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تاریخ دریافت مقاله9312/20/90 :

تاریخ پذیرش مقاله1392 /04/ 12 :

یباشد .اکولوژ به عنوان "بوم اقامتگاه" داراي نقش چند بعدي در تداوم فرايند
يکي از تاسيسات مهم بومگردي ،اکولوژ م 

بومگردي ،ميان شبکه ذينفعان و ذيحقان ميباشد .اکولوژ ،اقامتگاهي است که ضمن فراهم آوردن امکان اسکان و جذابيت براي

مترين ويژگي ،زمينه و فرصت
بومگردان ،از طراحي و ساختي کامال منطبق با اصول توسعه پايدار بومميزبان بهره مند بوده و در مه 

مشارکت جامعه ميزبان را در راستاي توسعه بومو بهبود وضعيت زندگي آنان خلق ميکند .بومهاي بياباني از جمله مقاصد بومگردي

در ايران هستند که الزم است تعريف ،طراحي ،ساخت و مديريت اکولوژ در آنها بصورت پايدار صورت پذيرد .از اينرو هدف

مقاله حاضر سنجش تحقق پذيري مشارکت در مديريت بوماقامتگاههاي بياباني است .در اين راستا بوماقامتگاه بياباني متينآباد در

شهرستان نطنز به عنوان اولين بوماقامتگاه بياباني در استان اصفهان انتخاب شد .نتايج اين مقاله که با استفاده از روش SMART
یدهد ،شاخص "پذيرش فعاليت بومگردي به عنوان مکمل تامين معيشت" به معادله خط - 0. 23x + 4.
بدست آمده است نشان م 

 Y= 93و  R2=0. 32و با ميانگين امتياز  X=2 .4و مجموع  Ʃ =2 .12در پنج سطح  ،SMARTداراي بيشترين وزن در تحقق

مديريت مشارکتي در اقامتگاههاي بومهاي بياباني و شاخص"عدم تعرض به حريم بومگردان" به معادله خط Y=0. 16x + 1.

 88و R2=0. 115و با ميانگين امتياز  X=3 .2و مجموع  Ʃ =8 . 11در پنج سطح  ،SMARTداراي کمترين وزن در تحقق
یدهد رابطه معناداري ميان اندازه مجموع مربعات ( )R2و اندازه n=20 - Ʃ
هدف فوق ميباشد .همچنين نتايج نشان م 

SMARTدر اولويت بندي نهايي شاخصهاي مشارکت در مديريت "بوم اقامتگاه" وجود ندارد.
واژگان کليدي :بومگردي ،اکولوژ ،بوماقامتگاه ،مشارکت ،روش SMART

 -1مهندس مهدي راست قلم(نویسنده مسئول)
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 .1مقدمه
یباشند .هتل ،متل ،هتل آپارتمان ،بوتيک هتل،
يکي از مهمترين تاسيسات گردشگري در تمام انواع آن ،اقامتگاهها م 
يهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي،
یباشند .ويژگ 
ويال ،خانه روستايي و "بوم اقامتگاه" برخي از انواع اين اقامتگاهها م 
فرهنگي و زيست محيطي جامعه ميزبان ،تع يي ن کننده فاکتورهاي موثر در طراحي ،ساخت و نحوه بهرهبرداري از
انواع اقامتگاهها است .يکي از مهمترين انواع گردشگري ،بومگردي است(سوگارتي .) 120 ، 2009 ،در مفاهيمي که
نالمللي از بومگردي ارائه شده ،تالش شده نوع اقامتگاهي را نيز که در اين بخش از گردشگري
توسط جوامع بي 
ناللملي اکوتوريسم" ،بوم اقامتگاه" را
یباشد ،تشريح و توصيف شود .از اينرو  TIESجامعه بي 
مورد استفاده م 
اينگونه تعريف م 
ینمايد :اقامتگاهي است که ضمن فراهم آوردن امکان اسکان و جذابيت براي بومگردان ،از طراحي
و ساختي کامال منطبق با اصول توسعه پايدار بومميزبان بهره مند بوده و در مهمترين ويژگي ،فرصت مشارکت جامعه
ميزبان و ميهمان را در راستاي توسعه بوممقصد و بهبود وضعيت جامعه ميزبان خلق میکند(باردولت وشلدان، 008 2 ،
صص  923 -009و اسچکنيز" .)7 ، 005 2 ،بوم اقامتگاه" در بومهاي مختلف داراي ساختاري منطبق با ويژگيهاي
یباشند .اما آنچه باعث تب يي ن و تبلور
محيط ميزبان از جمله فرم ،رنگ ،اندازه ،ارتفاع ،حجم و متريال تشکيل دهنده م 
کامل مفهوم يک "بوم اقامتگاه" م 
یشود ،تنها پيروي ساختار و سازه آن از ويژگيهاي محيط ميزبان نيست(فنل،
541 ، 008 2و زپل .) 47 ، 006 2 ،اگرچه استفاده از عناصر فرهنگي جامعه ميزبان در طراحي و ساخت اکولوژ،
راهکاري بسيار مناسب در انتقال حس بومبه جامعه ميهمان است اما آنچه از باالترين اهميت در تب يي ن کامل مفهوم

