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چکیده
اهداف :مدیریت گردشگری روستایی ،وزنة تعاااد ی در ها ار وب دساات یااا ی ااه
گردشگری پایدار روستایی است .در مدیریت گردشگری ،کنش جمعی می تواند یکی
از راه های رسیدن ه توسعة پایدار روستایی اشد .طاای سااال هااا ،ا ینااور اسااترو ااه
مطا عه و ررسی کنش های جمعی در جوامع مختلف پرداختااه اساات و هصاات ا ا
اساسی را در را طه ا مدیریت موفق منا ع مصترک یکسان می داند .در این پژوهش ،ا
ا ها از مطا عات استرو  ،میزان اجرایی شدن ا ول هصتگانة وی در کمپ گردشگری
متین آ اد که ه ورت کاملاً مرد نهاد تصااکی شااده اساات و ازطریااق کاانش جمعاای
مدیریت می شود ،ررسی شده است.
روش :نیان روش تحقیق پراگماتیسم وده و پژوهش در هار وب تحلیا نهااادی
انجا شده است .داده ها ا استفاده از مطا عات کتا خانااه ای و پیمااایش میاادانی و ااا
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کم ک مصاحبة نیمه ساختاریافته ا انجا  08مصاحبه ا خانوارهای روستایی فعااال در
کمپ و مسئو ان ه دست آمد .رای تجزیه وتحلی اطلاعات از روش آمیخته اسااتفاده
شد .دین ورت که ا تدا ا داده های آماری (آزمااون نساابت ااه ررساای و ساانجش
میزان موفقیت سیستم در کمپ گردشگری متااین آ اااد پرداختااه شااد و سا

 ،اارای

ررسی مجموعة متغیرهای یرونی تأثیرگاارار اار و ااعیت کاانش و همانااین ،اارای
ررسی ا ول استرو ه عنوان ویژگی نهادی ،از روش کیفی گراندد تئوری (استراس
و کور ین استفاده شد.
یافته ها /نتایج :ر اساس یافته ها از نظر مدیریت ،سیستم موفق عم کا رده اساات و
ا ول استرو در آن ه خو ی اجرا شده اند و فقط رعایت نکردن ا

هصااتم کااه اار

نگاه های ادغا شده تمرکز دارد ،در منطقه مصهود است.
نتیجه گیری :نتایج این ررسی نصان داد که اکوکمپ گردشگری متین آ اد نمونة موفق
و رو ه رشد کنصی جمعی و نتیجة اعتماد ه افااراد ا ومی در اماار ماادیریت و توسااعة
روستایی است .احداث کمپ رای روستا مزایای زیادی داشته است؛ ازجملااه هبااود
مسیرهای ارتباطی و حم ونقا

ااه روسااتا ،حفاار جمعیاات روسااتا و جلااوگیری از

مهاجرت ،ایجاد اشتغال رای مردان و زنان و...
کلیدواژه ها :کنش جمعی ،ا ول استرو  ،مدیریت مصااارکت ی ،ماادیریت گردشااگری،
متین آ اد.
 .2مقدمه

تعاون و همکاری ،همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع صری اسات و نقاش مهمای در
رنامههای توسعة جوامع روستایی ایفا میکناد .موفقیتهاای تعاونیهاای رسامی در اروپاا و
آمریکای شما ی در اوای قرن یستم ،منجر ه ایجاد تعاونیهای تحتحمایات دو ات از دهاة
 6318ااه عااد در کصااورهای درحالتوسااعه شااد (تااا ین ،6360 ،6ص20 .؛ منزناادیک ،دی
گریگوریو و مککارتی 0882 ،0؛ اما اه عقیادة سابرایت ،پارادایمهاای توساعهای دهاة 6398
رپایة این فر یه ودند که جوامع هطورکام درگیر فعا یتهای وسیع میشدند؛ ادون توجاه
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ه اینکه ه نوع فعا یتهایی در سطح جامعه هتر مادیریت میشاوند (سابرایت ،6339 ،6ص.
 . 91نار ایتی از عملکرد سیاری از این رنامهها موجب شد تاا ارای ارا اة خادمات ،تأکیاد
یصتر ر روی دو ت یا ازار شود .ااینوجود ،نمونههای سیاری از شکست دو ت و ازار نیاز
هویژه در تأمین نیازهای فقرا وجود داشت؛ درحا یکاه نموناههای کانش جمعای در مقیااس
کو ک (ازطریق مؤسسات ومی یا رنامههای خارجی  ،نصاندهندة علاقة تازه ه مصاارکت در
سیاری از زمینههای توسعة کصاورزی و روساتایی در گاروه هاای محلای اود (منزنادیک و
همکاران ، 0882 ،ص . 080 .پژوهشهای متعدد درزمینة مدیریت منا ع مصترک نصان دادهاناد
که کنش جمعی ،عام مهمی رای تأسی

سیستمهای زیساتمحیطی ،اجتمااعی و اقتصاادی

انعطافپریر ،پایدار و قوی و نیز ،راهح

رگزیدهای در تما عر اههای سیاسای -حکاومتی،

اقتصاد زیستمحیطی ،مدیریت محیطزیست و سیساتمهای اجتمااعی اسات (اساترو 6338،0؛
دا سون6333 ،9؛ آدگر0888 ،2؛ گاتلیب0886 ،0؛ کارپنتر ،واکر ،آندری

و آ ا 0886 ،1؛ فا اک

و همکاااران0880 ،9؛ فراسااتر ،ما ااه و اساالیمکر0889 ،0؛ تااامکین و آدگاار0882 ،3؛ آناادری ،
جانسن و استرو 0882 ،68؛ کامینگ و همکاران0880 ،66؛ فیکس 0881 ،60؛ کروناد و اودین،69
0881؛ جانسن و آه0881 ،62؛ گا وپین0881 ،60؛ تا بایو ،جانسن و ونه . 0889 ،61
ا ینور استرو  ،ازجمله محققان هنا درزمینة مطا عة مدیریت منا ع مصترک و کنش جمعای
در دنیا است .وی ا درنظرگرفتن رویکرد نهادی ،شیوة خودسازمانی و کانش جمعای را ارای
مدیریت مصترک پیصنهاد میدهد .استرو رای تحلی ترتیبات نهادی موجود در منا ع مصترک،
1. Seabright
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هار و ی ا عنوان هار وب تحلی و توسعة نهاادی ایجااد میکناد .در ایان هاار وب،
تمامی عوام مؤثر ر کنش جمعی مصخص میشوند .استرو ا مطا عة سیستمهای موفاق ،اه
مجموعة قوانین مصترک میان این سیستمها دست یافته و آنها را در هصات ا ا

