ).4-5: 1395کند (میرزاده و دهقانی، محلی فراهم و به ارتقاي رفاه جامعه میزبان نیز کمک می

هاي زیرمجموعه گروه اند و تنها از سوي اقامتگاههاي ایران صاحب تشکل خاصی نشدهم از اقامتگاهتاکنون این بخش مهتفاسیر با این همه 

 کنند.کرده و رعایت میتعریف  را استانداردهایی ،سار بومی که در این زمینه فعال هستندخوشه

  گردي در ایرانهاي بومپیشینه اقامتگاه

گردد که با ابتکار یک فرد عالقمند به گردشگري در روستاي گرمه استان اصفهان ک دهه قبل باز میگردي در ایران به یهاي بومسابقه اقامتگاه

گردي در مناطق روستایی و پس از آن در بافت هاي تاریخی شهرها نیز گشترش هاي بوماندازي شد. بعد از آن در طول دهه اخیر احداث اقامتگاهراه

 "گذاري تاسیسات گردشگري و نظارت بر آنهابندي و نرخایجاد، اصالح، تکمیل، درجه"نامه آیین ها کشمکش  با تدوینیافت. بعد از مدت

  گردي به رسمیت شناخته شدند.هاي بوماقامتگاه

گردي ومهاي بگردي رو به فزونی نهاده است. در حال حاضر بر اساس آمارهاي تعداد واحدهاي اقامتگاههاي بومهاي اخیر، تعداد اقامتگاهدر سال

  ترین این دالیل عبارتند از:شود. مهمباشد که افزایش تعداد این واحدها از دالیل مختلفی ناشی میواحد می 327داراي مجوز در کشور 
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 ک با توجه به تغییر سلیقه و سب گردي):هاي بومگردي (افزایش تقاضا براي اقامتگاهرشد روزافزون گردشگران عالقمند به بوم

 هايهاي پربازدید، تمایل گردشگران به سفر به محیطزندگی گردشگران، افزایش آگاهی گردشگران و همچنین اشباع شدن جاذبه

ن اهاي این مناطق سوق پیدا کرده است و این عامل موجب افزایش تعداد گردشگرها و ارزشروستایی و مناطق بکر و آشنایی با فرهنگ

 گردي و اقامت در این واحدها شده است. هاي بومعالقمند به فعالیت

گذاري در صنعت گردشگري اقدام به بنابراین افزایش تقاضا در بازار براي این واحدها موجب شده است تا عالقمندان به سرمایه

  گردي نمایند.هاي بومتاسیس اقامتگاه

  :(درآمدزایی) گردي در ایران درآمدهاي ناشی از این وجود این هاي بومدالیل رشد تعداد اقامتگاهیکی دیگر از مزایاي اقتصادي

 باشد.گذاري در این بخش میگذاران به سرمایهها است که به عنوان محرکی براي ترغیب سرمایهاقامتگاه

 :جه باشد. با توتوسعه پایدار می هاي اخیر توجه به رشد ویکی از مباحث مهم صنعت گردشگري در طی دهه توسعه پایدار گردشگري

گذاران صنعت گردشگري و فعاالن صنعت گردشگري و گردشگران نیز به اهمیت این موضوع و مورد توجه قرار گرفتن آن هم سیاست

 اند توسعه گردشگري در مسیري باشد که اهداف توسعه پایدار محقق شود. هدفاند و سعی کردهاي به این مسئله داشتهتوجه عمده

باشد. در توسعه پایدار گردشگري تاکید توسعه پایدار گردشگري توجه به مسائل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی می

شود که جامعه محلی هم در تصمیم گیري ها مشارکت داشته باشند و از مزایاي اقتصادي حاصل از گردشگري منتفع شوند. همچنین می

ها و هنجارها احترام گذاشته شود و حضور گردشگران موجب آسیب معه محلی از قبیل؛ فرهنگ، ارزشبه مسائل اجتماعی و فرهنگی جا

عداد باشد، که حضور ترساندن به فرهنگ جامعه محلی نشود. از طرف دیگر توجه به محیط زیست هم یکی دیگر از ابعاد توسعه پایدار می

 طقه نشود. زیادي از گردشگران موجب آسیب رسیدن به محیط زیست من

ها در  گردي نمونه بارز از توسعه پایدار گردشگري می باشند، احداث این اقامتگاههاي بومبنابراین با توجه به این موضوع که اقامتگاه

 سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

  :د گردي موجب رشهاي بوماد اقامتگاهبرنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري براي افزایش تعدحمایت هاي دولتی

گردي و وجود مناطق روستایی و همچنین تاریخی ها شده است. با توجه به پتانسیل باالي ایران در زمینه بومبیش از حد این اقامتگاه

