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 چکیده

یااا ی  ااه ار وب دسااتهااتعاااد ی در   ةوزنروستایی، مدیریت گردشگری اهداف: 

تواند یکی است. در مدیریت گردشگری، کنش جمعی می روستاییگردشگری پایدار 

هااا، ا ینااور اسااترو   ااه پایدار روستایی  اشد. طاای سااالهای رسیدن  ه توسعة از راه

های جمعی در جوامع مختلف پرداختااه اساات و هصاات ا اا  مطا عه و  ررسی کنش

داند. در این پژوهش،  ا اساسی را در را طه  ا مدیریت موفق منا ع مصترک یکسان می

گردشگری شدن ا ول هصتگانة وی در کمپ ا ها  از مطا عات استرو ، میزان اجرایی

نهاد تصااکی  شااده اساات و ازطریااق کاانش جمعاای  ورت کاملاً مرد آ اد که  همتین

 شود،  ررسی شده است.مدیریت می

پژوهش در  هار وب تحلیاا  نهااادی و  نیان روش تحقیق پراگماتیسم  وده روش: 

ای و پیمااایش میاادانی و  ااا ها  ا استفاده از مطا عات کتا خانااهانجا  شده است. داده
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مصاحبه  ا خانوارهای روستایی فعااال در  08ساختاریافته  ا انجا  ک مصاحبة نیمهکم

وتحلی  اطلاعات از روش آمیخته اسااتفاده دست آمد.  رای تجزیهکمپ و مسئو ان  ه

های آماری )آزمااون نساابت   ااه  ررساای و ساانجش که ا تدا  ا داده ورتشد.  دین

آ اااد پرداختااه شااد و ساا  ،  اارای میزان موفقیت سیستم در کمپ گردشگری متااین

 ررسی مجموعة متغیرهای  یرونی تأثیرگاارار  اار و ااعیت کاانش و همانااین،  اارای 

گراندد تئوری )استراس  روش کیفی عنوان ویژگی نهادی، از ررسی ا ول استرو   ه

 و کور ین  استفاده شد.

رده اساات و نظر مدیریت، سیستم موفق عم  کاا از  ر اساس یافته هاها/ نتایج: یافته

نکردن ا   هصااتم کااه  اار اند و فقط رعایتخو ی اجرا شده ه در آن ا ول استرو 

 شده تمرکز دارد، در منطقه مصهود است.های ادغا  نگاه

آ اد نمونة موفق نتایج این  ررسی نصان داد که اکوکمپ گردشگری متین گیری:نتیجه

ومی در اماار ماادیریت و توسااعة رشد کنصی جمعی و نتیجة اعتماد  ه افااراد  ااو رو ه

روستایی است. احداث کمپ  رای روستا مزایای زیادی داشته است؛ ازجملااه  هبااود 

ونقاا   ااه روسااتا، حفاار جمعیاات روسااتا و جلااوگیری از مسیرهای ارتباطی و حم 

 مهاجرت، ایجاد اشتغال  رای مردان و زنان و...

ی، ماادیریت گردشااگری، کنش جمعی، ا ول استرو ، مدیریت مصااارکتها: کلیدواژه

 آ اد.متین

 . مقدمه2

تعاون و همکاری، همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع  صری اسات و نقاش مهمای در 

هاای رسامی در اروپاا و هاای تعاونیموفقیت. کنادهای توسعة جوامع روستایی ایفا می رنامه

حمایات دو ات از دهاة های تحتآمریکای شما ی در اوای  قرن  یستم، منجر  ه ایجاد تعاونی

؛ منزناادیک، دی 20، ص. 6360، 6توسااعه شااد )تااا ین ااه  عااد در کصااورهای درحال 6318

 6398ای دهاة هاای توساعهاما  اه عقیادة سابرایت، پارادایم  ؛0882، 0کارتیگریگوریو و مک

 شدند؛  ادون توجاههای وسیع میطورکام  درگیر فعا یت ودند که جوامع  ه  رپایة این فر یه

                                                           
1. Tubin 

2. Meinzen-Dick, Di Gregorio & Mc Carthy 
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، ص. 6339، 6شاوند )سابرایتهایی در سطح جامعه  هتر مادیریت می ه اینکه  ه نوع فعا یت

ها موجب شد تاا  ارای ارا اة خادمات، تأکیاد  . نار ایتی از عملکرد  سیاری از این  رنامه91

های  سیاری از شکست دو ت و  ازار نیاز وجود، نمونه یصتر  ر روی دو ت یا  ازار شود.  ااین

های کانش جمعای در مقیااس کاه نموناهژه در تأمین نیازهای فقرا وجود داشت؛ درحا یوی ه

دهندة علاقة تازه  ه مصاارکت در های خارجی ، نصانکو ک )ازطریق مؤسسات  ومی یا  رنامه

های توسعة کصاورزی و روساتایی در گاروه هاای محلای  اود )منزنادیک و  سیاری از زمینه

اناد های متعدد درزمینة مدیریت منا ع مصترک نصان دادهپژوهش  .080، ص.  0882همکاران، 

محیطی، اجتمااعی و اقتصاادی های زیساتکه کنش جمعی، عام  مهمی  رای تأسی  سیستم

حکاومتی،  -های سیاسایای در تما  عر اهح   رگزیدهپریر، پایدار و قوی و نیز، راهانعطاف

؛ 0،6338های اجتمااعی اسات )اساترو تمزیست و سیسامحیطی، مدیریت محیطاقتصاد زیست

؛ فا اک 0886، 1؛ کارپنتر، واکر، آندری  و آ ا 0886، 0؛ گاتلیب0888، 2؛ آدگر6333 ،9دا سون

؛ آناادری ، 0882، 3؛ تااامکین و آدگاار0889، 0؛ فراسااتر، ما ااه و اساالیمکر0880، 9و همکاااران

، 69؛ کروناد و  اودین1088، 60؛ فیکس 0880، 66؛ کامینگ و همکاران0882، 68جانسن و استرو 

  .  0889، 61تا بایو، جانسن و ونه ؛ 0881، 60گا وپین؛ 0881، 62؛ جانسن و آه0881

نا  درزمینة مطا عة مدیریت منا ع مصترک و کنش جمعای ا ینور استرو ، ازجمله محققان  ه

در دنیا است. وی  ا درنظرگرفتن رویکرد نهادی، شیوة خودسازمانی و کانش جمعای را  ارای 

دهد. استرو   رای تحلی  ترتیبات نهادی موجود در منا ع مصترک، ریت مصترک پیصنهاد میمدی

                                                           
1. Seabright 

2. Ostrom 

3. Dobson 

4. Adger 

5. Gottlieb 

6. Carpenter, Walker, Anderies & Abel 

7. Folke 

8. Fraser, Mabee & Slaymaker 

9. Tompkins & Adger 

10. Anderies, Janssen & Ostrom 

11. Cumming  

12. Fiksel 

13. Cronaand  & Bodin 

14. Janssen & Ahn 

15. Gallopin 

16. Toleubayev, Jansen & van Huis   
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کناد. در ایان  هاار وب،  هار و ی  ا عنوان  هار وب تحلی  و توسعة نهاادی ایجااد می

های موفاق،  اه شوند. استرو   ا مطا عة سیستمتمامی عوام  مؤثر  ر کنش جمعی مصخص می

ها را در هصات ا ا   یاان کارده ها دست یافته و آنیان این سیستممجموعة قوانین مصترک م

شوند، ما را درراساتای هایی که در ایران ازطریق کنش جمعی مدیریت می ررسی سیستماست. 