یاان کارده

است .ررسی سیستمهایی که در ایران ازطریق کنش جمعی مدیریت میشوند ،ما را درراساتای
ارا ة راهکارهای مفید رای هبود مدیریت این سیستم راساس آناه استرو یان میکند ،یاری
میدهد .نمونة موردمطا عه در این پژوهش؛ یعنی ،اکوکماپ متینآ ااد نیاز نموناة اارز کانش
جمعی و مدیریت مصارکتی اهاا ی روساتای متینآ ااد اسات کاه ه اورت خودجاوش و اا
هرهگیری از موقعیت کویری و ظرفیت گردشاگری منطقاه احاداث شاده اسات .تاا پایش از
احداث این کمپ ،روستای متینآ اد روستایی ینا ونصان ،هعنوان آخارین روساتای حاشایة
یا ان پصت ریگ ود که از خدمات و رنامههای توسعهای دو ت هرهای نمی رد؛ اما ،ا همت
مرد روستا در اقدامی جمعی و هرهگیری از ظرفیت گردشگری منطقه ،اکنون این روستا یکای
از نقاط پر ازدید کویری ایران محسوب میشود که ا خلاقیتهای مختلف ازجملاه رداشات
حضوری محصو ات مختلف (گند  ،انار و غیره  ،رگزاری جصنهای استانی مانناد مهرگاان،
سده ،هارشنبهسوری و یلدا ،ر د ستارگان در شب و غیره توانسته است پریرای گردشاگران
مصتاق درطول سال اشد .نکتة مهام در را طاه اا کماپ متینآ ااد ایان اسات کاه اه شایوة
خودسازمانی و کنش جمعی مدیریت میشود؛ یعنی ،از شروع احداث تاا هره ارداری ،اهاا ی
روستا مصارکت مستقیم داشتهاند و دو ت نقصی درجریان سااخت تاا هره ارداری آن نداشاته
است .افزون راین ،شیوة مدیریت اها ی روستا در را طه ا گردشگری از نظم و پایداری خا ی
رخوردار است؛ هطوریکه در سال  0862ازسوی رنامة توسعة سازمان ملا  ،ازنظار هتارین
عملکرد هعنوان یکی از  60سایت رتر جهاان شاناخته شاد (وی ،0862 ،6ص . 06 .در ایان
پژوهش ا ا ها از هار وب تحلی و توسعة نهادی ا ینور استرو و درنظرگرفتن ا اول وی،
سعی شده است تا اجراییشدن این ا ول در اکوکمپ متینآ اد شناسایی و موردسانجش قارار
گیرد .سؤال اساسی این است که آیا ا و ی که استرو در پژوهشهایش در ارة کنش جمعی و
مصارکت گروهی هدست آورده است و پای ندی ه این ا اول ازماة موفقیات در هار اقادا
جمعی است ،در اکوکماپ متینآ ااد نیاز اهطوردقیق اجارا شاده اساتب اهعبارتدیگر ،آیاا
1. Wei
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معیارهای استرو در این سیستم نیز وجاود داردب در ایان پاژوهش ،میازان اجراییشادن ایان
ا ول مورد ررسی قرار گیرد.
 .7پیشینة تحقیق

در ند دهة گرشته درمورد کنش جمعی که هطورمستقیم ه مدیریت منا ع طبیعی مارتبط
است ،پژوهشهای زیادی انجا شده است (یوفوف6301 ،6؛ استرو 6330 ،؛ روملای6330 ،0؛
تانگ6330 ،9؛ اردهان6339 ،2؛ لاد و پلااتیو6331 ،0؛ آگاراوال0886 ،1؛ یاناگ و وو0883 ،9؛
آرارال0862 ،0؛ ارسی ،د-نونی ،کرسی و ویویانا . 0869 ،3اهطورکلی ،مطا عااتی کاه درزمیناة
مدیریت اشتراکی و کنش جمعی انجا شدهاند ،در سه دستة کلی قرار میگیرند:
 -6مطا عاتی که ه حث درمورد جنبههای نظری کنش جمعی ،خودسازمانی منا ع مصترک
و شرایط موفقیت کنش جمعی میپردازند و ر مباحث نظری مانند نظریة ازیها تکیه دارند و
ا بته رخی از آنها مخا ف خودسازمانی هستند؛ مانند مطا عات ا ساون 6310( 68و هااردین

66

( . 6310رخی دیگار از پژوهشهاا مطا عااتی اهدنبال تحلیا منطاق کانش جمعای و ارا اة
مصارکتها میان موارد موفق خودسازمانی هستند (مانند لاد و پلاتیو6331 ،؛ وید 6300 ، 60؛
 -0مطا عات نهادی و تجر ی انجا شده در را طاه اا مناا ع مصاترک کاه راسااس ا گاوی
اسااترو و ااا توجااه ااه نظریااههای وی انجااا شاادهاند (ماننااد کاایم0882 ،69؛ اسااتاکوتی و
شیواکوتی0883 ،62؛ آرارال 0883 ،؛

1. Uphof
2. Bromley
3. Tang
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6. Agrawal
7. Yang & Wu
8. Araral
9. Orsi, De Noni , Corsi & Viviana
10. Olson
11. Hardin
12. Wade
13. Kim
14. Bastakoti & Shivakoti
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 -9مطا عات تجر ی که هدنبال تعیین متغیرهای تأثیرگرار ر مدیریت مصارکتی هساتند .در
این مطا عات ،شاخص ندیها معمو اً توساط پژوهصاگر انجاا میشاود و در ایان مطا عاات،
ا گوی خا ی در ارتباط ا ناوع متغیرهاای نهاادی وجاود نادارد (مانناد زارعای دساتگردی،
ایرواناای ،فماای و مختاااری6909 ،؛ رجاابپااور6938 ،؛ هلولونااد ،اادر و هاشاامی. 6939 ،
پژوهش حا ر ا تمرکز ر ا گوی استرو و درنظرگرفتن نظریة وی انجا شده است.
 .3روششناسی تحقیق

این پژوهش راساس تحلی نهادی انجا شاد .تحلیا نهاادی در ساه ساطح هاار وب،
نظریه و مدل انجا میشود .هاار وب ،مصاخصکنندة عواما تأثیرگارار ار مسائله و ناوع
ارتباطات ین عوام است .همانین ،مجموعهای از متغیرهاایی اسات کاه تحلیا هماة اناواع
ترتیبات نهادی موردنیاز را ارا ه میدهند (استرو  ،0883 ،ص 021 .؛ نا راین ،ا توجه ه ناوع
پژوهش ،از هار وب تحلی و توسعة نهاادی 6اساتفاده شاد .ایان اار وب اا جاداکردن
خش های مختلف ،ه پژوهصگر در درک هتر تأثیر هر خش و نحوة تأثیرگاراری هار خاش
کمک میکند و درنتیجه ،پژوهصگر میتواند هطورمجزا هر خاش را مطا عاه کناد و اقادامات
از رای هبود هر خاش را تصاخیص دهاد (اساترو  ،0866 ،ص . 69 .هار هاار وب اا
مجموعااهای از نظریااههای خا اای هماااهنگی دارد؛ رایناساااس ،هاار وب تجزیااهوتحلی
نهادی ،ا نظریة ازیها ،نظریة مباد ة کا ا ،نظریة انتخاب جمعای و نظریاة کا اهاای عماومی و
منا ع مصترک سازگار اسات (اساترو  ،0866 ،ص . 3 .در ایان پاژوهش ،از نظریاات اساترو
استفاده شده است و متغیرهای واردشده هماهنگ اا متغیرهاای موجاود در پژوهشهاای وی
هستند .همانین ،نظریة مورداستفاده در این پاژوهش در ارتبااط اا کانش جمعای و کا اهاای
مصترک اسات .نیاان روش تحقیاق ،مبتنی ار پراگماتیسام و روش تحقیاق ،آمیختاه (ترکیاب
روشهای کمی و کیفی است .روشهای آمیخته مفهومی را یان میکنند که روشهای کمی و
کیفی همنز ة رویکردهای مکم یکدیگر هستند و محقق را ه ا زارهایی مجهاز میساازند کاه
کار وی را تسهی کنند و ا عاد گستردهای از مسئله را مدنظر قرار دهناد ( ین این و اوفتی ،
 ،0880ص . 6 .پژوهش حا ر از حاظ هدف ،کار ردی و ماهیت آن تو یفی -تحلیلی اسات.
(1. Institutional Analysis and Development )IAD
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ارای جماعآوری دادههاا از مطا عاات کتا خانااهای و پیماایش میادانی (مصااحبه ،مصاااهده و
پرسشنامه استفاده شد .دادههای میدانی هکمک مصاحبههای نیمهساختاریافته هدست آمد که
ا انجا  08مصاحبه ه اشباع نظری رسید؛ نا راین 08 ،نفر از سرپرستان خانوارهاای فعاال در
کمپ و مسئو ان کمپ متینآ اد جامعة آماری پژوهش را تصکی دادند .ارای انتخااب جامعاة
آماری از روشهای کیفی هدفمند (متواتر نظری و گلو ه رفی استفاده شد .همانطورکاه گفتاه
شد ،رای تجزیهوتحلی اطلاعات از روش آمیخته اساتفاده شاد .از این اساتراتژیهاای روش
آمیخته ،استراتژی ترتیبی متناسب ا پژوهش حا ر ود .روند ترتیبی که ا تدا ا دادههای آماری
(آزمون نسبت یا دوجملهای ه ررسی و سنجش میزان موفقیت سیستم ،در کمپ گردشاگری
روستای متین آ اد پرداخته شد و س