واحد  2000ها در کشور به اهسال آینده تعداد این اقامتگ 5اي را طرح کرده است تا در طی ها دولت  برنامهزیاد براي احداث این اقامتگاه

گیرانه مجوز احداث سعی در برسد. در همین راستا دولت با ابزارهایی مانند، پرداخت وام با بهره کم و ارائه سریع و نه چندان سخت

 گردي دارد.هاي بومافزایش تعداد اقامتگاه

و  اندگذاري در این بخش پیدا کردهبراي سرمایه گذاران و بخش خصوصی تمایل بیشتري را هاي دولت سرمایهبا توجه به حمایت

و شماره  3962، شماره1395گردي در کشور بوده است ( روزنامه دنیاي اقتصاد، هاي بوماین امر یکی از دالیل رشد تعداد اقامتگاه

3972.(  

  روش پژوهش

استفاده شده است.  18از روش استخوان ماهی گرديهاي بومتر و بررسی عوامل موثر بر فعالیت اقامتگاهبه منظور شناسایی دقیق

پردازي با نمودار استخوان ماهی، روشی بسیار سودمند براي شناسایی مسائل است. نمودار استخوان ماهی که گاهی به آن تکنیک ایده

کنترل کیفیت فرایند کردن مند نظامبا هدف  1960گویند توسط پروفسور کائورو ایشیکاوا از دانشگاه توکیو در سال نمودار ایشیکاوا می

طراحی شد. هدف اصلی این تمرین، شناسایی و تهیه ي فهرستی از کلیه ي علل احتمالی مساله ي مورد نظر است که توسط افراد به 

 .تنهایی نیز قابل استفاده است

شود. ورت بصري مرتب میآوري اطالعات است که به صروش منحصر به فرد جمع "استخوان ماهی"گذاري این فرایند به دلیل نام

گردد که شبیه به اسکلت ماهی است. مساله در داخل دایره و در سمت شود، نموداري تشکیل میهنگامی که مساله و علل آن ثبت می

شود که بیشتر شبیه به ستون فقرات ماهی است. گام شود. یک خط مستقیم به سمت چپ کشیده میي کاغذ نوشته میراست برگه

                                                           
18 Fishbone Diagram 
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ها درجه متصل به خط ستون فقرات است. در پایان هر یک از این ساقه 45هاي ماهی با زاویه ساقه ها یا به عبارتی تیغ بعدي ترسیم

هاي اضافی به آن افزود. توان ساقهشود که می توان از طریق طوفان فکري به آن پرداخت. در صورت لزوم میعلل مساله نام برده می

که داراي حداقل پیچیدگی هستند باید با کمترین فاصله  یعلل  .وان به هر ساقه شاخه هایی را افزودبراي تحلیل بیشتر هر علت می ت

هایی که بینابین هستند به صورت یک نسبت به سر ماهی و عللی که داراي بیشترین پیچیدگی هستند در قسمت دم ماهی و علت

 .شونداز سر ماهی تا دم ماهی نوشته میي پیوسته و از کمترین پیچیدگی به باالترین پیچیدگی زنجیره

نفر از  5گردي و هاي بومنفر از مالکان اقامتگاه 10در گزارش حاضر، براي شناسایی عوامل موثر از طریق روش استخوان ماهی با 

ورد میزان کارشناسان و فعاالن حوزه گردشگري مصاحبه شد. با مطرح کردن متغیرهاي موجود در ادبیات موضوع و گفت و گو در م

ان گردي و فعاالن و کارشناسهاي بومگردي و همچنین با استفاده از تجارب مالکان اقامتگاههاي بوماهمیت این متغیرها در فعالیت اقامتگاه

  گردي شناسایی شدند.هاي بومترین عوامل موثر بر فعالیت اقامتگاهاین حوزه، مهم

فرهنگی، قوانین و مقررات، محیط بومی و اقتصادي  –هاي اصلی ماهی به عوامل کالن نیروي انسانی، اجتماعی در این روش، استخوان

اند. همانطور که ذکر شد، هر یک از این عوامل، هاي اصلی مرتبط شدهتقسیم گردیده و نتایج حاصل از مصاحبه، استخراج و در بخش

 هایی هستند که در ادماه به صورت جداگانه به هر یک از آنها پرداخته خواهد شد.ي زیرمجموعهدربرگیرنده

   



  تجزیه و تحلیل

  شناسی)گردي (آسیب هاي بومشناسایی و بررسی عوامل موثر بر فعالیت اقامتگاه

ه در هاي فرعی تقسیم بندي شد کهاي مقابل فعالیت در این حوزه شناسایی و به تعدادي بخش اصلی و زیر بخشگردي و آسیبهاي بومها، عوامل موثر بر فعالیت اقامتگاهبا توجه به نتایج بدست آمده از مصاحبه