اکولوژ برخوردار است ،تحقق مشارکت جامعه ميزبان و ميهمان در مديريت "بوم اقامتگاه" و توسعه بوممقصد
است(ژونگا 856 -148 ، 008 2 ،و زاهدي ، 1382 ،ص  .) 34از اينرو در مقاله حاضر تالش شده تا با ارائه تعريف
عملياتي از مديريت مشارکتي "بوم اقامتگاههاي" بومهاي بياباني ،نسبت به سنجش تحق 
قپذيري مشارکت در

مديريت بوماقامتگاههاي بياباني اقدام شود .بومهاي بياباني از جمله مقاصد بومگردي در ايران م 
یباشند که به لحاظ
يهاي منحصر بفرد با استقبال مناسبي مواجهاند .از اينرو در اين مقاله اولين بوماقامتگاه بياباني استان اصفهان که
ويژگ 
نآباد شهرستان نطنز واقع شده به عنوان فضاي جغرافيايي هدف ،مورد بررسي قرار گرفته است .شايان ذکر
در متي 

است ترکيب "بوم اقامتگاه" براي اولين بار توسط مولفين مقاله حاضر به جاي "اکولوژ" پيشنهاد و در اين مقاله به
کار برده شده است.
 .2ادبيات موضوع
يکي از بروندادهاي عيني و ملموس دکترين توسعه پايداردر صنعت گردشگری ،بومگردي است .در واقع بومگردي
با اصول و ابعاد خود سعي در اصالح رفتار انسان با طبيعت ،محيط زيست و جوامع محلي دارد .بومگردي رفتاري
مبتني بر دانش است که نتيجه عمل به آن حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي ،انتفاع جوامع محلي و همچنين لذت
يادگيري و تجربه هاي جديد براي بومگردان است .طبق تعريف جامعه بين المللي اکوتوريسم  TIESدر سال
 ، 1991بومگردي ،سفري است مسووالنه به مناطق طبيعي که موجب حفظ محيط زيست و بهبود زندگي مردم محلي
تهايي بر عهده تمامي دست اندرکاران اين صنعت شامل جامعه محلي ،بومگردان،
یگردد .در اين راستا مسوولي 
م
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یباشد(زاهدي ، 1385 ،ص  11و عبدوالو.) 16 ،02 01 ،
تورگردانان ،آژانسهاي خدمات مسافرتي و بخش دولتي م 
مطمئنا عمل به تعهدات و مسووليتهاي معين شده در قالب مفهوم مديريت مشارکتي ،براي هر کدام از دستاندکاران،
تهاي
موجبات حفاظت محيط زيست ،انتفاع جوامع محلي و برآورده شدن انتظارات هر جزء را از اجراي فعالي 
بومگردي فراهم خواهد ساخت .مطالعات زيادي براي بررسي ،سنجش و ارزيابي نحوه مشارکت جامعه ميزبان در
توسعه صنعت گردشگري و به تبع آن صنعت بومگردي در جهان صورت گرفته است(روزنتراب - 2009 :رينالد و
یدهد حضور جامعه ميزبان به عنوان مدير نحوه
دايرا .) 24:2004 ،مطالعات فريدل و چوينگر در کنيا نشان م 
بهرهبرداري به هفت شاخص از جمله "انتفاع مستقيم جامعه ميزبان از حضور گردشگران"" ،حفظ جايگاه عرفي