کند، یاری ارا ة راهکارهای مفید  رای  هبود مدیریت این سیستم  راساس آناه استرو   یان می

آ ااد نیاز نموناة  اارز کانش این پژوهش؛ یعنی، اکوکماپ متیندهد. نمونة موردمطا عه در می

 اورت خودجاوش و  اا آ ااد اسات کاه  هجمعی و مدیریت مصارکتی اهاا ی روساتای متین

گردشاگری منطقاه احاداث شاده اسات. تاا پایش از  گیری از موقعیت کویری و ظرفیت هره

عنوان آخارین روساتای حاشایة ونصان،  هنا آ اد  روستایی  یاحداث این کمپ، روستای متین

 رد؛ اما،  ا همت ای نمیای دو ت  هرههای توسعه یا ان پصت ریگ  ود که از خدمات و  رنامه

گردشگری منطقه، اکنون این روستا یکای  گیری از ظرفیتمرد  روستا در اقدامی جمعی و  هره

رداشات تلف ازجملاه  های مخشود که  ا خلاقیتاز نقاط پر  ازدید کویری ایران محسوب می

، های  استانی مانناد مهرگاانجصن،  رگزاری  غیرهانار و  ،محصو ات مختلف )گند حضوری 

شب و غیره توانسته است پریرای گردشاگران ر د ستارگان در ، سوری و یلدا هارشنبه ،سده

آ ااد ایان اسات کاه  اه شایوة مصتاق درطول سال  اشد. نکتة مهام در را طاه  اا کماپ متین

 ارداری، اهاا ی شود؛ یعنی، از شروع احداث تاا  هرهسازمانی و کنش جمعی مدیریت میخود

 ارداری آن نداشاته اند و دو ت نقصی درجریان سااخت تاا  هرهروستا مصارکت مستقیم داشته

 راین، شیوة مدیریت اها ی روستا در را طه  ا گردشگری از نظم و پایداری خا ی است. افزون

ازنظار  هتارین ، سازمان ملا  رنامة توسعة ازسوی  0862در سال که طوری رخوردار است؛  ه

در ایان  . 06، ص. 0862، 6شاد )ویسایت  رتر جهاان شاناخته  60عنوان یکی از عملکرد  ه

پژوهش  ا ا ها  از  هار وب تحلی  و توسعة نهادی ا ینور استرو  و درنظرگرفتن ا اول وی، 

آ اد شناسایی و موردسانجش قارار ا ول در اکوکمپ متینشدن این سعی شده است تا اجرایی

هایش در ارة کنش جمعی و گیرد. سؤال اساسی این است که آیا ا و ی که استرو  در پژوهش

 ندی  ه این ا اول  ازماة موفقیات در هار اقادا  دست آورده است و پایمصارکت گروهی  ه

دیگر، آیاا عبارتشاده اساتب  اه طوردقیق اجاراآ ااد نیاز  اهجمعی است، در اکوکماپ متین

                                                           
1. Wei 
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شادن ایان معیارهای استرو  در این سیستم نیز وجاود داردب در ایان پاژوهش، میازان اجرایی

 ا ول مورد ررسی قرار گیرد. 

 . پیشینة تحقیق7 

طورمستقیم  ه مدیریت منا ع طبیعی مارتبط در  ند دهة گرشته درمورد کنش جمعی که  ه

؛ 6330، 0؛  روملای6330؛ استرو ، 6301، 6شده است )یوفوفهای زیادی انجا  است، پژوهش

؛ 0883، 9؛ یاناگ و وو0886، 1؛ آگاراوال6331، 0؛  لاد و پلااتیو6339، 2؛  اردهان6330، 9تانگ

طورکلی، مطا عااتی کاه درزمیناة  .  اه0869، 3نونی، کرسی و ویویانا-، د؛ ارسی0862، 0آرارال

 گیرند: اند، در سه دستة کلی قرار میمدیریت اشتراکی و کنش جمعی انجا  شده

کنش جمعی، خودسازمانی منا ع مصترک  نظریهای مطا عاتی که  ه  حث درمورد جنبه -6

ها تکیه دارند و  ازیپردازند و  ر مباحث نظری مانند نظریة و شرایط موفقیت کنش جمعی می

 66  و هااردین6310) 68ا ساونها مخا ف خودسازمانی هستند؛ مانند مطا عات ا بته  رخی از آن

دنبال تحلیا  منطاق کانش جمعای و ارا اة هاا مطا عااتی  اه .  رخی دیگار از پژوهش6310)

  ؛6300،  60؛ وید6331ها میان موارد موفق خودسازمانی هستند )مانند  لاد و پلاتیو، مصارکت

گاوی شده در را طاه  اا مناا ع مصاترک کاه  راسااس ا مطا عات نهادی و تجر ی انجا  -0

؛  اسااتاکوتی و 0882، 69اند )ماننااد کاایمهای وی انجااا  شاادهاسااترو   و  ااا توجااه  ااه نظریااه

  ؛0883؛ آرارال، 0883 ،62شیواکوتی

                                                           
1. Uphof 

2. Bromley 

3. Tang 

4. Bardhan 

5. Baland & Platteau 

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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دنبال تعیین متغیرهای تأثیرگرار  ر مدیریت مصارکتی هساتند. در مطا عات تجر ی که  ه -9

د و در ایان مطا عاات، شاوها معمو اً توساط پژوهصاگر انجاا  می ندیاین مطا عات، شاخص

ا گوی خا ی در ارتباط  ا ناوع متغیرهاای نهاادی وجاود نادارد )مانناد زارعای دساتگردی، 

 . 6939ونااد،  اادر و هاشاامی، ؛  هلول6938پااور، رجااب؛ 6909ایرواناای، فماای و مختاااری، 

 پژوهش حا ر  ا تمرکز  ر ا گوی استرو  و درنظرگرفتن نظریة وی انجا  شده است. 

 سی تحقیقشنا. روش3

این پژوهش  راساس تحلی  نهادی انجا  شاد. تحلیا  نهاادی در ساه ساطح  هاار وب، 

کنندة عواما  تأثیرگارار  ار مسائله و ناوع شود.  هاار وب، مصاخصنظریه و مدل انجا  می

ای از متغیرهاایی اسات کاه تحلیا  هماة اناواع ارتباطات  ین عوام  است. همانین، مجموعه

 نا راین،  ا توجه  ه ناوع   ؛021، ص. 0883دهند )استرو ، را ارا ه می ترتیبات نهادی موردنیاز

اساتفاده شاد. ایان  اار وب  اا جاداکردن  6پژوهش، از  هار وب تحلی  و توسعة نهاادی

های مختلف،  ه پژوهصگر در درک  هتر تأثیر هر  خش و نحوة تأثیرگاراری هار  خاش  خش

طورمجزا هر  خاش را مطا عاه کناد و اقادامات  هتواند کند و درنتیجه، پژوهصگر میکمک می

 . هار  هاار وب  اا 69، ص. 0866 از   رای  هبود هر  خاش را تصاخیص دهاد )اساترو ، 

حلی  وتتجزیااهار وب هاااساااس،  های خا اای هماااهنگی دارد؛  راینای از نظریااهمجموعااه

ریاة کا اهاای عماومی و ها، نظریة مباد ة کا ا، نظریة انتخاب جمعای و نظ ا نظریة  ازی نهادی،

 . در ایان پاژوهش، از نظریاات اساترو  3، ص. 0866منا ع مصترک سازگار اسات )اساترو ، 

هاای وی استفاده شده است و متغیرهای واردشده هماهنگ  اا متغیرهاای موجاود در پژوهش

هستند. همانین، نظریة مورداستفاده در این پاژوهش در ارتبااط  اا کانش جمعای و کا اهاای 

 ار پراگماتیسام و روش تحقیاق، آمیختاه )ترکیاب اسات.  نیاان روش تحقیاق، مبتنیمصترک 

های کمی و کنند که روشهای آمیخته مفهومی را  یان میهای کمی و کیفی  است. روشروش

ساازند کاه منز ة رویکردهای مکم  یکدیگر هستند و محقق را  ه ا زارهایی مجهاز میکیفی  ه