 ،ارای ررسای مجموعاه عواما ماؤثر یرونای شاام

خصو یات فیزیکی و اجتماعی تأثیرگرار ر و عیت کنش و همانین ،ارای ررسای ا اول
استرو هعنوان ویژگی نهادی ،از روش کیفی (نظریة زمینهای  6اساتفاده شاد .نظریاة زمیناهای
درطول تحقیق رشد میکند و از رهگرر تعام مستمر ین گردآوری و تحلی دادهها ه ورت
دستی و ا روش کدگراری در سه مرحلة آزاد ،محوری و گزینصی حا

میشود (اساتراس و

کور ین ،6332 ،ص. 099 .
 .2 .3عوامل مؤثر تحقیق

عوامل مؤثر مورداستفاده در این مطا عه ه دو دستة ا لی تقسیم میشوند:
 .2 .2 .3عوامل مؤثر مشخصکنندة میزان موفقیت در سیستم

رای ارزیا ی میزان موفقیت در مدیریت کمپ متینآ اد دو متغیر ررسی شد:
 قوانین مورد استفاده در سیساتم :قاوانین عملیااتی ،نحاوة تعاما و همکااری افاراد درنگهداری از منبع را تعیین میکنند و تمای

یصاتر افاراد اه اطاعات از قاوانین مصاخصکنندة

کارایی ایان قاوانین اسات (تاناگ ،6330 ،ص . 60 .افزون اراین ،هر اه قاوانین در سیساتم
کارآمدتر اشند ،سیستم موفقتر خواهد ود؛ درنتیجه ،میزان اطاعت کار ران از قوانین شااهدی
ر کارایی سیستم است.

1. Grounded Theory
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 ررسی عملکرد سیستم :مسلم است که هر ه عملکرد سیساتم در جهاات متعادد هتاراشد ،کارایی سیستم ا اتر میرود و حتی قدرت خلاقیت و رشاد سیساتم یصاتر میشاود .در
جدول ( ، 6عوام مؤثر مصخصکنندة میزان موفقیت سیستم آورده شده است.
 .7 .2 .3مجموعه عوامل مؤثر بیرونی تأثیرگذار بر وضعیت کنش

این عوام مؤثر ،متمرکز ر ویژگیهای فیزیکی ،اجتماعی و نهادی سیستم هستند .پژوهش
حا ر متمرکز ر ا ول استرو است؛ اما ،ارای همااهنگی اا هاار وب تحلیا و توساعة
نهادی ،ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی مؤثر ر کنش نیز ررسی شد .این ویژگیهاا عبارتاناد
از:
 ویژگیهای فیزیکی و زیستی :شام موقعیت جغرافیایی و موقعیت مکانی سیستم؛ ویژگیهای جامعه :مهمترین ویژگیهای جامعه که ر کانش جمعای تأثیرگارار هساتند،تعداد اعضای سیستم و تفاوتهای قومی و مارهبی هساتند (آرارال ،0880 ،ص . 60 .ا ساون
( 6310و تانگ ( 6330معتقد هستند سیستمهایی که تعداد اعضاای کمتاری دارناد ،موفاقتر
هستند .راساس نظر آنها ،وقتیکه تعداد نفرات اعضا زیاد اشد ،سهم افراد در تدارکات کمتار
میشود و نا راین ،سواری مجانی و نداشتن مصارکت افزایش پیدا میکند .تفاوت میان اعضای
جامعه نیز یکی از عوام مؤثر تأثیرگرر ر کنش جمعی است .در اد یات نظری عقیده ار ایان
است که هر ه تفاوتهای قومی و مرهبی میان افراد زیاد اشند ،احتمال موفقیت کنش جمعی
کمتر خواهد ود (تانگ ،6330 ،ص. 00 .
 ویژگیهای نهادی :ا توجه ه متنوع ودن ویژگیهاای هار سیساتم ،قاوانین و نهادهاایمتفاوتی رای مدیریت این سیستمها هکار گرفته میشوند .در اد یات نظری ،این قوانین اا ناا
قوانین -در –استفاده ،شناخته میشوند .قوانین در استفادة مجموعة سو عوامـل مـؤثر یرونای
تأثیرگرار ر و عیت کنش را تصکی میدهند .ا ول استرو  ،ا و ی هساتند کاه ویژگیهاای
نهاادی سیساتمهای خودسازماندهیشادة پایادار را نصاان میدهناد .هصات ا ا اسااترو و
معیارهای درنظرگرفتهشده رای تحلی هریاک از ایان ا ا ها و ساؤالهای مارتبط اا آن در
جدولهای ( 0تا ( 0آورده شده است.
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 .7 .3قلمرو جغرافیایی تحقیق

روستای متینآ اد در  00کیلومتری جنوب شهر نطنز و  18کیلومتری جناوب شارقی شاهر
کاشان در موقعیت جغرافیایی  99 °20´ 83شما ی و  06 ° 03´ 90شرقی قارار دارد .میاانگین
دمای سا انة منطقه حدود  63درجه و میزان اارش 688 ،میلایمتار و حاداکرر مطلاق دماا 21
و حداق مطلق  -60است .راسااس سرشاماری نفاوس و مساکن در ساال  ،6938جمعیات
روستا  109نفر وده است که شام

 960زن و  980مارد اود .ایان روساتا  611خاانوار دارد

که 98خانوار هطورمستقیم در کمپ فعا یت دارناد و در ایاا تعطیلاات و هساازی و توساعة
کمپ این تعداد افزایش پیدا میکند .وسعت ک کماپ  98هکتاار اسات کاه  0هکتاار آن اه
مزرعة ارگانیک اختصاص دارد .علاوه راین ،کمپ دارای مزرعة پرورش اسب ،مزرعة پارورش
شتر ،مزرعة پرورش شترمرغ ،مزرعة پرورش مرغ ،خروس و پرنادگان دیگار اسات .درواقاع،
روستای متینآ اد آخرین روستا در حاشیة کویر محسوب مایشاود و عاد از آن ،دیگار نقطاة
زندگی وجود ندارد؛ منطقهای که سراسر آن ت ههای شن روان و درختاان طااق و ماا پاشای
صمانداز عمدة آن را تصکی میدهند .در سال  ،0868اکوکماپ کاویری متینآ ااد اا هادف
توسعة گردشگری مسئو انه و پایدار و حمایت از جامعة محلای و زیسات او منطقاه درکناار
روستای متینآ اد ا سرمایهگراری یکی از افراد منطقه تأسی