ريشسفيدان در حين توسعه صنعت گردشگري" و "تامين انتظارات فرهنگي جامعه ميزبان در هنگام تعامل با جامعه
یدهد تحقق
ميهمان" بستگي دارد .اين مطالعه که از پيمايش ميداني و تحليل آماري همبستگي استفاده کرده نشان م 

مشارکت به سيزده شاخص مستقيم بستگي دارد و جامعه ميزبان در مدت زمان زيادي در مرحله "استقبال" طبق مدل
"داکسي" باقي خواهد ماند(فريدل و چوينگز .)9 10 ، 008 2:در مطالعه اي ديگر که توسط راست قلم وهمکاران در
روستاي دره عشق و دورک استان چهارمحال وبختياري صورت گرفته(سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
یدهد که مهمترين عامل در تحقق مشارکت جامعه ميزبان در
گردشگري استان چهارمحال ،) 66 ،9 138 ،نشان م 
توسعه بومگردي ،بويژه در مرحله اکتشاف مدل منحني چرخه عمر مقصد باتلر که توسط فنل توسعه يافته (فنل،
 )027 ، 008 2معرفي اين صنعت به عنوان مکمل تامين معيشت و فرصتي جهت ايجاد اشتغال است .اين مطالعه که با
استفاده از روش  PRAانجام شد ،نشان م 
یدهد جامعه جوان ،داراي تمايل بيشتري در پذيرش بومگردي به عنوان
فرصتي براي مشارکت در مديريت بومميزبان هستند.
 .2.1مفهوم وتعريف مشارکت
در فرهنگ معين به معناي شرکت دادن ،انبازي کردن و همين طور به معناي تع يي ن سود يا زيان دو يا چند تن که با
سرمايههاي معين در زمان هاي مشخص به بازرگاني پرداختهاند آمده است .از حيث مفهومي ،واژه مشارکت به
معناي شراکت و همکاري در کاري ،امري يا فعاليتي و حضور در جمعي ،گروهي و سازماني جهت بحث و
تصميمگيري چه به صورت فعال و چه به صورت غيرفعال است .در مجموع ،جوهره اصلي مشارکت را بايد در
فرآيند درگيري ،فعاليت و تأثيرپذيري دانست .آلن بيرو م 
یگويد":مشارکت به معناي سهمي در چيزي يافتن و از آن
سود بردن و يا در گروهي شرکت جستن و بنابراين با آن همکاري داشتن است(رويو وال ، 008 2 ،صص  .) 10 -1به
همين دليل از ديدگاه جامعهشناسي بايد بين مشارکت به عنوان حالت يا وضع(امر شرکت کردن) و مشارکت به
عنوان عمل و تعهد(عمل مشارکت) تميز قائل شد .از منظر نظامندي و کارکردي ،مشارکت را سازوکاري براي بقا،
توسعه و تعالي نظام اجتماعي دانستهاند که توسعه نيافتن ساختارهاي الزم براي مشارکت و نهادي کردن آن به
انقراض نظام اجتماعي و سقوط سياسي آن میانجامد .مشارکت به معناي بها دادن به نقش و نظر مردم در
تصميمگيري هاي سياسي و دسترسي آنان به منابع قدرت است .مشارکت فرايندي سيستميک و سمپاتيک است که
در آن کارکرد اجزا و عناصر متشکله سيستم به بقا ،دوام و تعادل کل سيستم منجر میشود که اين تعريف مربوط به
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يهاي ساخت گرايان وکارکردگرايان است(فنل .) 18 2 : 008 2 ،مبناي چگونگي عضويت يا کيفيت
طرفداران تئور 
دخالت مردم به طور کلي ،چهار گونه مشارکت را میتوان از هم تفکيک کرد:
• مشارکت طبيعي:منشأ آن در سنتهاي اجتماعي است و در گروههاي خانوادگي ،خويشاوندي ،گروه دوستان و
همساالن است ؛ آگاهانه و از روي اختيار افراد نيست.
• مشارکت اجباري:در اين نوع ،عامل بيروني نقش اساسي و تع يي ن کننده دارد و در طول تاريخ سوابق متعددي دارد،
مانند:استفاده از نيروي کار رايگان براي اجراي طرح هاي مختلف مانند ديوار بزرگ چين
• مشارکت ارادي يا داوطلبانه:مشارکتي بدون نفوذ و يا دخالت عوامل خارجي است و شرکت فرد ارادي و آگاهانه
است ؛ که خود بر دو قسم است :مشارکت داوطلبانه غيرمنصفانه ومشارکت داوطلبانه منصفانه
• مشارکت خود انگيخته:مشارکتي خودجوش و نهادي در بين افراد يک جامعه و در واقع نوعي قرارداد اجتماعي
یگردد که اين قرارداد ناشي از اراده و خواست نفساني است که نهاد را به وجود آوردهاند وافراد جامعه
تلقي م 
مقداري از آزادي خود را از دست داده اند تا در ساير زمينهها مورد حمايت نهاد قرار گيرند.
یباشد ،معناي اين سخنان اين نيست که
در مکتب تفهيمي "ماکس وبر" مشارکت ،با مفهوم شانس يا احتمال همراه م 
مشارکت افراد در زندگي اجتماعي لزومًاًا خصلت ناپايدار و موقتي دارد بلکه منظور اين است که امکان دارد ،از ميزان
اين شانس در شرايط مختلف و بنا به عوامل مختلف کاسته شود ياحتي در مواردي کام ًالًال منتفي گردد .اين شانس تا
هنگامي غيبت دارد که افراد انتظارات معيني از رفتار ديگران داشته واين انتظار به طور عيني همواره تحقق يابد يا
برآورده گردد بنابراين تا زماني که انتظارات افراد در بطن اجتماعي بر آورده گردد مشارکت افراد که همان باورآنها
به نظم مستقر است تداوم خواهد يافت(پترسون و گلدن .)631- 121 : 2004 ،بر مبناي تجميع تعاريف ياد شده و با
تاکيد بيشتر بر مفهوم ارائه شده ماکس وبر بر تامين انتظارات اجزاء دخيل در سيستم ،معناي عملياتي مشارکت
بصورت پايداري فرآيند بومگردي در بومبياباني متين آباد به شرط برآورده شده انتظارات پنج جزء صنعت بومگردي
به عنوان فرضيه اين مقاله در نظر گرفته شده است.
 .2.2تعريف مديريت مشارکتي بوماقامتگاه
جهت سنجش اندازه تحقق پذيري مشارکت در مديريت بوماقامتگاههاي بياباني الزم است تعريف عملياتي مديريت
مشارکتي "بوم اقامتگاه" ارائه شود .بر اين مبنا همکاري در ارائه خدمات بومگردي شامل اسکان ،پذيرايي و
راهنمايي ،تع يي ن تعداد بازديد کننده ،معرفي جاذبه هاي فرهنگي ،ارائه دانش بومي ،تسهيم مناسب انتفاع اقتصادي و
هزينه کرد جهت توسعه بومميزبان ،مابين تمام نمايندگان اجزاء صنعت بومگردي در راستاي برآورده شدن سطح