 این و  اوفتی ، ای از مسئله را مدنظر قرار دهناد ) ین عاد گستردهکار وی را تسهی  کنند و ا

تحلیلی اسات.  - . پژوهش حا ر از حاظ هدف، کار ردی و ماهیت آن تو یفی6، ص. 0880

                                                           
1. Institutional Analysis and Development )IAD( 
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ای و پیماایش میادانی )مصااحبه، مصاااهده و هاا از مطا عاات کتا خانااهآوری داده ارای جماع

دست آمد که ساختاریافته  ههای نیمهکمک مصاحبهههای میدانی  نامه  استفاده شد. دادهپرسش

نفر از سرپرستان خانوارهاای فعاال در  08مصاحبه  ه اشباع نظری رسید؛  نا راین،  08 ا انجا  

آ اد جامعة آماری پژوهش را تصکی  دادند.  ارای انتخااب جامعاة کمپ و مسئو ان کمپ متین

طورکاه گفتاه  رفی  استفاده شد. همانو گلو ههای کیفی هدفمند )متواتر نظری آماری از روش

هاای روش وتحلی  اطلاعات از روش آمیخته اساتفاده شاد. از  این اساتراتژیشد،  رای تجزیه

های آماری آمیخته، استراتژی ترتیبی متناسب  ا پژوهش حا ر  ود. روند ترتیبی که ا تدا  ا داده

ان موفقیت سیستم، در کمپ گردشاگری ای   ه  ررسی و سنجش میز)آزمون نسبت یا دوجمله

آ اد پرداخته شد و س  ،  ارای  ررسای مجموعاه عواما  ماؤثر  یرونای شاام  روستای متین

خصو یات فیزیکی و اجتماعی تأثیرگرار  ر و عیت کنش و همانین،  ارای  ررسای ا اول 

ای یاة زمیناهاساتفاده شاد. نظر 6 ای)نظریة زمینه روش کیفی عنوان ویژگی نهادی، ازاسترو   ه

 ورت  هها از رهگرر تعام  مستمر  ین گردآوری و تحلی  دادهکند و درطول تحقیق رشد می

)اساتراس و  شودحا   میدستی و  ا روش کدگراری در سه مرحلة آزاد، محوری و گزینصی 

    .099، ص. 6332کور ین، 

 . عوامل مؤثر تحقیق2. 3

 شوند:ه دو دستة ا لی تقسیم میمورداستفاده در این مطا عه   عوامل مؤثر

 کنندة میزان موفقیت در سیستم. عوامل مؤثر مشخص2. 2. 3

 آ اد دو متغیر  ررسی شد:  رای ارزیا ی میزان موفقیت در مدیریت کمپ متین

قوانین مورد استفاده در سیساتم:  قاوانین عملیااتی، نحاوة تعاما  و همکااری افاراد در  -

کنندة کنند و تمای   یصاتر افاراد  اه اطاعات از قاوانین مصاخصمینگهداری از منبع را تعیین 

 اراین، هر اه قاوانین در سیساتم  . افزون60، ص. 6330کارایی ایان قاوانین اسات )تاناگ، 

تر خواهد  ود؛ درنتیجه، میزان اطاعت کار ران از قوانین شااهدی کارآمدتر  اشند، سیستم موفق

  ر کارایی سیستم است.

                                                           
1. Grounded Theory 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif3KTIzrXcAhUmM-wKHTzGDzIQFghQMAM&url=http%3A%2F%2Fsociologyut.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fgrounded-theory.pdf&usg=AOvVaw1EwY0gRnSi6EUSSRz7emZN
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سیستم: مسلم است که هر ه عملکرد سیساتم در جهاات متعادد  هتار   ررسی عملکرد -

شاود. در رود و حتی قدرت خلاقیت و رشاد سیساتم  یصاتر می اشد، کارایی سیستم  ا اتر می

 کنندة میزان موفقیت سیستم آورده شده است. ، عوام  مؤثر مصخص6جدول )

 کنش. مجموعه عوامل مؤثر بیرونی تأثیرگذار بر وضعیت 7. 2. 3

های فیزیکی، اجتماعی و نهادی سیستم هستند. پژوهش این عوام  مؤثر، متمرکز  ر ویژگی

حا ر متمرکز  ر ا ول استرو  است؛ اما،  ارای همااهنگی  اا  هاار وب تحلیا  و توساعة 

اناد هاا عبارتهای فیزیکی و اجتماعی مؤثر  ر کنش نیز  ررسی شد. این ویژگینهادی، ویژگی

 از: 

 ی فیزیکی و زیستی: شام  موقعیت جغرافیایی و موقعیت مکانی سیستم؛هاویژگی -

های جامعه که  ر کانش جمعای تأثیرگارار هساتند، ترین ویژگیهای جامعه: مهمویژگی -

 . ا ساون 60، ص. 0880های قومی و مارهبی هساتند )آرارال، تعداد اعضای سیستم و تفاوت

تر ایی که تعداد اعضاای کمتاری دارناد، موفاقه  معتقد هستند سیستم6330  و تانگ )6310)

که تعداد نفرات اعضا زیاد  اشد، سهم افراد در تدارکات کمتار ها، وقتیهستند.  راساس نظر آن

کند. تفاوت میان اعضای شود و  نا راین، سواری مجانی و نداشتن مصارکت افزایش پیدا میمی

معی است. در اد یات نظری عقیده  ار ایان جامعه نیز یکی از عوام  مؤثر تأثیرگرر  ر کنش ج

های قومی و مرهبی میان افراد زیاد  اشند، احتمال موفقیت کنش جمعی است که هر ه تفاوت

  . 00، ص. 6330کمتر خواهد  ود )تانگ، 

هاای هار سیساتم، قاوانین و نهادهاای  ودن ویژگیهای نهادی:  ا توجه  ه متنوعویژگی -

شوند. در اد یات نظری، این قوانین  اا ناا  کار گرفته میها  هسیستم متفاوتی  رای مدیریت این

 یرونای  عوامـل مـؤثرشوند. قوانین در استفادة مجموعة سو  استفاده، شناخته می–در  -قوانین

هاای دهند. ا ول استرو ، ا و ی هساتند کاه ویژگیتأثیرگرار  ر و عیت کنش را تصکی  می

دهناد. هصات ا ا  اسااترو  و شادة پایادار را نصاان میهیدهای خودسازماننهاادی سیساتم

های مارتبط  اا آن در ها و ساؤالشده  رای تحلی  هریاک از ایان ا ا معیارهای درنظرگرفته

   آورده شده است. 0  تا )0های )جدول
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 . قلمرو جغرافیایی تحقیق7. 3

شاهر وب شارقی کیلومتری جنا 18نطنز و  شهر کیلومتری جنوب 00آ اد در متینروستای 

میاانگین  قارار دارد. شرقی 06 ° 03´ 90و  شما ی 99 °20´ 83کاشان در موقعیت جغرافیایی 

 21حاداکرر مطلاق دماا  متار ومیلای 688 ،درجه و میزان  اارش 63حدود  ة منطقهدمای سا ان

، جمعیات 6938است.  راسااس سرشاماری نفاوس و مساکن در ساال  -60حداق  مطلق   و

خاانوار دارد  611مارد  اود. ایان روساتا  980زن و  960وده است که شام   نفر   109روستا 

طورمستقیم در کمپ فعا یت دارناد و در ایاا  تعطیلاات و  هساازی و توساعة خانوار  ه 98که

هکتاار آن  اه  0هکتاار اسات کاه  98کند. وسعت ک  کماپ کمپ این تعداد افزایش پیدا می

این، کمپ دارای مزرعة پرورش اسب، مزرعة پارورش  رمزرعة ارگانیک اختصاص دارد. علاوه

 ،رواقاعشتر، مزرعة پرورش شترمرغ، مزرعة پرورش مرغ، خروس و پرنادگان دیگار اسات. د

 ةنقطا ردیگا ،و  عاد از آن ودشاکویر محسوب مای ةحاشی آ اد آخرین روستا درروستای متین