 شود؛توضیحاتی درباره هر یک از این عوامل ارایه می ابتدا به ترسیم نمودار استخوان ماهی این عوامل ترسیم و در ادامه

 : نمودار استخوان ماهی7شکل

 
  منبع: نگارندگان



سیاست گذاران این حوزه و به گردي بیشتر به تصمیم گیران و هاي بومبحث قوانین و مقررات مربوط به اقامتگاهقوانین و مقررات:  -1

شود. مواردي که در رابطه با قوانین و مقررات این بخش شناسایی خصوص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري مرتبط می

  شده اند، عبارتند از:

 شناخت  تصمیم گیران و سیاست گذاران در این بخش درك وگردي: هاي بومعدم درك درست از مفهوم وهدف اقامتگاه

گردي ندارند و الزم است تا تعریف دقیق و درستی از این واحدها و هدف ایجاد هاي بومدرستی از مفهوم و اهداف ایجاد اقامتگاه

 آنها صورت پذیرد.

 :هدف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگري در  توجه بیش از حد به توسعه کمی بدون توجه به توسعه کیفی

هاي سازمان هم در همین باشد و برنامهگردي میهاي بومهاي آینده افزایش تعداد اقامتگاههمچنین براي سال چند سال اخیر و

راستا طراحی شده است و براي دستیابی به این هدف سازمان از ابزارهایی مانند پرداخت وام با بهره کم استفاده می کند. همچنین 

گذاران در این زمینه سخت گیري زیادي به خرج نمی دهد و این ائه مجوز به سرمایهبراي دستیابی به هدف مذکور سازمان در ار

 گردي بدون توجه به توسعه کیفی آنها در ایارن شده است. هاي بومامر موجب رشد تعداد اقامتگاه

ها بر مبناي تعداد گذاريمتاسفانه در گردشگري ایران، بیش از آنکه به کیفیت توجه شود، کمیت مورد توجه قرار گرفته و هدف

گردي معتقدند تمرکز دولتی ها بر افزایش تعداد بانیان واحدهاي بوم .گردشگران ورودي یا تعداد واحدهاي اقامتی تعریف شده است

ها، بدون آنکه قواعد و صورت مشخصی براي این توسعه وجود داشته باشد، حیات طبیعی و هویت اصیل روستاها را به این اقامتگاه

خطر انداخته و این جریان را که با هدف توسعه پایدار روستاها آغاز شده بود به انحراف می کشاند. در عین حال، این مساله چالش 

  .هاي اقتصادي را نیز متوجه بومی ها می کند

هنگام  ام دیرکند، با این حال اقدهاي آموزشی و ترویجی تاکید میالن گردشگري کشور بر پیشبرد موازي برنامهئوگرچه مس

گردي رقم زده است. در واقع، تشویق هاي بومسازمان گردشگري در این خصوص، حواشی زیادي را پیرامون توسعه کمی اقامتگاه

گردي، آن گونه که مسووالن سازمان میراث روستاییان براي ساخت این واحدها براي دستیابی به هدف ساخت دو هزار اقامتگاه بوم

پیش از آنکه تحت آموزش هاي الزم قرار بگیرند، این جریان را از مسیر اصلی خود خارج خواهد کرد و گردشگران  اند وفرهنگی گفته

هاي الزم در مناطق محلی که پیش نیاز کند. همچنین فراهم نبودن دیگر زیرساختها بدبین میرا نسبت به این دست از اقامتگاه

مناطق در شمار مقاصد گردشگري، جوامع محلی امیدوار به ورود گردشگر را با  ورود گردشگران است، در کنار عدم معرفی این

  .کند و آنها را از کسب درآمد مطلوب بی نصیب خواهد گذاشتواقعیتی دیگر مواجه می

 اي هیکی از اساسی ترین و مهم ترین فاکتورها براي ورود به بخش اقامتگاهگردي: هاي بومعدم وجود آموزش در بخش اقامتگاه

گردي بیشتر در مناطق روستایی و هاي بومباشد. به دلیل اینکه احداث اقامتگاهگردي بحث آموزش افراد فعال در این حوزه میبوم

گذاري ها بیشتر در این مناطق صورت می گیرد و به دلیل اینکه زندگی در این مناطق بیشتر به صورت باشد و سرمایهتاریخی می

یز نسبت به فرهنگ و ارزشهاي خود حساس تر می باشند و در صورت بروز مشکالتی در این زمینه سریع باشد و مردم نسنتی می