انتظارات هر جزء ،به عنوان مديريت مشارکتي "بوم اقامتگاه" در نظر گرفته شده است.
 .2 .3معرفي شاخص هاي سنجش تحقق پذيري مشارکت در مديريت بوماقامتگاه

شاخصها مجموعه دادههاي مخصوص يا دگرگون شدهاي هستند که اطالعات ضروري را براي گروه مخاطب
فهاي پايداري ،مفهوم جديدي هستند که با هدف ارزيابي پايداري در برنامهريزي
یآورند .شاخصها و معر 
فراهم م 
و توسعه مطرح میشوند و در جوامع شهري و روستايي ،منعکس کننده مولفههاي اساسي و بنيادي براي سالمت

قپذيري مشارکت57 ...
سنجش اندازه تحق 

لها هستند(راست قلم و خاتون آبادي: 1386 ،
اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي جامعه در بلند مدت و طي نس 
 .) 14 -1در اين مقاله با استفاده از مطالعات اسنادي نسبت به تهيه ليست شاخصهاي مشارکت ،اقدام گرديد .سپس با
استفاده از روش دلفي(شامل چهار نفر از کارشناسان خبره)شاخصهاي موثر در مديريت مشارکتي بوماقامتگاه
بياباني ،تخليص و با روش  SMARTمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .جدول شماره  ،1معرف شاخصهاي
یباشد.
مشارکت م 
صهاي مشارکت در مديريت اکولوژهاي بومهاي بياباني
جدول شماره  :1معرفي شاخ 
رديف