پاشای  ماا   رختاان طااق وهای شن روان و دای که سراسر آن ت همنطقه د؛زندگی وجود ندار

 آ ااد  اا هادف، اکوکماپ کاویری متین0868در سال  .دهندآن را تصکی  می ةانداز عمد صم

درکناار  او  منطقاه محلای و زیسات ةحمایت از جامعو و انه و پایدار ئمس گردشگری ةتوسع

های این ژگیترین ویگراری یکی از افراد منطقه تأسی  شد. از مهمآ اد  ا سرمایهروستای متین

کماک  اه و درنتیجاه، آموزش و ایجاد اشتغال  رای افراد  ومی کمپ، مصارکت جامعة محلی، 

ارگانیک، پارورش  ةاستفاده از انرژی خورشیدی، احداث مزرع ،کاهش مهاجرت  ومیان منطقه

 اا  گااهاناواع اقامت  ةراو ا شتر و شترمرغ، احداث زمین  ازی کودک  ا استفاده از مصا ح  ومی

  :0و  6های است )شک  استفاده از مصا ح  ومی

 . مبانی نظری تحقیق4

 . مدیریت منابع مشترک2. 4

ای از کا اها هستند که  اا اینکاه ویژگای اساترناپریری همانناد کا اهاای منا ع مصترک دسته

پریر نیز هستند.  ارای مادیریت مناا ع مصاترک ساه روش وجاود دارد: عمومی دارند، کاهش

ی، خصو ی و خودسازمانی )کانش جمعای  )خبااز رحیمای، امیاری و کیاانی، مدیریت دو ت

 . در ماادیریت دو تاای، دو اات متصاادی حفاار و حراساات از منااا ع اعاام از 66، ص. 6932
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د ی   ؛ اماا،  اه68، ص. 0880، گراری، مراقبت از سیستم و کنترل امور اسات )شاومنسرمایه

 زارهای کنتارل، ممکان اسات نظاارت کارآماد آوری اطلاعات و کمبود اهای زیاد جمعهزینه

ساازی را وجود،  رخای از مطا عاات خصو ی .  اااین921، ص. 6331نباشد ) لاد و پلااتیو، 

-3،  اص. 0880اند )پراسااد، عنوان گزینة مناسبی  رای مدیریت منا ع مصترک مطرح کرده ه

یناة اساترناپریری منباع، تواند  ه د ای  مختلفی ازجملاه زیااد ودن هزسازی می . خصو ی68

 ، 6333) 6 .  راسااس نظار ساا ت921، ص. 6331ناکارآمد و پرهزینه  اشاد ) لااد و پلااتیو، 

دهاد؛ اماا،  اعاث سازی نقش دو ت را در تأمین ما ی و مدیریت هر روزه کاهش میخصو ی

تی و های مدیریشود. همانین،  اید در روش ا ارفتن تسهیلات دو ت و وظایف متعارف آن می

-68،  اص 0880در  رخی موارد در تأمین ما ی  ه  خش خصو ی تسهیلات دهد )پراسااد، 

نداشتن دو روش قب ، روش سومی  ارای مادیریت مناا ع مصاترک د ی  کارایی مناسب  .  ه3

دهی یاا دهی و مدیریت منا ع مصترک، خودساازمانشود که این روش  رای سازمانپیصنهاد می

 ها وا سته  ه منبع مصترک است. ت که ارتزاق آنکنش جمعی افرادی اس
 

 آبادموقعیت جغرافیایی روستا و کمپ متین -7و  2های شکل

  
 آبادساربانی و پرورش شتر در اکوکمپ متین -7شکل  آبادموقعیت جغرافیایی روستا و کمپ متین -2شکل 

 6931مأخر: نگارندگان، 

 . کنش جمعی7. 4

داناد کاه یاک گاروه یاا مساتقیم یاا ازطریاق ساازمان اقدامی میمارشال، کنش جمعی را 

 . وجاه مصاترک 06، ص. 6330دنبال منافع مصترک خود هساتند )مارشاال ، ای  هخودساخته

گروهی است که تعاریف مر وط  ه کنش جمعی دخا ت گروهی از مرد   ا منافع مصترک درون

                                                           
1. Saleth 
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دهند و  ا یکدیگر همکاری را انجا  می یا ی  ه آن منافع مصترک، مجموعة اقداماتی رای دست

هاای گروهای  . در  رخای از فعا یت086، ص. 0882و تعام  دارند )منزنادیک و همکااران، 

طوروا ح مصخص نیست که گروه  گونه تعریف شده است و مرزهاای آن  زومااً ثا ات و  ه

ارای مارز  اا یافته و دمعین نیست؛  نا راین، یک منطقة خاکستری  این کانش جمعای ساازمان

های رسامی یاا  راین، ساازمانعلااوه .های اجتماعی  دون نظام وجاود داردهای شبکهفعا یت

کننده  اشند؛ اما،  از  است کردن کنش جمعی مفید و کمکغیررسمی ممکن است در هماهنگ

ها تنهاا درحاد مکتاوب ها و کنش جمعی تمایز قا   شویم.  سیاری از سازمان ین این سازمان

شاوند؛  ارعک  کانش جمعای کاه ممکان اسات ند و هرگز  ه اقدا  جمعای منجار نمیهست

عنوان یاک عنوان یکی از موارد زیر ظهور پیدا کناد:  اهخودی روی دهد و  ه ورت خود ه ه

  .609، ص. 0880رویداد، یک مؤسسه یا یک فرایند ) رهانو، پندر و تسفی، 

 . استروم و مدیریت منابع مشترک 3. 4

های استرو  درزمینة مادیریت مناا ع مصاترک  اا مطا عاه در میلادی، پژوهش 6308 از دهة

 نایع آب آمریکا آغاز شد. استرو   ه مطا عة مباحث مرتبط  ا کنش جمعی  ا رویکرد اقتصااد 

ویژه نهادهاای پردازد. این نگرش رشد اقتصادی پایدار را معلول توساعة نهاادی  اهنهادگرا می

، وی در پژوهصای در ارتبااط 6398داند. در دهاة های اجرای قرارداد میحقوق ما کیت و نهاد

سامت ارتقاای  ا مساا   مادیریت شاهری شارکت کارد. ایان مطا عاة تجر ای اساترو  را  ه

 هار وب تحلیا  و توساعة نهاادی ساوق داد. ایان  هاار وب کاه روش مصاترکی  ارای 

قادر سااخت تاا  تواناد  اه مطا عاة ها  ود، وی را های نهادی و هماهنگ  ا نظریة  ازیتحلی 

 ، فص  سو  .0880های منا ع مصترک جهان   ردازد )استرو ، تجر ی  سیاری از سیستم

  رای تحلی  عواما  ماؤثر ندمنظا  هار وب تحلی  و توسعة نهادی  ا هدف ایجاد روشی 

 خاش  . 630، ص. 0883های موردمطا عه طراحی شاد )اساترو ، مختلف تأثیرگرار  ر سیستم

 کلیدی  هار وب تحلی  و توسعة نهادی، تصخیص یک و عیت کنش و ساختارهای حا ا 

، فص  0868از تعاملات و همانین، نتایج و ارزیا ی این نتایج است )پوتت، جانسن و استرو ، 

ها تعام  دارند، خدمات و های اجتماعی هستند که افراد در آنهای کنش، محیطدو  . و عیت

کنند. شوند یا  ا هم ستیز میکنند،  ر هم مسلط میکنند، مصکلات را ح  مید ه میکا اها را مبا

شاود، هساتة مرکازی  هاار وب تحلیا  و میان تما  مواردی که در و عیت کنش انجا  می



 ونهمای                                   شمارة  یستمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                              000

 

توسعة نهادی و عیت کنش است که درواقع، متغیرها را  اا تأثیرگاراری  ار و اعیت کانش، 

 . 09، ص. 0866دهد )اساترو ، و نتایج حا   از آن تغییر میساختار و نحوة تعاملات انسانی 

دهاد. قاوانین در اساتفاده یاا هماان    هار وب تحلی  و توسعة نهادی را نصاان می9شک  )

ها  ه هصت ا   تقسیم های درونی یک  ازی در نظریة  ازیقوانین عملیاتی هماهنگ  ا  خش

ر سیستم  اید  ه قوانین رسمی و عرفی و در شوند.  رای  ررسی رعایت ا ول استرو  در همی

 رخی موارد، نحوة عملکرد سیستم توجه کارد؛  ناا راین، هصات ا ا  اساترو  و قاوانین در 

، 6932شوند )خباز رحیمای و همکااران، های نهادی درنظر گرفته میعنوان ویژگیها  هسیستم

  .30ص. 
 