شد .از مهمترین ویژگیهای این

کمپ ،مصارکت جامعة محلی ،آموزش و ایجاد اشتغال رای افراد ومی و درنتیجاه ،کماک اه
کاهش مهاجرت ومیان منطقه ،استفاده از انرژی خورشیدی ،احداث مزرعة ارگانیک ،پارورش
شتر و شترمرغ ،احداث زمین ازی کودک ا استفاده از مصا ح ومی و ارا ة اناواع اقامتگااه اا
استفاده از مصا ح ومی است (شک های  6و : 0
 .4مبانی نظری تحقیق
 .2 .4مدیریت منابع مشترک

منا ع مصترک دستهای از کا اها هستند که اا اینکاه ویژگای اساترناپریری همانناد کا اهاای
عمومی دارند ،کاهشپریر نیز هستند .ارای مادیریت مناا ع مصاترک ساه روش وجاود دارد:
مدیریت دو ت ی ،خصو ی و خودسازمانی (کانش جمعای (خبااز رحیمای ،امیاری و کیاانی،
 ،6932ص . 66 .در ماادیریت دو تاای ،دو اات متصاادی حفاار و حراساات از منااا ع اعاام از
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سرمایهگراری ،مراقبت از سیستم و کنترل امور اسات (شاومن ،0880 ،ص 68 .؛ اماا ،اهد ی
هزینههای زیاد جمعآوری اطلاعات و کمبود ا زارهای کنتارل ،ممکان اسات نظاارت کارآماد
نباشد ( لاد و پلااتیو ،6331 ،ص . 921 .اااینوجود ،رخای از مطا عاات خصو یساازی را
هعنوان گزینة مناسبی رای مدیریت منا ع مصترک مطرح کردهاند (پراسااد ،0880 ،اص-3 .
 . 68خصو یسازی میتواند ه د ای مختلفی ازجملاه زیااد ودن هزیناة اساترناپریری منباع،
ناکارآمد و پرهزینه اشاد ( لااد و پلااتیو ،6331 ،ص . 921 .راسااس نظار ساا ت، 6333( 6
خصو یسازی نقش دو ت را در تأمین ما ی و مدیریت هر روزه کاهش میدهاد؛ اماا ،اعاث
ا ارفتن تسهیلات دو ت و وظایف متعارف آن میشود .همانین ،اید در روشهای مدیریتی و
در رخی موارد در تأمین ما ی ه خش خصو ی تسهیلات دهد (پراسااد ،0880 ،اص -68
 . 3هد ی کارایی مناسب نداشتن دو روش قب  ،روش سومی ارای مادیریت مناا ع مصاترک
پیصنهاد میشود که این روش رای سازماندهی و مدیریت منا ع مصترک ،خودساازماندهی یاا
کنش جمعی افرادی است که ارتزاق آنها وا سته ه منبع مصترک است.
شکلهای  2و  -7موقعیت جغرافیایی روستا و کمپ متینآباد

شکل  -2موقعیت جغرافیایی روستا و کمپ متینآباد

شکل  -7ساربانی و پرورش شتر در اکوکمپ متینآباد

مأخر :نگارندگان6931 ،

 .7 .4کنش جمعی

مارشال ،کنش جمعی را اقدامی میداناد کاه یاک گاروه یاا مساتقیم یاا ازطریاق ساازمان
خودساختهای هدنبال منافع مصترک خود هساتند (مارشاال  ،6330 ،ص . 06 .وجاه مصاترک
تعاریف مر وط ه کنش جمعی دخا ت گروهی از مرد ا منافع مصترک درونگروهی است که

1. Saleth
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رای دستیا ی ه آن منافع مصترک ،مجموعة اقداماتی را انجا میدهند و ا یکدیگر همکاری
و تعام دارند (منزنادیک و همکااران ،0882 ،ص . 086 .در رخای از فعا یتهاای گروهای
هطوروا ح مصخص نیست که گروه گونه تعریف شده است و مرزهاای آن زومااً ثا ات و
معین نیست؛ نا راین ،یک منطقة خاکستری این کانش جمعای ساازمانیافته و دارای مارز اا
فعا یتهای شبکههای اجتماعی دون نظام وجاود دارد .علااوه راین ،ساازمانهای رسامی یاا
غیررسمی ممکن است در هماهنگکردن کنش جمعی مفید و کمککننده اشند؛ اما ،از است
ین این سازمانها و کنش جمعی تمایز قا

شویم .سیاری از سازمانها تنهاا درحاد مکتاوب

هستند و هرگز ه اقدا جمعای منجار نمیشاوند؛ ارعک

کانش جمعای کاه ممکان اسات

ه ورت خود هخودی روی دهد و هعنوان یکی از موارد زیر ظهور پیدا کناد :اهعنوان یاک
رویداد ،یک مؤسسه یا یک فرایند ( رهانو ،پندر و تسفی ،0880 ،ص. 609 .
 .3 .4استروم و مدیریت منابع مشترک

از دهة  6308میلادی ،پژوهشهای استرو درزمینة مادیریت مناا ع مصاترک اا مطا عاه در
نایع آب آمریکا آغاز شد .استرو ه مطا عة مباحث مرتبط ا کنش جمعی ا رویکرد اقتصااد
نهادگرا میپردازد .این نگرش رشد اقتصادی پایدار را معلول توساعة نهاادی اهویژه نهادهاای
حقوق ما کیت و نهادهای اجرای قرارداد میداند .در دهاة  ،6398وی در پژوهصای در ارتبااط
ا مساا

مادیریت شاهری شارکت کارد .ایان مطا عاة تجر ای اساترو را هسامت ارتقاای

هار وب تحلیا و توساعة نهاادی ساوق داد .ایان هاار وب کاه روش مصاترکی ارای
تحلی های نهادی و هماهنگ ا نظریة ازیها ود ،وی را قادر سااخت تاا تواناد اه مطا عاة
تجر ی سیاری از سیستمهای منا ع مصترک جهان ردازد (استرو  ،0880 ،فص سو .
هار وب تحلی و توسعة نهادی ا هدف ایجاد روشی نظا مند رای تحلی عواما ماؤثر
مختلف تأثیرگرار ر سیستمهای موردمطا عه طراحی شاد (اساترو  ،0883 ،ص . 630 .خاش
کلیدی هار وب تحلی و توسعة نهادی ،تصخیص یک و عیت کنش و ساختارهای حا ا
از تعاملات و همانین ،نتایج و ارزیا ی این نتایج است (پوتت ،جانسن و استرو  ،0868 ،فص
دو  .و عیتهای کنش ،محیطهای اجتماعی هستند که افراد در آنها تعام دارند ،خدمات و
کا اها را مباد ه میکنند ،مصکلات را ح میکنند ،ر هم مسلط میشوند یا ا هم ستیز میکنند.
میان تما مواردی که در و عیت کنش انجا میشاود ،هساتة مرکازی هاار وب تحلیا و
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توسعة نهادی و عیت کنش است که درواقع ،متغیرها را اا تأثیرگاراری ار و اعیت کانش،
ساختار و نحوة تعاملات انسانی و نتایج حا
شک (9

از آن تغییر میدهد (اساترو  ،0866 ،ص. 09 .

هار وب تحلی و توسعة نهادی را نصاان میدهاد .قاوانین در اساتفاده یاا هماان

قوانین عملیاتی هماهنگ ا خشهای درونی یک ازی در نظریة ازیها ه هصت ا

تقسیم

میشوند .رای ررسی رعایت ا ول استرو در هر سیستم اید ه قوانین رسمی و عرفی و در
رخی موارد ،نحوة عملکرد سیستم توجه کارد؛ ناا راین ،هصات ا ا اساترو و قاوانین در
سیستمها هعنوان ویژگیهای نهادی درنظر گرفته میشوند (خباز رحیمای و همکااران،6932 ،
ص. 30 .