شاخصهاي مشارکت

رديف

صهاي مشارکت
شاخ 

1

تبعيت از التزامهاي قانوني

9

تامين امنيت

2

تعهد و مسئوليت پذيري در حفاظت محيط زيست

10

تحريک تقاضا

3

اشتغال پايدار

11

عدم تعرض به حرايم

4

حفظ کرامت اجتماعي

12

آزادي عرفي

5

پايداري مقصد

13

استقبال

6

تامين انتظارات متقابل

14

انحصار مقصد

7

تمايل در انتقال فن

15

ضمانت تسهيم مناسب

8

پذيرش فعاليت بومگردي به عنوان مکمل تامين معيشت

16

مسئوليت پذيري

مشارکت زنان و جوانان

18

دانش بومي

17
91

02

تهاي حرفهاي مرتبط با صنعت بومگردي
افزايش مهار 

تعهد به حمايت و ارائه تسهيالت

منبع :يافته هاي پژوهش

بر اين مبنا و طبق پنج سطح روش ، SMARTسنجش شاخصها در راستايي دستيابي به هدف(تحقق مديريت
مشارکتي بوماقامتگاه بياباني) صورت گرفت .مجموع امتيازات Ʃ SMARTدر اين مقاله براي ميزان حداکثر آن 52
و براي حداقل آن  5در نظر گرفته شد .براين مبنا فرضيه  H0به اين ترتيب تعريف شد :در صورت کسب امتياز
باالتر از ميانگين طيف ليکرت (امتياز=  )3در مجموع سطوح  SMARTبراي هر شاخص ،آن شاخص داراي وزن
یباشد .جدول زير نحوه قبول و رد فرضيه پژوهش را نشان
موثر در تحقق مديريت مشارکتي بوماقامتگاهاي بياباني م 
يدهد .طيف ليکرت پنج سطحي مورد استفاده بصورت "بسيار کم اثر "امتياز  1تا "اثرگذاري بسيار بزرگ" با امتياز
م
یباشد.
5م 
جدول شماره  :2معرفي ضوابط آزمون فرضيه
X SMART
1-5

SMART Ʃ Max

X Likert
3

52

Ʃ Min SMART
صهاي مشارکت
 n = 20تعداد شاخ 

5
X SMART ≤ 3
منبع :يافته هاي پژوهش

 .3نتايج پژوهش

H₀

پس از انجام کليه مراحل جمع آوري اطالعات نسبت به تحليل و آناليز دادهها اقدام گرديد .تحقق مشارکت پايدار
مبتني بر موقعيت برنده  -برنده در تعامل دو به دو هر يک از اجزاء صنعت بومگردي ،به تامين انتظارات هر يک از
یشود
اجزاء وابسته است .بر اين مبنا شاخصهاي تحقق مشارکت که منجر به انجام فرايند بومگردي در بومميزبان م 
یباشد .جدول
در بيست سطح مشخص گرديد .جدول زير نشاندهنده سطوح تعاملي دو به دو و معرفي متغيرها م 
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زير نشان دهنده تعامل انتظاراتي است که براي جامعه دلفي اين پژوهش تشريح گرديد .الزم به ذکر است موارد کيفي
صهاي مشارکت پرهيز شود .جدول زير تعامل
انتظارات هر جزء در اين مقاله ارائه نشده است تا از تداخل با شاخ 
یکند .پس از آناليز دادهها با روش ،SMART
دو به دو هر جزء از صنعت بومگردي را با اختصار آن معرفي م 
یگردد
جدول شماره  3تهيه شد که در زير ارائه م 
جدول شماره  :3نتايج سنجش تحقق پذيري مشارکت در مديريت بوماقامتگاه بياباني متين آباد
رديف