 
 چهارچوب تحلیل نهادی -3شکل 

  60، ص. 0880مأخر: استرو  )

 های تحقیق. یافته5

 . سنجش میزان موفقیت سیستم2. 5

 ورت کیفی )اسمی  هساتند، از آزماون نسابت )دو های پژوهش  ه ا توجه  ه اینکه داده

ای   رای سنجش میزان موفقیت سیستم استفاده شد. نتایج این آزمون نصان داد که قوانین جمله

شوند؛ یعنی،  ورت کاملاً منظم رعایت می،  ه880/8 مورداستفاده در سیستم  ا سطح معناداری

کناد و نیاز  ا ات اساتفاده از آب، زماین و تعاداد اعضاای سیستم از قانون خا ی پیاروی می
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کند. درمورد عملکرد سیستم نیز این نتاایج حا ا  سیستم، فصاری ازطرف دو ت دریافت نمی

 شد:

د پاداش، کارانه،  یمه، عیدی و غیره،  ا مزایایی که سیستم  رای ساکنان قا   شده است مانن

موقع گویان، دستمزد افراد در سیساتم کاملااً  اهدر سطح متوسطی قرار دارند. ازنظر پاسخ 32/8

شاکنی اعضاای توانند روی آن حسااب کنناد. ساطح قانونشود و هر ماه افراد میپرداخت می

کنناد. رکام  قاانون را رعایات مایطودر سطح خیلی کمی قرار دارد و افراد  ه 30/8سیستم  ا 

کنناد؛ اماا، طورکام  از قوانین موجود در کمپ پیاروی مایساکنان و اعضای سیستم،  ه 31/8

گویان آن را پاساخ 18/8گویان از میزان پرداخت حقوق ماهیانه ر ایت کام  نداشاتند و پاسخ

آ ااد کمپ گردشاگری متینتوان گفت میزان آن را کم  یان کردند؛  نا راین، می 28/8متوسط و 

کند و میزان موفقیات سیساتم در ایان درزمینة اجرای قوانین و عملکرد سیستم موفق عم  می

آ اد را در را طه  ا عملکارد و توان کمپ گردشگری متینکمپ در سطح خو ی قرار دارد و می

 پیروی از قوانین موفق دانست.
 

 آبادتینمیزان موفقیت سیستم در کمپ گردشگری م -2جدول 

 6931مأخر: نگارندگان، 

 فراوانی جواب متغیرها شاخص
نسبت 

 شدهمشاهده

نسبت 

 قبلی
 معناداری

قوانین 

مورداستفاده 

 در سیستم

آیا قوانین رسمی یا غیررسمی  رای 

 مدیریت سیستم وجود داردب

 6 08  لی
08/8 888/8 

 - - خیر

آیا ازطرف دو ت محدودیتی  رای 

زمین، تعداد اعضای استفاده از آب، 

 سیستم یا غیره وجود داردب

 92/8 99  لی
08/8 886/8 

 01/8 69 خیر

 ررسی 

عملکرد 

 سیستم

ای را که سیستم  ه حقوق ماهانه

دهد،  گونه ارزیا ی شما می

 کنیدبمی

 18/8 98 متوسط
08/8 089/8 

 28/8 08 کم

مزایایی که سیستم  رایش ما قا   

ش، کارانه،  یمه، پادا شده مانند

عیدی و غیره را  گونه ارزیا ی 

 کنیدبمی

 81/8 9 خوب

08/8 888/8 
 32/8 29 متوسط

 



 ونهمای                                   شمارة  یستمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                              002

 

 2ادامه جدول 

 فراوانی جواب متغیرها شاخص
نسبت 

 شدهمشاهده

نسبت 

 قبلی
 معناداری

 ررسی 

عملکرد 

 سیستم

آیا حقوق و حق ا زحمة افراد در 

شودب موقع پرداخت میسیستم  ه

توانند روی هر ماه افراد مییعنی 

 آن حساب کنندب

 6 08  لی

08/8 888/8 

 - - خیر

شکنی اعضای سیستم سطح قانون

  قدر استب

 30/8 23 کم
0/8 888/8 

 0/8 6 متوسط

شرح رفتار معمول اعضای 

سیستم  ا توجه  ه قوانین موجود 

 در کمپ.

تقریباً تما  اعضا 

از قوانین پیروی 

 کنند.می

20 31/8 

08/8 888/8 

از قوانین پیروی 

 شود.نمی
0 82/8 

 

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

 اند از:این متغیرها عبارت

 . خصوصیات فیزیکی و کالبدی2. 7. 5

دارد. ایان  ماسه قرار آ اد در خط مقد  تعادل  ین انسان ومتینموقعیت جغرافیایی: کمپ  -

فاراهم « گردشگری  یا ان»ارگیری در دل کویر توانسته است موقعیت مناسبی را  رای توسعة قر

 کند. 

آ اد، نزدیکی آن  ه یکای های فیزیکی اکوکمپ متینموقعیت مکانی: یکی دیگر از ویژگی -

موقعیات کناد. های ایران است که ناحیة جنو ی را  ه پایتخت متص  میراهترین  زرگاز ا لی

 و ا افهان کیلومتر  18) آ اد و قرارگرفتن آن در نزدیکی دو شهر  زرگ کاشانیایی متینجغراف

 .پریر کرده استمدت را امکانسفرهای گردشگری کوتاهامکان  کیلومتر  699)

 . خصوصیات جامعه 7. 7. 5

، روساتای 6930 راساس سرشماری عمومی نفوس و مساکن مرکاز آماار ایاران در ساال 

خاانوار  98خانوار است که تعاداد  611مرد و  980زن و   960نفر شام    109ای آ اد دارمتین

طورمستقیم در اکوکمپ فعا یت دارند؛ ا بته، در ایا  تعطیلات و  هسازی و توسعة کمپ ایان  ه
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های  ازرگ کند؛  نا راین، نمونة موردمطا عه در این پژوهش جزو سیستمتعداد افزایش پیدا می

های میدانی در ایان اکوکماپ نصاان داد کاه هماة همانین، نتایج پژوهششود. محسوب نمی

کنند از یک قو ، نژاد و مرهب هستند خانوارهای روستایی و مسئو انی که در کمپ فعا یت می

توان گفات کاه و هی  ناهمگونی ازنظر این شاخص در این محدوده وجود ندارد؛  نا راین، می

 سبی  رخوردار است.از این  حاظ سیستم از همگونی منا

 های نهادی. ویژگی3. 7. 5

های نهادی اسات و ا اول اساترو ، درواقاع سومین متغیر مؤثر  ر و عیت کنش، ویژگی

اند؛  ناا راین،  راسااس های موفق و پایدار رعایت شدههای نهادی هستند که در سیستمویژگی

ای  اه  ررسای میازان زمیناهنظرات اعضا و مسئو ان کمپ و  ا استفاده از روش کیفای نظریاة 

 اجراشدن ا ول استرو  پرداخته شد:

 تعریفهای خوشاصل اول: مرز -

شود که  ه افارادی در خو ی مصخص میاین ا   شام  دو  خش است: در  خش اول،  ه

سیستم مصغول  ه کار هستند و در  خش دو ، مرزهای جغرافیایی مر وط  ه سیساتم مصاخص 

آ ااد دهاد، در اکوکماپ گردشاگری روساتای متاین  نصان می0ل )طورکه جدوشود. همانمی

دهد.  رای اینکاه افاراد تعریف را پوشش میهای خا ی وجود دارد که مرزهای خوشویژگی

آ اد  اشند و تنها در در این اکوکمپ عضو یا استخدا  در سیستم شوند،  اید اه  روستای متین

شاوند. فهرسات معینای از افاراد روساتا کاه میموارد خاص، افراد غیر ومی در سیستم جرب 

مصغول فعا یت هستند وجود دارد و  ا توجه  ه اینکه اندازة اکوکماپ مصاخص اسات،  ارای 

هاا را های خا ی تعریف شده اسات کاه افاراد  ایاد آنها قوانین و مکانیز ورود و خروج آن

توان نتیجه گرفت که ا   می رعایت کنند؛  نا راین،  ا توجه  ه مطا ب ذکرشده و نتایج تحلی 

طورکام  و ا و ی آ اد  هتعریف در محدودة اکوکمپ گردشگری روستای متینمرزهای خوش

  ورت حدی تحلی  شد.شدن این ا   در سیستم  هاجرا شده است. میزان اجرایی
 

 آباد تعریف در اکوکمپ متینمیزان رعایت اصل مرزهای خوش -7جدول 

 6931مأخر: نگارندگان، 

 گویاندرصد پاسخ دهیپاسخ عوامل مؤثر بر اصل اول

هایی داشته  رای عضو شدن یا استخدا  در سیستم افراد  اید  ه ویژگی

  اشندب

 30  ومی

 0 غیر ومی
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 7ادامه جدول 
 گویاندرصد پاسخ دهیپاسخ عوامل مؤثر بر اصل اول

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

 هستند وجود داردب

 688  له

 - خیر

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

 داردب

 688  له

 - خیر

 آیا اندازه و محدودة کمپ مصخص استب
 688  له

 - خیر

 رای افزایش حدود کمپ است که اقدامات خا ی  ورت 

 گیردب

 02  له

 21 خیر

 

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

شود:  خش اول  ر این مسائله متمرکاز اسات کاه قاوانین این ا    ه دو  خش تقسیم می

تخصیص  اید  ا شرایط زمانی، مکانی و محلی هماهنگ  اشند؛  خش دو ،  اه قاوانینی اشااره 

ها از پاول، ماواد و کاار کاه کاار ران زان نهادهدارد که  ر تناسب منافع کار ران در سیستم  ا می

آ ااد گویان معتقد هستند کاه در اکوکماپ متاینراستا، پاسخکنند، تأکید دارد. درهمینهزینه می

در  د یا ،همیننحوة تخصیص کارها  ه افراد مختلف  رپایة ا ول رسمی و قاانونی اسات.  اه

ای  یصتری نسبت  ه ساایرین  رخاوردار سیستم افراد خا ی وجود ندارند که از حقوق و مزای

کناد و گویان معتقد هستند که حوزة عملیاتی سیستم توساعه پیادا می راین، پاسخ اشند. افزون

در کاار  ارد؛  ارای نموناه، توان مازاد درآمد را  رای گسترش خادمات دیگار در محا   اهمی

، از درون کمپ، تاوری  ارای رو استهای  هار و پاییز که سیستم  ا مصتری فراوانی رو هفص 

 وجود، اااین شاود.ایجااد مینطناز و  اادرود  مانند های اطراف های شهرستانجاذ ه ازدید از 

اعضا مخا ف مداخلة  یرونی در سیستم هستند؛  نا راین، ازآنجاکه در این سیستم شاهد وجاود 

هاای دریاافتی تعرفاههای خا ی هستیم که هدفصان ایجاد عدا ت در میازان قوانین و مکانیز 

دهاد، ا ا  دو  )حقوق و مزایا  و میزان دریافت خدمات و منافعی است که  اه افارادش مای

  :9استرو  موردتوجه است و درحد توان اجرا شده است )جدول 
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 میزان رعایت اصل تناسب میان قواعد تخصیص و تدارک و شرایط محلی در اکوکمپ  -3جدول 

 6931مأخر: نگارندگان، 

 گویاندرصد پاسخ دهیپاسخ امل مؤثر اصل دومعو

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

 1 غیر رسمی

آیا در سیستم افرادی هستند که از حقوق خود محرو  

 اندبمانده

 00  له

 60 خیر

آیا در سیستم افرادی هستند که از حقوق و مزایای  یصتری 

  رخوردار  اشندبنسبت  ه سایر افراد 

 0  له

 30 خیر

تواند آیا حوزة عملیاتی سیستم توسعه پیدا کرده است و می

 کار گیردبمازاد درآمد را  رای گسترش خدمات دیگر  ه

 688  له

 - خیر

آیا هر گونه مداخلة خارجی در سیستم وجود داشته استب 

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

 01  له

 92 خیر

 

 اصل سوم: ترتیبات انتخاب جمعی -

سنجد. هر قدر که قدرت این ا   میزان توانایی افراد را در تغییر قوانین مر وط  ه خود می

هاای تر  اشد، این ا   کمتار اجارا شاده اسات. یافتاهکار ران در ایجاد و ا لاح قوانین پایین

وی مصخصای  رخاوردار اسات؛ یعنای، در دهی سیستم از ا گادهد که سازمانتحقیق نصان می

ها نظارت سیستم یک مدیرک  وجود دارد که در خود سیستم حضور ندارد؛ اما  ر تمامی  خش

دارد. در مرحلة  عد، مدیریت داخلی توسط یکی از اها ی روستا که معتماد نااظر و موردتأییاد 

تب منظمای حااکم اسات. مراروستاییان است، وجود دارد؛  نا راین، در مدیریت سیستم سلسله

گاراری و تغییار قواعاد شاوند، در قانونعنوان کار ران این سیستم شناخته میروستاییان که  ه

-کنند.  از   ه ذکر است که قانون و قواعد رسمی کصور در کمپ اجرا مینقش اساسی ایفا می

آزاد هساتند.  شود؛ اما، روستاییان در طراحی قواعد مختلف که  ا شرایط محلی مطا قات دارد،

ترین خصو یت این کمپ در انتخاب افراد درون سیستم است که های  فاردی از  خاش مهم

هاای دو ات اسااس، تغییار در سیاساتدار در آن مصغول  ه کار نیست؛  رهمیندو تی یا سها 

شود کاه میازان وجود نیاورده است؛  نا راین؛ این نتیجه حا   میتغییر خا ی در این مح   ه
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آ اد کاملاً اجرا شده است یی افراد در تغییر قوانین زیاد است و ا   سو  در اکوکمپ متینتوانا

  :2)جدول 
 

 آبادمیزان رعایت اصل ترتیبات انتخاب جمعی در اکوکمپ متین -4جدول 

 6931مأخر: نگارندگان، 

 گویاندرصد پاسخ دهیپاسخ عوامل مؤثر اصل سوم

 ه استبدهی این سیستم  گونحا ت سازمان

 688 توسط روستاییان

 - توسط دو ت

 -  خش خصو ی

دهی سیستم از قب  تا کنون رخ آیا تغییری در نحوة سازمان

 داده استب   

 30  له

 0 خیر

کندب نقش دو ت  یستب کار ران گیری می ه کسی تصمیم

 گراری یا تغییر قواعد نقش دارندب   تا  ه حدی در قانون

 - تغییرکم

 02 یرمتوسطتغی

 21 تغییر زیاد

آیا در سیستم، قواعد رسمی کصوری  ر قواعد غیررسمی 

 ارجحیت داردب

 31  له

 2 خیر

های دو ت  قدر در سیستم تأثیر داشته تغییر در سیاست

 استب   

 12 تغییرکم

 90 تغییرمتوسط

 2 تغییر زیاد

ایط آیا روستاییان آزادی طراحی قواعد متنوعی را که  ا شر

 محلی مطا قت دارد را دارندب

 688  له

 - خیر

 اندب  افراد حا ر در سیستم از  ه کسانی انتخاب شده

 30 توسط روستاییان

 0 توسط دو ت

 -  خش خصو ی

 