واکنش نشان داده و در مقابل آن مقاومت می کنند، نیاز است تا سرمایه گذارن در این مناطق در رابطه با این مسائل آموزش دیده 

ی کامل داشته باشند، تا بتوانند حداکثر مشارکت جامعه محلی را فرهنگی و زیست محیطی منطقه آشنای-و با مسائل اجتماعی

داشته باشند. اما در زمینه آموزش از سوي سازمان هاي متولی گردشگري برنامه مشخصی طراحی نشده است و این امر یکی از 

 باشد.ضعف هاي سازمان هاي متولی در زمینه گردشگري می

 هاي  گردي نظارت و کنترل بر فعالیتهاي بومدر بخش اقامتگاهگردي: هاي بومتگاهعدم نظارت اصولی و ارزیابی در بخش اقام

شود تا استانداردهاي الزم براي این واحدها از سوي فعاالن این بخش باشد و این امر موجب میگردي ضعیف میهاي بوماقامتگاه

جود بخش نظارتی در هر کسب و کاري موجب پیشرفت ها به صورت کامل اجرا نشود و کیفیت خدمات ارائه شده پایین باشد. و

هاي هاي این واحدها خواهد شد. اما در این زمینه سازمانهاي  کسب و کارها خواهد شد و این امر سبب پیشرفت فعالیتفعالیت

عالیت این گردي موجب شده است تا فهاي بوممتولی گردشگري ضعف دارند و عدم وجود ارزیابان متخصص در زمینه اقامتگاه

واحدها به صورت کامل بررسی و ارزیابی نشود و موجب بروز مشکالتی در فعالیت این واحدها شود. در این زمینه الزم است تا 
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المللی در این زمینه و هاي متولی گردشگري از تجربیات کشورهاي موفق استفاده نمایند و تدوین استاتداردهاي بینسازمان

ارتی فعال بر فعالیت این واحدها و آموزش ارزیابان متخصص، زمینه را براي رشد و توسعه کیفی هاي نظهمچنین تشکیل بخش

 این واحده فراهم نمایند.

  :عدم وجود کارشناسان متخصص در زمینه پیاده سازي عدم وجود کارشناسان متخصص و آشنا با نحوه پیاده سازي طرح

گذاران در این بخش سبب شده است تا استانداردهاي روز دنیا در این واحدها ایهگردي و همچنین عدم آشنایی سرمهاي بوماقامتگاه

اران این گذگردي در کنار سرمایههاي بوممورد استفاده قرار نگیرد. نیاز است تا کارشناسان متخصص در زمینه پیاده سازي اقامتگاه

ابی گردي در راستاي دستیهاي بومکارشناسان توسعه اقامتگاههاي این بخش حضور داشته باشند تا با استفاده از تجربیات و مهارت

 هاي این واحدها افزایش یابد.به اهداف تعیین شده صورت گیرد و کیفیت فعالیت

  :هاي این بخش اعطاي مجوز از سوي سازمان میراث فرهنگی، صنایع یکی دیگر از آسیباعطاي مجوز به افراد فاقد صالحیت

گذاران در این واحدها از افراد باشد. الزم است تا سرمایهاد فاقد صالحیت و تخصص در این زمینه میدستی و گردشگري به افر

واجد تخصص و تجربه الزم در حوزه گردشگري باشند تا بتوانند با استفاده از این تخصص و تجربه کارایی بهتر و باالتري را داشته 

گذاري افرادي است که صرفا با دید اقتصادي و درآمدزایی در این بخش یههاي دیگر در این زمینه سرماباشند. یکی از آسیب

هاي متولی هم در این بخش بدون در نظر داشتن این اي در این زمینه ندارند. سازمانگذاري می کنند و از تخصص و تجربهسرمایه

 کنند.مینکته و فقط به منظور توسعه کمی این واحدها اقدام به اعطاي مجوز به این افراد 

گذاري در هر فعالیت و کسب و کاري، درآمدزایی و تحقق اهداف اقتصادي است. در ترین دالیل سرمایهیکی از مهمعوامل اقتصادي:  -2

باشد. اما در رابطه با اهداف گذاري در این واحدها میگردي هم این امر یکی از دالیل اصلی عالقمندان به سرمایههاي بومبخش اقامتگاه

 ها به قرار زیر است:هایی در این حوزه وجود دارد که تشریح این آسیبها و چالشدي هم آسیباقتصا

  :گردي نیاز است تا برنامه بازایابی هاي بومبه منظور جذب مشتریان براي اقامتگاهعدم وجود برنامه بازاریابی و تبلیغات