متغيرها

R2

Y

X

Ʃ

T

R

A

M

S

0. 656

0. 54x + 2. 08

3. 7

18. 5

5

4

4. 1

2. 2

3. 2

0. 844

0. 73x + 0. 73

2. 9

14. 6

4. 1

3. 5

3. 8

2

1. 2

درحفاظتمحيط زيست

0. 014

0. 1x + 2. 66

2. 9

14. 8

2. 2

3. 6

3. 2

4. 6

1. 2

اشتغال پايدار

3

0. 623

0. 55x + 1. 51

3. 1

15. 8

3. 9

4. 1

3. 8

1. 6

2. 4

حفظ کرامت اجتماعي

4

0. 028

0. 08x + 2. 18

2. 4

12. 1

1. 9

2. 7

3. 6

2. 1

1. 8

پايداري اجتماعي مقصد

5

0. 001

0. 01x + 3. 97

3. 9

19. 7

3. 7

4. 4

4

3. 3

4. 3

تامين انتظارات متقابل

6

0

3. 26

3. 2

16. 3

3

2. 8

3. 9

4. 4

2. 2

تمايل در انتقال فن

7

0. 32

(-) 0. 23x + 4.
93

4. 2

21. 2

3. 3

4. 3

5

4

4. 6

مکمل تامين معيشت

0. 722

0. 63x + 1. 27

3. 1

15. 8

4. 6

3. 5

3. 7

1. 6

2. 4

تامين امنيت

0. 663

0. 47x + 1. 73

3. 1

15. 7

3. 5

3. 9

3. 8

2. 8

1. 7

تحريک تقاضا

10

0. 115

0. 16x + 1. 88

2. 3

11. 8

3. 1

1. 8

3

1. 4

2. 5

عدم تعرض به حرايم بومگردان

11

0. 075
0. 41
0. 011
0. 162

(-) 0. 13x + 3.
11
(-) 0. 19x + 4.
47
(-) 0. 07x + 3.
15
0. 09x + 3. 43

صهاي مشارکت
شا خ 
تبعيت از التزامهاي قانوني
تعهد

و

مسئوليتپذيري

پذيرش فعاليت بومگردي به عنوان

1
2

8
9

2. 7

13. 6

3. 1

1. 8

3

2. 1

3. 6

آزادي عرفي

12

3. 9

19. 5

3. 2

4. 2

4

3. 7

4. 4

استقبال

13

2. 9

14. 7

3. 1

3. 2

1. 3

4. 1

3

انحصار مقصد

14

3. 7

18. 5

4

3. 8

3. 7

3. 1

3. 9

ضمانت تسهيم مناسب

15

(-) 0. 35x + 4.
43
(-) 0. 48x + 4.
84
0. 01x + 3. 47

3. 3

16. 9

3. 1

2. 4

3. 4

3. 9

4. 1

مسئوليت پذيري

16

3. 4

17

2. 9

2. 2

3. 4

4. 2

4. 3

مشارکت زنان و جوانان

17

3. 5

17. 5

3. 6

3. 9

3. 1

2. 8

4. 1

دانش بومي

0. 134

(-) 14x + 3,22

2. 8

14

3. 1

2. 2

2. 1

3. 4

3. 2

صنعت بومگردي

0. 036

(-) 0. 05x + 3.
77

3. 6

18. 1

3. 8

3. 4

3. 6

3. 1

4. 2

تعهد به حمايت و ارائه تسهيالت

68. 2
3. 4

65. 7
3. 2

69. 5
3. 4

60. 4
3

62. 3
3. 1

0. 67
0. 738
0

افزايش مهارتهاي حرفهاي مرتبط با

18
19
20

TOTAL
AVERAGE

منبع :يافته هاي پژوهش

یدهد شاخص "پذيرش فعاليت بومگردي به عنوان مکمل تامين
همانطور که مالحظه میشود نتايج آناليز نشان م 

معيشت" به معادله خط  Y= - 0. 23x + 4. 93و  R2=0. 32و با ميانگين امتياز  X=2 .4و مجموع Ʃ =2 . 21
در پنج سطح  ،SMARTداراي بيشترين وزن در تحقق مديريت مشارکتي در اکولوژهاي بومهاي بياباني و شاخص

"عدم تعرض به حريم بومگردان" به معادله خط  Y=0. 16x + 1. 88و R2=0. 115و با ميانگين امتياز 3 .2