 اصل چهارم: نظارت -

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

اجرادرآمادن هریاک از ایان دو گو  اشاند. میازان  ها   کار ران سیستم پاسخناظران  اید درمق

شود؛ یعنی، یا ناظران در سیستم وجود دارند یا ندارند و این  ورت حدی  ررسی می خش  ه

دارنی هساتند دهد، ساها   نصان می0طورکه جدول )گو هستند یا نیستند. همانناظران یا پاسخ

مراتبی و  اورت سلسالهت کام  و مستمر دارناد و ایان نظاارت  هکه  ر عملکرد کمپ نظار
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کنناد و کاار ران کاه مارد  داران گزارش ارا ه مایشود؛ یعنی، ناظران  ه سها اجرا می مندنظا 

 ورت داوطلبانه  ه توانند  ه عملکرد ناظران انتقاد کنند و همانین،  هروستا هستند، آزادانه می

شود که نظارت  ار عملکارد ته  اشند؛  نا راین، این نتیجه حا   میرفتار همدیگر نظارت داش

گوی کاار ران شود و ناظرانی در سیستم وجود دارند که پاساخ ورت مستمر اجرا میکمپ  ه

  اشند.
 

 آبادمیزان رعایت اصل نظارت در اکوکمپ متین -5جدول 

 6931مأخر: نگارندگان، 

 گویانپاسخدرصد  دهیپاسخ عوامل مؤثر اصل چهارم

  ه کسی  ر سیستم نظارت داردب

 - توسط روستاییان

 - توسط دو ت

 688 دارانسها 

مراتبی و آیا  ر سیستم نظارت سلسله

 وجود داردب مندنظا 

 688  له

 - خیر

 دهندبناظران  ه  ه کسی گزارش می

 0 توسط روستاییان

 - توسط دو ت

 30 دارانسها 

نتقاد از عملکرد ناظران را آیا کار ران حق ا

 دارندب

 688  له

 - خیر

آیا کار ران )روستاییان  داوطلبانه  ر رفتار 

 همدیگر نظارت دارندب

 688  له

 - خیر

 

 شدهبندیهای درجهاصل پنجم: مجازات -

شده از دیگر ا ول استر  هستند که  ایاد در هار سیساتم ماوفقی  ندیهای درجهمجازات

ر  گیرند.  راساس این ا ا ، در هار سیساتم  ارای جلاوگیری از تکارار نقا  موردتوجه قرا

قوانین، اول اینکه  اید قوانینی  رای مجازات مجرماان وجاود داشاته  اشاد و دو  اینکاه ایان 

  ندی شوند. ها  اید  راساس شدت و تکرار نق  قوانین درجهمجازات

آ ااد، اگار هد که در اکوکماپ متیندهای پژوهش نصان مینتایج حا   از مصاحبه و یافته

 نادی  ه دستورات کلی شرکت، نباود پای کار ری )روستاییانی  قوانین داخلی مانند نبود توجه

 ه دستورات مدیر داخلی و غیره را نق  یا از آن تخطی کناد،   ه اساسنامة سیستم، نبود توجه
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افاراد و تنازل مرتباة آنهاا و شود. مصادیق تخطی از قواعد شام  تغییر نوع شاغ  مجازات می

ها  راساس تکرار جرایم و شدت دریافت حقوق و مزایای کمتر است. درحقیقت، میزان جریمه

 ندی هستند؛  نا راین، ا   پنجم نیاز کاملااً در اکوکماپ گردشاگری روساتای رتبهها قا  آن

  :1آ اد اجرا شده است )جدول متین
 

 آبادشده در اکوکمپ متینبندیی درجههامیزان رعایت اصل مجازات -6جدول 

 6931مأخر: نگارندگان، 

 گویاندرصد پاسخ دهیپاسخ متغیرهای اصل پنجم

آیا ممکن است که کار ران 

علت تخطی از قوانین از کار  ه

 اخراج شوندب

 688  له

 - خیر

های رسمی و اداری آیا مجازات

سیستم  ه نسبت میزان تکرار 

ها جرایم و شدت آن

  ندی هستندبرتبهقا  

 30  له

 0 خیر

آیا کار رانی که از قوانین 

کنند مجازات سرپیای می

 شوندبمی

 688  له

 - خیر

مصادیق تخطی از قوانین و نحوة 

اعمال مجازات ها در سیستم 

  یستب

 2 نبود توجه  ه دستورات مدیر داخلی

 22 نبود توجه  ه دستورات کلی شرکت

 20  ه اساسنامة سیستم  ندینبود پای

 2 وتصرف در منا ع سیستمدخ 

 

 اصل ششم: مکانیزم حل اختلاف -

مکانیز  ح  اختلاف  ین کار ران و کارکناان یکای دیگار از ا اول اساترو  اسات کاه در 

هاایی  ارای شود. این ا    ه  زو  وجود مکاانسنجش میزان موفقیت سیستم  ه آن توجه می

که  این افاراد دهاد در اورتیهای تحقیق در این زمینه نصان مییافته ح  اختلاف اشاره دارد.

که ح  نصود، در مراح   عدی نمایندة کمپ اختلافی  روز کند، ا تدا، مدیر داخلی و در ورتی

کنند. درمجموع، و عیتی سه سطحی  ارای حا  دار سعی در رفع آن میدار یا خود سها سها 

 -9دار؛ وگو  اا نماینادة ساها گفت -0گو  ا مدیر داخلی؛ وگفت -6اختلاف در سیستم است: 



 016                ... استرو  ا ول  ررسی: گردشگری مدیریت در جمعی کنش        سال پانزدهم                 

 

محا  و از یاک روساتا هساتند، که همة افراد مصغول در کمپ همدار. ازآنجاوگو  ا سها گفت

کنناد؛  ناا راین، مکاانیز  وفصا  میاختلافات کمی دارند و اغلب میان خودشان مسا   را ح 

و ا   شصم در ایان کماپ کاملااً اجارا شاده شده است ح  اختلاف در سیستم کاملاً حساب

   :9است )جدول 
 

 آبادمیزان رعایت اصل مکانیزم حل اختلاف در اکوکمپ روستایی متین -2جدول 

 6931مأخر: نگارندگان، 

 گویاندرصد پاسخ دهیپاسخ متغیرهای اصل ششم

وجود که اختلافی میان افراد سیستم  هدر ورتی

  ورتی استب آید، مکانیز  ح  آن  ه  ه

 688 توسط روستاییان

 0 توسط دو ت

 2 دارانتوسط سها 

ها در سیستم در  ه حدی میزان شدت اختلاف

 استب  

 30 کم

 0 متوسط

 - زیاد

آیا تا کنون سیستم  ا سیستم  ا ادستی )دو ت  

 مصکلی داشته استب

 38  له

 68 خیر

 

 دهیای سازمانشناختن حداقل حقوق بررسمیتاصل هفتم: به-

عنوان نهاادی حقاوقی و معتبار توساط دو ات این ا    ه  زو  تأییدشدن فر  سازمانی  ه

دارن اکوکماپ  ارای توساعه و دهد که مسئو ان و ساها های تحقیق نصان میاشاره دارد. یافته

اند و ایان سیساتم موردحمایات  خاش دو تای  اوده اسات و گسترش آن از دو ت وا  گرفته

 ی  است که این سیستم  ا نهادها و ادارات دو تای همکااری داشاته اسات؛  ناا راین، دهمین ه