رهاي تبلیغاتی نسبت به جذب مشتریان براي این واحدها اقدام مناسب با این واحدها در نظر گرفته شود و با استفاده از ابزا

کرد. اما عدم وجود برنامه بازاریابی مشخص و تبلیغات متناسب با این واحدها و توجه صرف به توسعه کمی این واحدها بدون 

واجه گردیده و در نظر داشتن نحوه جذب مشتریان سبب شده است تا اکثر واحدهاي اقامتی با مشکل عدم وجود مشتري م

ورشکسته شوند. بنابراین نیاز است تا قبل از احداث و توسعه این واحدها نسبت به نحوه جذب مشتریان این واحدها برنامه 

 مشخصی تدوین شود و با استفاده از ابزارهاي تبلیغاتی به جذب مشتریان اقدام نمود. 

) براي فعالیت مورد نظر وجود داشته باشد و بعد از آن با توجه به در هر فعالیت اقتصادي نیاز است تا در ابتدا تقاضا (مشتري

  شناسایی نیازهاي مشتریان در بخش عرضه نسبت به خدمات رسانی به این مشتریان و رفع نیازهاي آنها اقدام نمود.

 :است و ماهیت  گردي صرفا به دالیل اقتصادي نبودههاي بومهدف از ایجاد و توسعه اقامتگاه وجود دید صرف اقتصادي

ها عالوه بر رفع نیازهاي مشتریان و بازار دالیلی مانند؛ مشارکت جامه محلی و منتفع شدن آنها، توجه به وجودي این اقامتگاه

هاي جامعه محلی، توجه به مسائل محیط زیستی جامعه محلی و در ها و سنتهاي فرهنگی و اجتماعی و حفظ آیینارزش

ها بیشتر معطوف به شگري بوده است، اما در ایران در سالهاي اخیر هدف از توسعه این اقامتگاهیک کالم توسعه پایدار گرد

ها از مسیر و اهداف هاي دیگر موجب شده است تا ایجاد و توسعه این اقامتگاهدالیل اقتصادي بوده است و عدم توجه به مولفه

 اصلی خود دور شوند.

 گذاران نیاز به منظور محقق ساختن حداکثر مشارکت جامعه محلی با سرمایه گذاران:عدم توجه به بومی بودن سرمایه

گذاران در این بخش از مردم محلی و مورد اعتماد و مقبولیت جامعه محلی باشند. طبیعتا این موضوع که است تا سرمایه

ان در راه رسیدن به اهداف گذارگذاران از دل مردم محلی باشند موجب سهولت ارتباط با ایشان کمک به سرمایهسرمایه

گذاران غیر بومی براي تحقق گذاران هم به دلیل بومی بودن سعی و تالش بیشتري را نسبت به سرمایهگردد. سرمایهمی

هاي خود مشارکت خواهند داد،  اهداف توسعه پایدار گردشگري به کار خواهند بست و جامعه محلی را بیشتر در روند فعالیت
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گذران از افراد بومی نباشند، احتمال مقاومت جامعه محلی در برابر آنها و نشان دادن واکنش به سرمایه اما در صورتی که

 اقدامات ایشان افزایش خواهد یافت.

هاي متولی توجه چندانی به این موضوع ندارند؛ در نتیجه، اما در ارتباط با ایران، پیرامون این موضوع باید گفت که سازمان

گذاران و نزول کارایی واحدهاي اقامتگاهی و نهایتا ورشکستگی آنها پس از افتتاح معه محلی با سرمایهعدم مشارکت جا

  ها دور از ذهن نخواهد بود.اقامتگاه

ران فرهنگی از سوي گردشگ -هاي مهم توسعه پایدار گردشگري توجه به مسائل اجتماعییکی دیگر از بحثعوامل اجتماعی و فرهنگی:  -3

هاي جامعه محلی احترام بگذارند. در مورد این باشد که هر دو جامعه و به خصوص گردشگران باید به فرهنگ و ارزشمیجامعه محلی 

  اند که در ادامه بررسی خواهند شد:هایی که شناسایی شدهموضوع هم آسیب

 :منتفع شدن آنها از  توجه به مشارکت دادن جامعه محلی و عدم توجه به موضوع ذینفعان و طبقاتی شدن جامعه محلی

باشد، که عدم توجه به این موضوع گردي میهاي بومگردي یکی از موضوعات مهم در زمینه توسعه اقامتگاههاي بومایجاد اقامتگاه

تواند فعالیت این واحدها را با مشکالتی مواجه کند. نیاز است تا منافع حاصل از فعالیت این واحدها بین جامعه محلی به صورت می

 گذاران داشته باشند.عادالنه توزیع شود تا جامعه محلی تمایل بیشتري با مشارکت با سرمایه