شکل  -3چهارچوب تحلیل نهادی
مأخر :استرو ( ،0880ص60 .

 .5یافتههای تحقیق
 .2 .5سنجش میزان موفقیت سیستم

ا توجه ه اینکه دادههای پژوهش ه ورت کیفی (اسمی هساتند ،از آزماون نسابت (دو
جمله ای رای سنجش میزان موفقیت سیستم استفاده شد .نتایج این آزمون نصان داد که قوانین
مورداستفاده در سیستم ا سطح معناداری  ،8/880ه ورت کاملاً منظم رعایت میشوند؛ یعنی،
سیستم از قانون خا ی پیاروی میکناد و نیاز ا ات اساتفاده از آب ،زماین و تعاداد اعضاای

سال پانزدهم
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سیستم ،فصاری ازطرف دو ت دریافت نمیکند .درمورد عملکرد سیستم نیز این نتاایج حا ا
شد:
شده است مانند پاداش ،کارانه ،یمه ،عیدی و غیره ،ا

مزایایی که سیستم رای ساکنان قا

 8/32در سطح متوسطی قرار دارند .ازنظر پاسخگویان ،دستمزد افراد در سیساتم کاملااً اهموقع
پرداخت میشود و هر ماه افراد میتوانند روی آن حسااب کنناد .ساطح قانونشاکنی اعضاای
سیستم ا  8/30در سطح خیلی کمی قرار دارد و افراد هطورکام قاانون را رعایات مایکنناد.
 8/31ساکنان و اعضای سیستم ،هطورکام از قوانین موجود در کمپ پیاروی مایکنناد؛ اماا،
پاسخگویان از میزان پرداخت حقوق ماهیانه ر ایت کام نداشاتند و  8/18پاساخگویان آن را
متوسط و  8/28میزان آن را کم یان کردند؛ نا راین ،میتوان گفت کمپ گردشاگری متینآ ااد
درزمینة اجرای قوانین و عملکرد سیستم موفق عم میکند و میزان موفقیات سیساتم در ایان
کمپ در سطح خو ی قرار دارد و میتوان کمپ گردشگری متینآ اد را در را طه ا عملکارد و
پیروی از قوانین موفق دانست.
جدول  -2میزان موفقیت سیستم در کمپ گردشگری متینآباد
مأخر :نگارندگان6931 ،
شاخص

نسبت

نسبت

مشاهدهشده

قبلی

متغیرها

جواب

فراوانی

آیا قوانین رسمی یا غیررسمی رای

لی

08

6

قوانین

مدیریت سیستم وجود داردب

خیر

-

-

مورداستفاده

آیا ازطرف دو ت محدودیتی رای

در سیستم

استفاده از آب ،زمین ،تعداد اعضای

لی

99

8/92

سیستم یا غیره وجود داردب

خیر

69

8/01

حقوق ماهانهای را که سیستم ه

متوسط

98

8/18

کم

08

8/28

خوب

9

8/81

متوسط

29

8/32

شما میدهد ،گونه ارزیا ی
ررسی
عملکرد
سیستم

میکنیدب
مزایایی که سیستم رایش ما قا
شده مانند پاداش ،کارانه ،یمه،
عیدی و غیره را گونه ارزیا ی
میکنیدب

8/08

8/08

8/08

8/08

معناداری

8/888

8/886

8/089

8/888
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شاخص

متغیرها

نسبت

نسبت

مشاهدهشده

قبلی

جواب

فراوانی

لی

08

6

خیر

-

-

ررسی

سطح قانونشکنی اعضای سیستم

کم

23

8/30

عملکرد

قدر استب

متوسط

6

8/0

آیا حقوق و حق ا زحمة افراد در
سیستم هموقع پرداخت میشودب
یعنی هر ماه افراد میتوانند روی
آن حساب کنندب

سیستم

8/08

8/0

معناداری

8/888

8/888

تقریباً تما اعضا
شرح رفتار معمول اعضای

از قوانین پیروی

سیستم ا توجه ه قوانین موجود

میکنند.

در کمپ.

از قوانین پیروی
نمیشود.

20

8/31
8/08

0

8/888

8/82

 .7 .5بررسی عوامل مؤثر بیرونی تأثیرگذار بر وضعیت کنش

این متغیرها عبارتاند از:
 .2 .7 .5خصوصیات فیزیکی و کالبدی

 موقعیت جغرافیایی :کمپ متینآ اد در خط مقد تعادل ین انسان و ماسه قرار دارد .ایانقرارگیری در دل کویر توانسته است موقعیت مناسبی را رای توسعة «گردشگری یا ان» فاراهم
کند.
 موقعیت مکانی :یکی دیگر از ویژگیهای فیزیکی اکوکمپ متینآ اد ،نزدیکی آن ه یکایاز ا لیترین زرگراههای ایران است که ناحیة جنو ی را ه پایتخت متص میکناد .موقعیات
جغرافیایی متینآ اد و قرارگرفتن آن در نزدیکی دو شهر زرگ کاشان ( 18کیلومتر و ا افهان
( 699کیلومتر امکان سفرهای گردشگری کوتاهمدت را امکانپریر کرده است.
 .7 .7 .5خصوصیات جامعه

راساس سرشماری عمومی نفوس و مساکن مرکاز آماار ایاران در ساال  ،6930روساتای
متینآ اد دارای  109نفر شام

 960زن و  980مرد و  611خانوار است که تعاداد  98خاانوار

هطورمستقیم در اکوکمپ فعا یت دارند؛ ا بته ،در ایا تعطیلات و هسازی و توسعة کمپ ایان

سال پانزدهم

000

کنش جمعی در مدیریت گردشگری :ررسی ا ول استرو ...

تعداد افزایش پیدا میکند؛ نا راین ،نمونة موردمطا عه در این پژوهش جزو سیستمهای ازرگ
محسوب نمیشود .همانین ،نتایج پژوهشهای میدانی در ایان اکوکماپ نصاان داد کاه هماة
خانوارهای روستایی و مسئو انی که در کمپ فعا یت میکنند از یک قو  ،نژاد و مرهب هستند
و هی ناهمگونی ازنظر این شاخص در این محدوده وجود ندارد؛ نا راین ،میتوان گفات کاه
از این حاظ سیستم از همگونی مناسبی رخوردار است.
 .3 .7 .5ویژگیهای نهادی

سومین متغیر مؤثر ر و عیت کنش ،ویژگیهای نهادی اسات و ا اول اساترو  ،درواقاع
ویژگیهای نهادی هستند که در سیستمهای موفق و پایدار رعایت شدهاند؛ ناا راین ،راسااس
نظرات اعضا و مسئو ان کمپ و ا استفاده از روش کیفای نظریاة زمیناهای اه ررسای میازان
اجراشدن ا ول استرو پرداخته شد:
 -اصل اول :مرزهای خوشتعریف

این ا

شام دو خش است :در خش اول ،هخو ی مصخص میشود که ه افارادی در

سیستم مصغول ه کار هستند و در خش دو  ،مرزهای جغرافیایی مر وط ه سیساتم مصاخص
میشود .همانطورکه جدول ( 0نصان میدهاد ،در اکوکماپ گردشاگری روساتای متاینآ ااد
ویژگیهای خا ی وجود دارد که مرزهای خوشتعریف را پوشش میدهد .رای اینکاه افاراد
در این اکوکمپ عضو یا استخدا در سیستم شوند ،اید اه روستای متینآ اد اشند و تنها در
موارد خاص ،افراد غیر ومی در سیستم جرب میشاوند .فهرسات معینای از افاراد روساتا کاه
مصغول فعا یت هستند وجود دارد و ا توجه ه اینکه اندازة اکوکماپ مصاخص اسات ،ارای
ورود و خروج آنها قوانین و مکانیز های خا ی تعریف شده اسات کاه افاراد ایاد آنهاا را
رعایت کنند؛ نا راین ،ا توجه ه مطا ب ذکرشده و نتایج تحلی میتوان نتیجه گرفت که ا
مرزهای خوشتعریف در محدودة اکوکمپ گردشگری روستای متینآ اد هطورکام و ا و ی
اجرا شده است .میزان اجراییشدن این ا

در سیستم ه ورت حدی تحلی شد.