توان گفت کاه ایان تصاک  کاملااً قاانونی و موردحمایات دو ات اسات؛  ناا راین، ا ا  می

دهی در سیساتم کاملااً موردتوجاه  اوده اسات شناختن حداق  حقوق  رای ساازمانرسمیت ه

  :0)جدول 
 

 آباددهی در اکوکمپ متینشناختن حداقل حقوق برای سامانرسمیتیت اصل بهمیزان رعا -8جدول 

 6931مأخر: نگارندگان، 

 گویاندرصد پاسخ دهیپاسخ متغیرهای اصل هفتم

آیا سیستم  رای توسعة خود از دو ت وا  گرفته 

 استب  

 688  له

 - خیر
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 8جدول ادامه 
 گویاندرصد پاسخ دهیپاسخ متغیرهای اصل هفتم

 آیا سیستم موردحمایت  خش دو تی استب  
 31  له

 2 خیر

یا سیستم  ا نهادها و ادارات دو تی همکاری داشته آ

 استب  

 31  له

 2 خیر

 

 شدههای ادغاماصل هشتم: بنگاه -

اجرا اسات. ایان تر هستند، قا  این ا   در منا ع مصترکی که  خصی از یک سیستم  زرگ

اختلاف های مدیریتی )تدارک، تخصیص، نظارت، اجرا، ح  کند که  یصتر فعا یتا    یان می

هاای حا ا  از شوند. یافتاهشده سازماندهی میهای ادغا و غیره  در سطوح مختلفی از  نگاه

هاای مادیریتی در ساطوح مختلفای از دهد که در کمپ، فعا یتای نصان میروش نظریة زمینه

شود که این سیساتم زیرمجموعاة تصاک  گیری میشود و نتیجهشده انجا  نمیهای ادغا  نگاه

شاود. ازآنجاکاه مراتب فعا یتی در سطوح مختلف در آن مصاهده نمیری نیست و سلسله زرگت

ای  ارای حا ار،  رناماهاین سیستم از ادغا  هی  سیستم دیگری ایجاد نصاده اسات و درحال

 های دیگر وجود ندارد، ا   هصتم در این اکوکمپ اجرا نصده است. تجمیع  ا گروه

 گیری و پیشنهادها. نتیجه6

آ اد یکی از روستاهای کویری شهرستان نطنز در استان ا فهان است کاه  اا وستای متینر 

ترین ویژگی این  رداری شده است. مهمهای گردشگری منطقه  هرهاحداث اکوکمپ از ظرفیت

کمپ، کنش جمعی و مدیریت  ومی آن است. ازآنجاکه هدف از ایان مطا عاه  ررسای ا اول 

آوری اطلاعات و تحلی  از ا گوی تحلیا  و سیستم است، در جمعاسترو  و میزان موفقیت در 

راستا، ا تادا  اا کماک متغیرهاایی  اه ارزیاا ی میازان توسعة نهادی استرو  استفاده شد. دراین

آ اد پرداخته شد. نتایج حا   سیستم مدیریتی کمپ را موفاق موفقیت در مدیریت کمپ متین

شدن ا اول اساترو  در سیساتم پرداختاه میزان اجراییارزیا ی کرد. در مرحلة  عد،  ه  ررسی 

رشاد آ ااد نموناة موفاق و رو هشد. نتایج این  ررسی نصان داد که اکوکمپ گردشاگری متاین

کنصی جمعی و نتیجة اعتماد  ه افراد  ومی در امر مدیریت و توسعة روساتایی اسات. احاداث 

ونق   اه مسیرهای ارتباطی و حم  کمپ  رای روستا مزایای زیادی داشته است؛ ازجمله  هبود
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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 

مصارف ماازاد  کا بدی روستا،  هبود او اع  هداشتی و ایمنی منطقه ازنظر پصة ساا ک، امکاان

محصو ات کصاورزی کمپ  ارای اهاا ی روساتا، افازایش رفااه مارد  روساتا، ارتبااط  یصاتر 

های روستا در توجه و شناخت  یصتر نسبت  ه جاذ ه، روستاییان  ا مرد  شهر و تبادل فرهنگی

 منطقه و در ایران.

دساازمانی های خواین مطا عه نصان داد که ا ول هصتگانة اساترو  کاه در تماامی سیساتم

تاوان  ناین ها را میموفق مصترک  ودند، در این سیستم نیز اجرا شده است. تمامی این ا ا 

 ارداری از اهاا ی روساتا اساتفاده شاده اسات؛ کماپ خلا ه کرد: از مرحلة سااخت تاا  هره

هاا شود؛ نیروی کار از روستا است و  رای کار  اه آنطورمستقیم توسط مرد  روستا اداره می ه

دهند حقاوق، کاراناه و پااداش ازای خدماتی که ارا ه میزش داده شده است؛ روستاییان  هآمو

کنند؛ وظیفة هرک  درمورد ارا ة خدمات یا کاری که  اید انجا  دهد، کاملاً وا اح دریافت می

طورمساتقیم  اا مادیریت توانند نظرها و پیصانهادهای خاود را  هو روشن است؛ روستاییان می

ن  گرارند؛ از کارمندان )روستاییان   رای  هبود مدیریت مناا ع و  هباود مادیریت سایت درمیا

توانند مصکلات مر وط  ه خاود یاا مجموعاه را آخار شود؛ کارمندان میداخلی نظرخواهی می

شاود کاه  ارای  هباود هفته  ا مدیرک  داخ  کمپ درمیان  گرارند؛  ه اها ی آماوزش داده می

ها و د ی  اسات کاه  وتاههمینزیسات احتارا  گراشاته شاود و  اهو ع روستا  اید  ه محیط

هایی تعیین شده اسات و اند؛  رای متخلفان مجازاتنخورده  اقی ماندههای کویر دستدرختاه

مکانیز  ح  اختلاف کاملاً روشن است؛ این سیستم کاملاً موردحمایت  خاش دو تای اسات و 

 است.  حتی از طرف آن موردتصویق نیز قرار گرفته

هاا هایی مواجه  ودیم کاه شاناخت آنشک، در مسیر انجا  این پژوهش  ا محدودیت دون

 ها عبارت  ودند از:های آینده شود. این محدودیتتواند  اعث ارتقای سطح کیفی پژوهشمی

 نبود منا ع و اطلاعات مرتبط  ا کنش جمعی درزمینة مدیریت گردشگری؛ 

 نبودن سیساتمی مصاا ه  اا نموناة ماورد د ی  دردساترسهای  نبود امکان تحلی  مقایسه

 مطا عه که ازطریق کنش جمعی مدیریت شود؛

 .نبود حمایت ما ی دو ت در جهت توسعة پژوهش 
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 اند از:های پژوهش عبارت ر یافتهپیصنهادهای مبتنی 

 شاود کاه دو ات درراساتای  هباود و  راساس نتایج حا   از این پژوهش پیصانهاد می

های خودساازمانی ردشگری، تسهیلات و امکانات  از  را  ارای ایجااد تصاک افزایش گ

 فراهم کند؛ 

  رای افزایش آگاهی روستاییان از مزایای کنش جمعی، دو ت  اید در روستاهای مساتعد 

 های آموزشی را درنظر  گیرد؛گردشگری ارا ة  رنامه

 شاود کاه دو ات یصنهاد میهایی مصا ه  ا نمونة موردمطا عه پ رای رشد و توسعة سیستم

  ودجة کافی  رای تبلیغات دراختیار سیستم قرار دهد؛

 ای مانناد اعطاای تواند تسهیلات ما ی ویژهها، دو ت می رای حمایت از این نوع سیستم

 های  لندمدت  ا  هرة کم درنظر  گیرد؛ وا 

 وش را ها و نهادهاای خودجاتواند قوانینی تصویب کناد کاه اساتقلال تصاک دو ت می

 ها کمک کند.تضمین کند و  ه رشد آن
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