برند و یکی از مشکالت این واحدها نیز همین موضوع است که برخی از افراد جامعه محلی از منافع حاصله سهم بیشتري می

، شودارند که این امر موجب طبقاتی شدن جامعه محلی میدر مقابل عده دیگري از جامعه محلی از منافع به دست آمده منفعتی ند

باشد که باعث به وجود آمدن تنش و کشمکش در در نتیجه، ایستادگی و واکنش منفی این افراد در برابر فعالیت این واحدها می

  شود.میان جامعه محلی می

  :هاي جامعه ممکن است که با فرهنگ و ارزش هاي گردشگران با جامعه محلی متفاوت است و حتیفرهنگ و ارزشاثر نمایشی

هاي جدید شود که جامعه محلی در معرض رفتارها و ارزشها موجب میمحلی در تضاد باشند. حضور این گردشگران در این محیط

یابد. بیشتري میاند، نمود گردي که اکثرا در مناطق روستایی احداث شدههاي بومقرار بگیرند و این امر به خصوص در مورد اقامتگاه

شوند و مردم محلی در تعامل و ها میگردشگران و به خصوص گردشگران خارجی که از یک محیط فرهنگی دیگر وارد این محیط

اي هاي گردشگران برکنند از رفتارهاي گردشگران تقلید کنند و ارزشگیرند و سعی میهاي آنها قرار میآشنایی با فرهنگ و ارزش

شود. این امر به خصوص در کشورهاي جهان سوم که مردم آن در برابر مردم کشورهاي اروپایی احساس میمردم محلی جذاب 

 ضعف می کنند، نومد بیشتري دارد.

هاي این حوزه نیز همین موضوع است که مردم جامعه محلی درصدد تقلید از رفتارهاي گردشگران هستند و این یکی از آسیب

  شود. شود و به نوعی با عنوان تهاجم فرهنگی از آن یاد میهاي جامعه محلی میر ارزشامر به مرور زمان باعث تغیی

ت که هایی استوجه به مسائل محیط بومی و تالش براي دستیابی به این اهداف از طریق گردشگري یکی از مولفهعوامل محیط بومی:  -4

هاي زیادي در این زمینه ارائه شده است که امروزه توجه نظریه هاي اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است و مباحث ودر طول سال

  شود.هاي توسعه گردشگري مطرح میترین مولفهبه مسائل محیط بومی به عنوان یکی از مهم

باشد، که در این زمینه بیشتر با موضوع ظرفیت منظور از محیط بومی در این مطالعه دو مولفه محیط انسانی و محیط زیست می

تحمل مقصد مواجه هستیم. براي ورود به این بحث در ابتدا به ارائه تعاریفی از بحث ظرفیت قابل تحمل مقصد پرداخته و سپس  قابل

  هاي شناسایی شده در مورد این موضوع را بررسی می کنیم.آسیب

 که  باشداشتراك می یک نقطه داراي مفهوم این از شده تعاریف ارائه اما کلیه است، متفاوتی تعاریف داراي تحمل قابل ظرفیت مفهوم

 قابل قبول، تغییرات چارچوب حدود بهینه سازي بهره برداري از منابع گوناگون محیط میزبان،در و حداکثر بین مصالحه از است عبارت

 این راستا اتحادیهمحیط اشاره دارد، در  اکوسیستمی جنبه به بیشتر مفهوم این که محیطی توسعه پایدار اصول نظرگیري در بر مبتنی

 که اکوسیستمیک  ظرفیت .ارائه میکند اینگونه را تحمل قابل ظرفیت تعریف 1991 سال طبیعی در منابع و طبیعت از حفاظت جهانی

 حفظ گردد. از و تجدیدپذیري آنها سازش پذیري باروري، تولید، توان به طوري که داده، پناه را سالم و موجود زنده معینی تعداد بتواند

 مصرف حداکثر میزان از عبارتست 1998 سال در میشیگان دانشگاه توسط شده ارائه تعریف طبق انسانی قابل تحمل ظرفیت دیگر طرف
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آورد.  بوجود مربوطه اکوسیستم فراوري قدرت و یکپارچگی عملکرد در اختاللی بدون نهایتبی تا بتوان که و پسابی پسماند تخلیه و منابع

 حداکثر"فراگیر، ظرفیت قابل تحمل را به صورت  و گردشگري استاندارد تحمل قابل ظرفیت مفهوم تبیین براي گردشگريجهانی  سازمان

 فیزیکی، اقتصادي زیست محیط در آشفتگی و تغییر ایجاد بدون زمان معین، یک در گردشگري منطقه یک از بازدیدکننده تعداد جمعیت