جدول  -7میزان رعایت اصل مرزهای خوشتعریف در اکوکمپ متینآباد
مأخر :نگارندگان6931 ،
عوامل مؤثر بر اصل اول

پاسخدهی

درصد پاسخگویان

رای عضو شدن یا استخدا در سیستم افراد اید ه ویژگیهایی داشته

ومی

30

اشندب

غیر ومی

0

001
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
ادامه جدول 7
عوامل مؤثر بر اصل اول

پاسخدهی

درصد پاسخگویان

آیا فهرست معینی از افراد روستا که در سیستم مصغول ه کار

له

688

هستند وجود داردب

خیر

-

آیا رای ورود یا خروج هر فرد از سیستم مکانیز خا ی وجود

له

688

داردب

خیر

-

له

688

خیر

-

رای افزایش حدود کمپ است که اقدامات خا ی ورت

له

02

گیردب

خیر

21

آیا اندازه و محدودة کمپ مصخص استب

 -اصل دوم :تناسب میان قواعد تخصیص و تدارک و شرایط محلی

این ا

ه دو خش تقسیم میشود :خش اول ر این مسائله متمرکاز اسات کاه قاوانین

تخصیص اید ا شرایط زمانی ،مکانی و محلی هماهنگ اشند؛ خش دو  ،اه قاوانینی اشااره
دارد که ر تناسب منافع کار ران در سیستم ا میزان نهادهها از پاول ،ماواد و کاار کاه کاار ران
هزینه میکنند ،تأکید دارد .درهمینراستا ،پاسخگویان معتقد هستند کاه در اکوکماپ متاینآ ااد
نحوة تخصیص کارها ه افراد مختلف رپایة ا ول رسمی و قاانونی اسات .اههمیند یا  ،در
سیستم افراد خا ی وجود ندارند که از حقوق و مزایای یصتری نسبت ه ساایرین رخاوردار
اشند .افزون راین ،پاسخگویان معتقد هستند که حوزة عملیاتی سیستم توساعه پیادا میکناد و
میتوان مازاد درآمد را رای گسترش خادمات دیگار در محا اهکاار ارد؛ ارای نموناه ،در
فص های هار و پاییز که سیستم ا مصتری فراوانی رو هرو است ،از درون کمپ ،تاوری ارای
ازدید از جاذ ههای شهرستانهای اطراف مانند نطناز و اادرود ایجااد میشاود .اااینوجود،
اعضا مخا ف مداخلة یرونی در سیستم هستند؛ نا راین ،ازآنجاکه در این سیستم شاهد وجاود
قوانین و مکانیز های خا ی هستیم که هدفصان ایجاد عدا ت در میازان تعرفاههاای دریاافتی
(حقوق و مزایا و میزان دریافت خدمات و منافعی است که اه افارادش مایدهاد ،ا ا دو
استرو موردتوجه است و درحد توان اجرا شده است (جدول : 9

کنش جمعی در مدیریت گردشگری :ررسی ا ول استرو ...

سال پانزدهم
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جدول  -3میزان رعایت اصل تناسب میان قواعد تخصیص و تدارک و شرایط محلی در اکوکمپ
مأخر :نگارندگان6931 ،
پاسخدهی

درصد پاسخگویان

عوامل مؤثر اصل دوم

رسمی

32

غیر رسمی

1

آیا در سیستم افرادی هستند که از حقوق خود محرو

له

00

ماندهاندب

خیر

60

آیا در سیستم افرادی هستند که از حقوق و مزایای یصتری

له

0

نسبت ه سایر افراد رخوردار اشندب

خیر

30

آیا حوزة عملیاتی سیستم توسعه پیدا کرده است و میتواند

له

688

مازاد درآمد را رای گسترش خدمات دیگر هکار گیردب

خیر

-

آیا هر گونه مداخلة خارجی در سیستم وجود داشته استب

له

01

(در توسعة فیزیکی ،فنی ،حمایتی و مدیریت و غیره ب

خیر

92

نحوة تخصیص هر کار ه افراد ر ه ا و ی استب

 -اصل سوم :ترتیبات انتخاب جمعی

این ا

میزان توانایی افراد را در تغییر قوانین مر وط ه خود میسنجد .هر قدر که قدرت

کار ران در ایجاد و ا لاح قوانین پایینتر اشد ،این ا

کمتار اجارا شاده اسات .یافتاههاای

تحقیق نصان میدهد که سازماندهی سیستم از ا گاوی مصخصای رخاوردار اسات؛ یعنای ،در
سیستم یک مدیرک وجود دارد که در خود سیستم حضور ندارد؛ اما ر تمامی خشها نظارت
دارد .در مرحلة عد ،مدیریت داخلی توسط یکی از اها ی روستا که معتماد نااظر و موردتأییاد
روستاییان است ،وجود دارد؛ نا راین ،در مدیریت سیستم سلسلهمراتب منظمای حااکم اسات.
روستاییان که هعنوان کار ران این سیستم شناخته میشاوند ،در قانونگاراری و تغییار قواعاد
نقش اساسی ایفا می کنند .از ه ذکر است که قانون و قواعد رسمی کصور در کمپ اجرا می-
شود؛ اما ،روستاییان در طراحی قواعد مختلف که ا شرایط محلی مطا قات دارد ،آزاد هساتند.
مهمترین خصو یت این کمپ در انتخاب افراد درون سیستم است که های فاردی از خاش
دو تی یا سها دار در آن مصغول ه کار نیست؛ رهمیناسااس ،تغییار در سیاساتهاای دو ات
تغییر خا ی در این مح

هوجود نیاورده است؛ نا راین؛ این نتیجه حا

میشود کاه میازان

000

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

توانایی افراد در تغییر قوانین زیاد است و ا

شمارة یستونهم

سو در اکوکمپ متینآ اد کاملاً اجرا شده است

(جدول : 2
جدول  -4میزان رعایت اصل ترتیبات انتخاب جمعی در اکوکمپ متینآباد
مأخر :نگارندگان6931 ،
پاسخدهی

درصد پاسخگویان

عوامل مؤثر اصل سوم

توسط روستاییان

688

توسط دو ت

-

خش خصو ی

-

آیا تغییری در نحوة سازماندهی سیستم از قب تا کنون رخ

له

30

داده استب

خیر

0

تغییرکم

-

تغییرمتوسط

02

تغییر زیاد

21

آیا در سیستم ،قواعد رسمی کصوری ر قواعد غیررسمی

له

31

ارجحیت داردب

خیر

2

تغییرکم

12

تغییرمتوسط

90

تغییر زیاد

2

آیا روستاییان آزادی طراحی قواعد متنوعی را که ا شرایط

له

688

محلی مطا قت دارد را دارندب

خیر

-

توسط روستاییان

30

توسط دو ت

0

خش خصو ی

-

حا ت سازماندهی این سیستم گونه استب

ه کسی تصمیمگیری میکندب نقش دو ت یستب کار ران
تا ه حدی در قانونگراری یا تغییر قواعد نقش دارندب