=Xو مجموع  Ʃ =8 . 11در پنج سطح  ،SMARTداراي کمترين وزن در تحقق هدف فوق م 
یباشد .نمودار زير
یباشد.
نشان دهنده وضعيت امتياز شاخصهاي مشارکت م 

قپذيري مشارکت77 ...
سنجش اندازه تحق 

X
تعهد به حمایت و…

دانش بومی

افزایش مهارتهای…

مسئولیت پذیری

مشارکت زنان و…

ضمانت تسهیم…

استقبال

انحصار مقصد

آزادی عرفی

عدم تعرض به…

تامین امنیت

تحریک تقاضا

کمک در تامین…

تمایل در انتقال فن

تامین انتظارات…

پایداری اجتماعی…

اشتغال پایدار

حفظ کرامت…

تعهد و مسئولیت…

تبعیت از…

5
4
3
2
1
0

صهاي مشارکت در مديريت بوماقامتگاه بياباني متين آباد
نمودار شماره  :1وضعيت امتياز شاخ 
منبع :يافته هاي پژوهش

5
4
3
2
1
0

 -31پذيرش فعاليت بومگردي به عنوان مکمل تامين معيشت -تامين امنيت -تحريک تقاضا -استقبال -ضمانت

تسهيم مناسب -مسئوليتپذيري -تعهد به حمايت و ارائه تسهيالت -دانش بومي -مشارکت زنان و جوانان) مورد
تاييد قرار گرفتند .همچنين تعداد  7شاخص از جمله شاخصهاي(تعهد و مسئوليت پذيري در حفاظت محيط
زيست -اشتغال پايدار -پايداري اجتماعي مقصد -آزادي عرفي -انحصار مقصد -افزايش مهارتهاي حرفهاي مرتبط
با صنعت بومگردي) همگي داراي ميانگين کمتر از  3 ≤ X SMARTبوده و لذا  H0در مورد آنها رد شده است .با

توجه به اهميت شناسايي موثرترين شاخصها در تحقق مديريت مشارکتي در بوماقامتگاه بياباني متين آباد نمودار
شماره  3از جدول شماره  5استخراج گرديد.
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25
20
15
10
5
0

صهاي مشارکت مديرت اکولوژهاي بومبياباني متينآباد
نمودارشماره  :3اولويت بندي شاخ 
منبع :يافته هاي پژوهش

همانطور که از نمودار فوق مشخص است شاخص"پذيرش فعاليت بومگردي به عنوان مکمل تامين معيشت" داراي
باالترين اثر و شاخص"عدم تعرض به حرايم بومگردان" داراي کمترين اثر در تحقق مديريت مشارکتي بوماقامتگاه
یباشد .براي آناليز رابطه ميان درک هر کارشناس روش دلفي از سطوح  SMARTدر هر شاخص
بياباني متين آباد م 
و اندازه تاثير آن بر تحقق هدف پژوهش ،اندازه مجموع مربعات  R2نيز بصورت جداگانه محاسبه و نمودار معادله

خطي آن برآورد شد .نتايج اين قسمت نشان م 
یدهد هيچ رابطه منظم و معناداري ميان اندازه  R2و Ʃ SMART
در هر شاخص وجود ندارد .براي ترسيم نمودار الزم شد تا اندازه  R2در عدد ثابت  100ضرب گردد .جدول زير
یباشد.
نشان دهنده محاسبات صورت گرفته م 
جدول :4محاسبات رابطه اندازه  R2و Ʃ SMART
)Rd = (R2*100