تعریف کرده است. دو نوع ظرفیت  "بازدیدکنندگان براي رضایتمندي کیفیت در قابل قبول غیر کاهش ایجاد بدون و فرهنگی -اجتماعی و

  قابل تحمل عبارتند از:

  :حضور تعداد زیاد گردشگران در مناطق گردشگري موجب بروز اختالالتی مانند شلوغی و ترافیک، ظرفیت قابل تحمل ادراکی

به مرور زمان موجب خواهد شد تا مردم محلی در برابر افزایش تعداد گردشگران  افزایش قیمت محصوالت و ... خواهد شد و این امر

گردي وجود دارد همین موضوع حضور بیش از اندازه هاي بومواکنش منفی نشان دهند. یکی از مشکالتی که در رابطه با اقامتگاه

ا مردم محلی در برابر افزایش تعداد گردشگران باشد که موجب شده است تگردشگران از ظرفیت قابل تحمل ادراکی مردم محلی می

مقاومت کنند و مشکالت به وجود آمده را مرتبط با حضور گردشگران بدانند. بنابراین نیاز است تا براي جلوگیري از این موضوع در 

 زمینه تعداد حضور گردشگران در مناصد گردشگري اقدامات الزم صورت پذیرد.

 :حضور گردشگران بیشتر از ظرفیت قابل تحمل زیست محیطی مقصد موجب آسیب رساندن  ظرفیت قابل تحمل زیست محیطی

شود. با توجه به اهداف توسعه پایدار گردشگري الزم است به منظور رفع این مشکل، تعداد هاي جانوري و گیاهی مقصد میبه گونه

  گردشگران حاضر در مقاصد گردشگري کنترل شود.

ها ط اساسی توفیق هر کسب و کاري، وجود نیروي انسانی متخصص است. در زمینه نیروي انسانی نیز آسیبیکی از شراینیروي انسانی:  -5

  گردي وجود دارد که عبارتند از:هاي بومهایی پیش روي اقامتگاهو چالش

  :افرادي  گردي تعدادهاي بومدر حوزه افراد فعال در اقامتگاهعدم وجود نیروي انسانی آموزش دیده و آموزش دهنده

اي براي آموزش و توانمندسازي افراد فعال در این حوزه متخصص و خبره در این زمینه بسیار محدود است و همچنین برنامه

وجود ندارد. عدم وجود نیروي انسانی متخصص موجب بروز مشکالتی در راستاي فعالیت این واحدها شده است و کارایی این 

بر کمبود افراد آموزش دیده در این حوزه تعداد افرادي که در حوزه آموزش در این زمینه  واحدها را پایین آورده است. عالوه

 باشد.کنند نیز محدود میفعالیت می

  :باشد. براي هاي این واحدها عدم آموزش جامعه محلی مییکی دیگر از چالشعدم آموزش و توانمندسازي جامعه محلی

گذاران و فعاالن این بخش، مردم محلی نیز ین واحدها نیاز است تا در کنار سرمایهموفقیت و دستیابی به اهداف تعیین شده ا

مشارکت و همکاري الزم را داشته باشند. مشارکت و همکاري جامعه محلی نیز با آموزش و توانمندسازي آنها در رابطه با 

ان را آموزش ندیده باشند، موجب نارضایتی گیرد. اگر جامعه محلی نحوه تعامل با گردشگرنحوه تعامل با گردشگران صورت می

گردشگران از نحوه رفتار جامعه میزبان و نیز ارایه واکنش منفی نسبت به رفتارهاي گردشگران از سوي مردم محلی خواهد 

ي پذیرش گردشگرانی که با ورود خود به اقتصاد، فرهنگ و نوازي و نحوهي محلی پیرامون اصول مهمانشد. آموزش جامعه

 نماید.کنند، امري ضروري مییایی اجتماعی جامعه میزبان کمک میپو

 هاي مردم محلی و در مقابل نیز به منظور تعامل هر چه بیشتر جوامع میزبان و میهمان، یاداوري ضرورت حرمت به ارزش

  کند.بندي به هنجارهاي آنها به گردشگران خودنمایی میپاي
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  گیري و پیشنهاداتنتیجه

گردي براي جذب این نوع از گردشگران الزم و ضروري هاي بومگیري اقامتگاهگردي، نیاز به شکلرشد تعداد گردشگران در حوزه بوم با توجه به

ها در بازار گردشگري اجتناب ناپذیر است. اما در راستاي توسعه کمی تعداد این نماید و حرکت به سمت توسعه و افزایش تعداد این اقامتگاهمی

ها و رشد بیش از حد آنها موجب بروز مشکالت براي ها نیز توجه شود، تا افزایش تعداد این اقامتگاهباید به توسعه کیفی این اقامتگاه واحدها

تاي ها در راسها باید به درستی تعربف شود و توسعه اقامتگاهگذاران و مردم محلی نگردد. بدین منظور هدف از ایجاد و توسعه این اقامتگاهسرمایه

  دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت پذیرد.