تغییر در سیاستهای دو ت قدر در سیستم تأثیر داشته
استب

افراد حا ر در سیستم از ه کسانی انتخاب شدهاندب

 -اصل چهارم :نظارت

این ا

ر دو خش تأکید دارد :یکی ،زو وجاود نااظران در سیساتم و دیگاری اینکاه

ناظران اید درمقا

کار ران سیستم پاسخگو اشاند .میازان هاجرادرآمادن هریاک از ایان دو

خش ه ورت حدی ررسی میشود؛ یعنی ،یا ناظران در سیستم وجود دارند یا ندارند و این
ناظران یا پاسخگو هستند یا نیستند .همانطورکه جدول ( 0نصان میدهد ،ساها دارنی هساتند
که ر عملکرد کمپ نظارت کام و مستمر دارناد و ایان نظاارت ه اورت سلسالهمراتبی و

سال پانزدهم

کنش جمعی در مدیریت گردشگری :ررسی ا ول استرو ...

003

نظا مند اجرا میشود؛ یعنی ،ناظران ه سها داران گزارش ارا ه مایکنناد و کاار ران کاه مارد
روستا هستند ،آزادانه میتوانند ه عملکرد ناظران انتقاد کنند و همانین ،ه ورت داوطلبانه ه
رفتار همدیگر نظارت داشته اشند؛ نا راین ،این نتیجه حا

میشود که نظارت ار عملکارد

کمپ ه ورت مستمر اجرا میشود و ناظرانی در سیستم وجود دارند که پاساخگوی کاار ران
اشند.
جدول  -5میزان رعایت اصل نظارت در اکوکمپ متینآباد
مأخر :نگارندگان6931 ،
پاسخدهی

درصد پاسخگویان

عوامل مؤثر اصل چهارم

توسط روستاییان

-

توسط دو ت

-

سها داران

688

آیا ر سیستم نظارت سلسلهمراتبی و

له

688

نظا مند وجود داردب

خیر

-

توسط روستاییان

0

توسط دو ت

-

سها داران

30

آیا کار ران حق انتقاد از عملکرد ناظران را

له

688

دارندب

خیر

-

آیا کار ران (روستاییان داوطلبانه ر رفتار

له

688

همدیگر نظارت دارندب

خیر

-

ه کسی ر سیستم نظارت داردب

ناظران ه ه کسی گزارش میدهندب

 -اصل پنجم :مجازاتهای درجهبندیشده

مجازاتهای درجه ندیشده از دیگر ا ول استر هستند که ایاد در هار سیساتم ماوفقی
موردتوجه قرار گیرند .راساس این ا ا  ،در هار سیساتم ارای جلاوگیری از تکارار نقا
قوانین ،اول اینکه اید قوانینی رای مجازات مجرماان وجاود داشاته اشاد و دو اینکاه ایان
مجازاتها اید راساس شدت و تکرار نق
نتایج حا

قوانین درجه ندی شوند.

از مصاحبه و یافتههای پژوهش نصان میدهد که در اکوکماپ متینآ ااد ،اگار

کار ری (روستاییانی قوانین داخلی مانند نبود توجه ه دستورات کلی شرکت ،نباود پای نادی
ه اساسنامة سیستم ،نبود توجه ه دستورات مدیر داخلی و غیره را نق

یا از آن تخطی کناد،

018

شمارة یستونهم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

مجازات میشود .مصادیق تخطی از قواعد شام تغییر نوع شاغ افاراد و تنازل مرتباة آنهاا و
دریافت حقوق و مزایای کمتر است .درحقیقت ،میزان جریمهها راساس تکرار جرایم و شدت
آنها قا رتبه ندی هستند؛ نا راین ،ا

پنجم نیاز کاملااً در اکوکماپ گردشاگری روساتای

متینآ اد اجرا شده است (جدول : 1
جدول  -6میزان رعایت اصل مجازاتهای درجهبندیشده در اکوکمپ متینآباد
مأخر :نگارندگان6931 ،
متغیرهای اصل پنجم

پاسخدهی

درصد پاسخگویان

آیا ممکن است که کار ران

له

688

خیر

-

له

30

هعلت تخطی از قوانین از کار
اخراج شوندب
آیا مجازاتهای رسمی و اداری
سیستم ه نسبت میزان تکرار
جرایم و شدت آنها

0

خیر

قا رتبه ندی هستندب
آیا کار رانی که از قوانین
سرپیای میکنند مجازات
میشوندب
مصادیق تخطی از قوانین و نحوة
اعمال مجازات ها در سیستم
یستب

له

688

خیر

-

نبود توجه ه دستورات مدیر داخلی

2

نبود توجه ه دستورات کلی شرکت

22

نبود پای ندی ه اساسنامة سیستم

20

دخ وتصرف در منا ع سیستم

2

 -اصل ششم :مکانیزم حل اختلاف

مکانیز ح اختلاف ین کار ران و کارکناان یکای دیگار از ا اول اساترو اسات کاه در
سنجش میزان موفقیت سیستم ه آن توجه میشود .این ا

ه زو وجود مکاانهاایی ارای

ح اختلاف اشاره دارد .یافتههای تحقیق در این زمینه نصان میدهاد در اورتیکه این افاراد
کمپ اختلافی روز کند ،ا تدا ،مدیر داخلی و در ورتیکه ح نصود ،در مراح

عدی نمایندة

سها دار یا خود سها دار سعی در رفع آن میکنند .درمجموع ،و عیتی سه سطحی ارای حا
اختلاف در سیستم است -6 :گفتوگو ا مدیر داخلی؛  -0گفتوگو اا نماینادة ساها دار؛ -9
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گفتوگو ا سها دار .ازآنجاکه همة افراد مصغول در کمپ هممحا و از یاک روساتا هساتند،
اختلافات کمی دارند و اغلب میان خودشان مسا
ح اختلاف در سیستم کاملاً حسابشده است و ا

را ح وفصا میکنناد؛ ناا راین ،مکاانیز
شصم در ایان کماپ کاملااً اجارا شاده

است (جدول : 9
جدول  -2میزان رعایت اصل مکانیزم حل اختلاف در اکوکمپ روستایی متینآباد
مأخر :نگارندگان6931 ،
پاسخدهی

درصد پاسخگویان

متغیرهای اصل ششم

توسط روستاییان

688

توسط دو ت

0

توسط سها داران

2

کم

30

متوسط

0

زیاد

-

آیا تا کنون سیستم ا سیستم ا ادستی (دو ت

له

38

مصکلی داشته استب

خیر

68

در ورتیکه اختلافی میان افراد سیستم هوجود
آید ،مکانیز ح آن ه ه ورتی استب
میزان شدت اختلافها در سیستم در ه حدی
استب

-اصل هفتم :بهرسمیتشناختن حداقل حقوق برای سازماندهی

ه زو تأییدشدن فر سازمانی هعنوان نهاادی حقاوقی و معتبار توساط دو ات

این ا

اشاره دارد .یافتههای تحقیق نصان میدهد که مسئو ان و ساها دارن اکوکماپ ارای توساعه و
گسترش آن از دو ت وا گرفتهاند و ایان سیساتم موردحمایات خاش دو تای اوده اسات و
ههمیند ی است که این سیستم ا نهادها و ادارات دو تای همکااری داشاته اسات؛ ناا راین،
میتوان گفت کاه ایان تصاک کاملااً قاانونی و موردحمایات دو ات اسات؛ ناا راین ،ا ا
هرسمیتشناختن حداق حقوق رای ساازماندهی در سیساتم کاملااً موردتوجاه اوده اسات
(جدول : 0
جدول  -8میزان رعایت اصل بهرسمیتشناختن حداقل حقوق برای ساماندهی در اکوکمپ متینآباد
مأخر :نگارندگان6931 ،
متغیرهای اصل هفتم