R2

صهاي مشارکت
شا خ 

Ʃ SMART

32

0. 32

21. 2

پذيرش فعاليت بومگردي به عنوان مکمل تامين معيشت

0. 1

0. 001

19. 7

تامين انتظارات متقابل

41

0. 41

19. 5

استقبال

65. 6

0. 656

18. 5

تبعيت از التزامهاي قانوني

16. 2

0. 162

18. 5

ضمانت تسهيم مناسب

3. 6

0. 036

18. 1

تعهد به حمايت و ارائه تسهيالت

0

0

17. 5

دانش بومي
مشارکت زنان و جوانان

73. 8

0. 738

17

67

0. 67

16. 9

مسئوليت پذيري

0

0

16. 3

تمايل در انتقال فن

62. 3

0. 623

15. 8

حفظ کرامت اجتماعي

72. 2

0. 722

15. 8

تامين امنيت

66. 3

0. 663

15. 7

تحريک تقاضا

1. 4

0. 014

14. 8

اشتغال پايدار

1. 1

0. 011

14. 7

انحصار مقصد

84. 4

0. 844

14. 6

تعهد و مسئوليت پذيري در حفاظت محيط زيست

13. 4

0. 134

14

تهاي حرفه اي مرتبط با صنعت بومگردي
افزايش مهار 

7. 5

0. 075

13. 6

آزادي عرفي

2. 8

0. 028

12. 1

پايداري اجتماعي مقصد

11. 5

0. 115

11. 8

عدم تعرض به حرايم بومگردان

قپذيري مشارکت97 ...
سنجش اندازه تحق 
منبع :يافته هاي پژوهش

100
80
60
40جموع
م
امتیاز
20
0
ذیرش…
تامین…
استقبال
تبعیت از…
ضمانت…
تعهد به…
دانش بومی
مشارکت…
مسئولیت…
تمایل در…
حفظ…
تامین امنیت
تحریک تقاضا
اشتغال پایدار
انحصار مقصد
ت ع هد و …
افزایش…
آزادی عرفی
پایداری…
عدم تعرض…
نمودار شماره  :4محاسبات رابطه اندازه  R2و Ʃ SMART
منبع :يافته هاي پژوهش

 .4نتيجه گيري

يباشد .اين
بنابر خط مشي اتحاديه جهاني حفاظت ،بهترين روش حفظ بومو منابع طبيعي ،روش "در شرايط درجا"م 

گهاي محلي ميسر است .توفيق در برگزاري
شآفريني فرهن 
امر تنها با حضور و فعاليت مردم بومميزبان و نق 
فعالي 
تهاي بومگردي در بومميزبان داراي رابطه مستقيم با مشارکت جامعه محلي و انتفاع آنان دارد .از اينرو تعريف
نظام بهرهبرداري مقاصد بومگردي بايد بر پايه مطالعات و تع يي ن نوع و اندازه انتظارات پنج جزء صنعت بومگردي
صورت پذيرد .به لحاظ شرايط دشوار زندگي بخصوص در بومهاي بياباني تعريف فعاليتهايي که منجر به ارزش
افزوده ،اشتغال و انتفاع اقتصادي براي جامعه ميزبان گردد از اولويت بسيار بااليي برخوردار است .بومگردي به عنوان
يکي از بهترين راهکاري فراخواني محتوي توسعه به بومهاي بياباني در دنيا پذيرفته شده است .از اينرو تع يي ن
تاندرکاران اين صنعت مبتني بر اصول توسعه
چهارچوب نظام بهره برداري از آن به شکلي که انتظارات کليه دس 
پايدار تحقق يابد بسيار ضروري است .يکي از ابعاد نظام بهره برداري مقاصد بومگردي مشخص شدن شاخصهاي
صهاي موثر در تحقق مشارکت در مديريت اکولوژهاي
یباشد .در اين مقاله شاخ 
مشارکت در بين اجزاء سيستم م 
بياباني مشخص گرديد و موثرترين آنها نيز بيان شد .اما آنچه تداوم فرايند بومگردي را در بومهاي بياباني موجب
یشود ،پيدايش موقعيت برنده  -برنده براي تمامي اجزاء صنعت بومگردي در برآورده شدن انتظاراتشان بر پايه
م
یباشد.
مفاهيم توسعه پايدار م 
منابع
راست قلم ،م .خاتون آبادي ،ا . 1386 .بررسي نظر کارشناسان در مورد اثرات ايجاد مراکز گردشگري در منطقه ميزبان .فصلنامه
مطالعات جهانگردي شماره  7صفحه .1دانشگاه عالمه طباطبائي .تهران
زاهدي ،ش .) 1382 ( .چالشهاي توسعه پايدار از منظر اكوتوريسم .نشريه مدرس دانشگاه تربيت مدرس .دوره  ،7شماره .3
تهران
زاهدي ،ش .) 1385 ( .مباني توريسم و اكوتوريسم پايدار .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي .چاپ اول .تهران
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