ول باشد و دستیابی به توسعه پایدار گردشگري از اصهاي حاصل از گردشگري انبوه میگردي مقابله با آسیبگیري بومیکی از اهداف اصلی شکل

 گردي توجه به مسائل زیست محیطی، اجتماعیهاي بومباشد، بنابراین الزم است در راستاي فعالیت اقامتگاهو اهداف اولیه این نوع از گردشگري می

اي باشد که جامعه محلی بیشترین مشارکت را در روند ریزي به گونهفرهنگی و اقتصادي جامعه میزبان در اولویت قرار گیرد و همچنین برنامه –

توانند به فعالیت خود ادامه دهند و هم دستیابی به اهداف گردي داشته باشند تا از این طریق هم این واحدها بهاي بومایجاد و فعالیت اقامتگاه

  تعیین شده میسر گردد.

گردي ناموفق است که در دستیابی به اهداف تعیین هاي بومگردي در کشور وجود تعداد زیاد اقامتگاههاي بومیکی از معضالت اصلی اقامتگاه

هایی است که بیان اند. دلیل اصلی این امر هم عدم توجه به مسائل و آسیبت خود شدهو ناگزیر از خاتمه دادن به فعالی ي خود ناکام ماندهشده

گذاران و فعاالن این حوزه با در نظر داشتن این مسائل و به منظور رشد، توسعه و موفقیت روز افزون شد، بنابراین ضروري است که سیاست

  در این بخش اقدام نمایند.ریزي و فعالیت گردي در کشور به برنامههاي بوماقامتگاه

گردي از نظر کارشناسان و فعاالن این حوزه هاي بومهاي حوزه اقامتگاهها و چالشترین آسیباما با توجه مباحث مطرح شده و شناسایی مهم

  شود؛نتایج حاصله پیشنهادات و راهکارهایی براي بهبود وضعیت فعالیت در این بخش ارائه می

 گردي و هدف از ایجاد و توسعه آنهاهاي بوموم اقامتگاهتعریف صحیح و درك مفه 

 ی آنهاهاي بومتوسعه کیفی اقامتگاهگردي در کنار توسعه کم 

 تعریف استانداردهاي مشخص و نظارت اصولی بر فعالیت این واحدها 

 ایجاد واحدهاي آموزشی به منظور آموزش و توانمندسازي فعاالن و سرمایه گذارن و مردم محلی 

 تغییر رویه در اعطاي مجوز و اعطاي مجوز به افراد داراي صالحیت 

 گرديهاي بومآموزش کارشناسان خبره و متخصص در زمینه اقامتگاه 

 تدوین برنامه بازاریابی و تبلیغات متناسب با این حوزه براي جذب مشتریان 

 گردي در این بخشگذاري افراد متخصص و عالقمند به بومسرمایه 

 گذاران در این حوزه و در اولویت قرار دادن سرمایه گذران بومیومی بودن سرمایهتوجه به ب 

 تالش براي مشارکت دادن اکثریت افراد جامعه محلی به منظور حمایت جامعه محلی از اجراي طرح 

 هاي فرهنگی جامعه محلی از طریق آموزش جامعه محلیها و ارزشها و آیینحفظ سنت 

 انمندسازي آنها در مورد نحوه تعامل با گردشگران و جلب رضایت گردشگرانآموزش جامعه محلی و تو 

 گرديهاي بومتربیت نیروي انسانی متخصص در بخش اقامتگاه 

  ارایه تسهیالت به مردم محلی در جهت تجهیز امکانات خود به منظور ورود گردشگر 

 گرديق احداث واحدهاي بومي ایجاد اشتغال از طریافزایش مهاجرت معکوس به روستاها در نتیجه 

 ي میزبان به منظور صیانت از هویت فرهنگی خود در تماس با جامعه میهمانایجاد امید و خودباوري در جامعه 

 هاي هر روستا به منظور معرفی و فروش آثار روستاییان و کمک به اقتصاد آنانهاي کوچک صنایع دستی در اقامتگاهایجاد بازارچه 

 ان پیرامون الزام و ضرورت حضور گردشگر در منطقه مقصد به منظور پویایی همه جانبه مقصد با علم به گوشزد نمودن توجیه جامعه میزب

  پیامدهاي منفی این حضور و ارایه راهکارهایی در جهت کمینه نمودن آنها.
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