پاسخدهی

درصد پاسخگویان

آیا سیستم رای توسعة خود از دو ت وا گرفته

له

688

استب

خیر

-
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پاسخدهی

درصد پاسخگویان

متغیرهای اصل هفتم

له

31

خیر

2

آیا سیستم ا نهادها و ادارات دو تی همکاری داشته

له

31

استب

خیر

2

آیا سیستم موردحمایت خش دو تی استب

 -اصل هشتم :بنگاههای ادغامشده

این ا
ا

در منا ع مصترکی که خصی از یک سیستم زرگتر هستند ،قا اجرا اسات .ایان

یان میکند که یصتر فعا یتهای مدیریتی (تدارک ،تخصیص ،نظارت ،اجرا ،ح اختلاف

و غیره در سطوح مختلفی از نگاههای ادغا شده سازماندهی میشوند .یافتاههاای حا ا از
روش نظریة زمینهای نصان میدهد که در کمپ ،فعا یتهاای مادیریتی در ساطوح مختلفای از
نگاههای ادغا شده انجا نمیشود و نتیجهگیری میشود که این سیساتم زیرمجموعاة تصاک
زرگتری نیست و سلسلهمراتب فعا یتی در سطوح مختلف در آن مصاهده نمیشاود .ازآنجاکاه
این سیستم از ادغا هی سیستم دیگری ایجاد نصاده اسات و درحالحا ار ،رناماهای ارای
تجمیع ا گروه های دیگر وجود ندارد ،ا

هصتم در این اکوکمپ اجرا نصده است.

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

روستای متینآ اد یکی از روستاهای کویری شهرستان نطنز در استان ا فهان است کاه اا
احداث اکوکمپ از ظرفیتهای گردشگری منطقه هره رداری شده است .مهمترین ویژگی این
کمپ ،کنش جمعی و مدیریت ومی آن است .ازآنجاکه هدف از ایان مطا عاه ررسای ا اول
استرو و میزان موفقیت در سیستم است ،در جمعآوری اطلاعات و تحلی از ا گوی تحلیا و
توسعة نهادی استرو استفاده شد .دراینراستا ،ا تادا اا کماک متغیرهاایی اه ارزیاا ی میازان
موفقیت در مدیریت کمپ متینآ اد پرداخته شد .نتایج حا

سیستم مدیریتی کمپ را موفاق

ارزیا ی کرد .در مرحلة عد ،ه ررسی میزان اجراییشدن ا اول اساترو در سیساتم پرداختاه
شد .نتایج این ررسی نصان داد که اکوکمپ گردشاگری متاینآ ااد نموناة موفاق و رو هرشاد
کنصی جمعی و نتیجة اعتماد ه افراد ومی در امر مدیریت و توسعة روساتایی اسات .احاداث
کمپ رای روستا مزایای زیادی داشته است؛ ازجمله هبود مسیرهای ارتباطی و حم ونق

اه
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روستا ،حفر جمعیت روستا و جلوگیری از مهاجرت ،ایجاد اشتغال رای مردان و زنان ،امکاان
فروش محصو ات کصاورزی و نایع دستی مرد روستا در غرفة فروش کماپ ،هباود افات
کا بدی روستا ،هبود او اع هداشتی و ایمنی منطقه ازنظر پصة ساا ک ،امکاان مصارف ماازاد
محصو ات کصاورزی کمپ ارای اهاا ی روساتا ،افازایش رفااه مارد روساتا ،ارتبااط یصاتر
روستاییان ا مرد شهر و تبادل فرهنگی ،توجه و شناخت یصتر نسبت ه جاذ ههای روستا در
منطقه و در ایران.
این مطا عه نصان داد که ا ول هصتگانة اساترو کاه در تماامی سیساتمهای خودساازمانی
موفق مصترک ودند ،در این سیستم نیز اجرا شده است .تمامی این ا ا ها را میتاوان ناین
خلا ه کرد :از مرحلة سااخت تاا هره ارداری از اهاا ی روساتا اساتفاده شاده اسات؛ کماپ
هطورمستقیم توسط مرد روستا اداره میشود؛ نیروی کار از روستا است و رای کار اه آنهاا
آموزش داده شده است؛ روستاییان هازای خدماتی که ارا ه میدهند حقاوق ،کاراناه و پااداش
دریافت میکنند؛ وظیفة هرک

درمورد ارا ة خدمات یا کاری که اید انجا دهد ،کاملاً وا اح

و روشن است؛ روستاییان میتوانند نظرها و پیصانهادهای خاود را هطورمساتقیم اا مادیریت
سایت درمیا ن گرارند؛ از کارمندان (روستاییان رای هبود مدیریت مناا ع و هباود مادیریت
داخلی نظرخواهی میشود؛ کارمندان میتوانند مصکلات مر وط ه خاود یاا مجموعاه را آخار
هفته ا مدیرک داخ کمپ درمیان گرارند؛ ه اها ی آماوزش داده میشاود کاه ارای هباود
و ع روستا اید ه محیطزیسات احتارا گراشاته شاود و اههمیند ی اسات کاه وتاهها و
درختاههای کویر دستنخورده اقی ماندهاند؛ رای متخلفان مجازاتهایی تعیین شده اسات و
مکانیز ح اختلاف کاملاً روشن است؛ این سیستم کاملاً موردحمایت خاش دو تای اسات و
حتی از طرف آن موردتصویق نیز قرار گرفته است.
دونشک ،در مسیر انجا این پژوهش ا محدودیتهایی مواجه ودیم کاه شاناخت آنهاا
میتواند اعث ارتقای سطح کیفی پژوهشهای آینده شود .این محدودیتها عبارت ودند از:
 نبود منا ع و اطلاعات مرتبط ا کنش جمعی درزمینة مدیریت گردشگری؛
 نبود امکان تحلی مقایسهای هد ی دردساترسنبودن سیساتمی مصاا ه اا نموناة ماورد
مطا عه که ازطریق کنش جمعی مدیریت شود؛
 نبود حمایت ما ی دو ت در جهت توسعة پژوهش.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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 پیصنهادهای مبتنی ر یافتههای پژوهش عبارتاند از:


راساس نتایج حا

از این پژوهش پیصانهاد میشاود کاه دو ات درراساتای هباود و

افزایش گردشگری ،تسهیلات و امکانات از را ارای ایجااد تصاک های خودساازمانی
فراهم کند؛


رای افزایش آگاهی روستاییان از مزایای کنش جمعی ،دو ت اید در روستاهای مساتعد
گردشگری ارا ة رنامههای آموزشی را درنظر گیرد؛



رای رشد و توسعة سیستمهایی مصا ه ا نمونة موردمطا عه پیصنهاد میشاود کاه دو ات
ودجة کافی رای تبلیغات دراختیار سیستم قرار دهد؛



رای حمایت از این نوع سیستمها ،دو ت میتواند تسهیلات ما ی ویژهای مانناد اعطاای
وا های لندمدت ا هرة کم درنظر گیرد؛

 دو ت میتواند قوانینی تصویب کناد کاه اساتقلال تصاک ها و نهادهاای خودجاوش را
تضمین کند و ه رشد آنها کمک کند.
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