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Attention to the preservation of the environment and the local economy has made ecotourism a focus 
of planners and tourism professionals in recent years. In order to achieve the goals of ecotourism, the 
development of Ecotourism Residence is one of the most effective ways. In this regard, the province of 
Guilan, as one of the main tourism destinations in Iran with a large number of attractions and tourism 
resources, has always been a popular tourism destination that giving enough attention to the principles 
of ecotourism can lead to the development of the province.  Accordingly, the development of ecotour-
ism residences in the rural areas has been emphasized by the authorities throughout the past few years. 
Therefore, this research intends to use a qualitative method to identify the problems and challenges of 
developing ecotourism residences in the rural areas of Guilan province using grounded theory. Based on 
a purposeful and theoretical sampling, 41 experts, tourism activists, villagers, and officials were selected. 
Semi-structured interviews and field observations were used to collect data and information. Interviews 
continued until theoretical saturation stage. Based on the Grounded Theory, data coding was done in 
three stages, and its results were six nuclear issues, including factors related to land use, marketing, 
administrative problems, attractions, the lack of training and facilities, and management and planning.
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Extended Abstract

1. Introduction

ourism is one of the largest and most 
employment-intensive sectors in the 
world. The development of tourism 
with its complexities includes different 
positive and negative effects that can be 

examined in the three areas of environmental, economic, 
and socio-cultural. In this regard, considering the adverse 
effects of tourism in the past few decades, researchers 
have criticized mass tourism as a cause of environmental 
degradation and deterioration of social and cultural struc-
tures of indigenous communities. Accordingly, concepts 
such as ecotourism have been proposed to address these 
issues. The development of ecotourism residence is one 
of the most effective ways to achieve the goals of ecotour-
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ism. In this regard, the province of Guilan, as one of the 
leading tourism destinations in Iran with a large number 
of attractions and tourism resources, has always been a 
popular tourism destination that giving enough attention 
to the principles of ecotourism can lead to the develop-
ment of the province. Based on this, the development of 
ecotourism residences has been emphasized by authori-
ties in the rural areas of Guilan province in the past few 
years. Therefore, Therefore, this research aims to use a 
qualitative method to identify the problems and challeng-
es of developing ecotourism residences in the rural areas 
of Guilan province using grounded theory. 

2. Methodology

This research applied the Grounded theory method to 
identify the obstacles of developing ecotourism residence 
in the rural areas of Guilan province. The qualitative re-
search method of Grounded Theory aims to study social 
processes in human interaction. This method was de-
veloped by Glaser and Strauss (1967) and is rooted in the 
Symbolic interactionism approach. It is a field method 
that investigates and describes phenomena in their natu-
ral contexts. Grounded Theory is a five-step process 
involving the research design (i.e., technical literature 
review and selecting items), data collection, setting data 
and writing items and concepts, analyzing data (the sig-
nificant section), an designing and validating the model. 
By research design, we mean questions and scopes of re-
search. Based on a purposeful and theoretical sampling, 
41 experts, tourism activists, villagers, and officials were 
selected. The techniques used for data collection focused 
on semi-structured interviews and field observations. 
The interviews continued until theoretical saturation was 
reached.

3. Results

The findings of the study are based on 41 interviews 
conducted with experts, tourism activists, villagers, and 
officials. Sixty-five concepts were extracted, and then 
they categorized into six main issues, namely land use, 
marketing, administrative, attractions, training and facili-
ties, and management and planning.

4. Discussion

Land-use changes within and outside of the villages is  
seen as one of the main barriers to the development of 
ecotourism residence in Guilan province. These changes 
have increased in recent years as a result of developing 
second home tourism. This, in turn, has led to a rise in 

land price on the one hand and a land shortage of on the 
other hand, which has made it impossible to develop eco-
tourism residences in the rural areas in practice. A signifi-
cant number of villagers who are interested in investing 
in ecotourism have no education or knowledge regard-
ing ecotourism, and they usually lose their motivation 
and hope after a while. A lack of appropriate marketing 
and advertising can also be added to a lack of knowledge 
on ecotourism residence and ecotourism attractions. All 
of these are rooted in the mismanagement and unplan-
ning. For example, there is no comprehensive plan for the 
planned construction of ecotourism residence in Guilan 
province, or there is not any feedback on past trends. It 
seems that lending and banking facilities cannot merely 
promote the development of ecotourism residence, and 
more attention should be paid to all aspects and factors 
affecting the process.

5. Conclusion

Attention to the preservation of the environment and the 
local economy has made ecotourism the focus of tourism 
planners and professionals in recent years. The participa-
tion of local people and villagers in ecotourism can be 
done in different ways. In our country's villages, one of 
the most important ways that has flourished in recent 
years is ecotourism residence. Meanwhile, Guilan prov-
ince, with its various natural, historical, cultural, and hu-
man attractions, has always been regarded as one of the 
main tourist destinations of the country. Considering the 
large number of tourists entering the province, planning 
for their accommodation in ecotourism residence in rural 
areas can help boost the rural economy and further famil-
iarizing the tourists with the villages and their culture.
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توجه به حفظ محیط زیست و اقتصاد محلی سبب شده است تا در سال های اخیر بومگردی در کانون توجه برنامه ریزان و متخصصین حوزه 
گردشگری قرار گیرد. جهت دستیابی به اهداف بومگردی، توسعه اقامتگاه های بومگردی یکی از راه های مؤثر است. در این میان، استان 
گیالن به عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگری در ایران با دارا بودن تعداد زیادی از جاذبه ها و منابع گردشگری، همواره موردتوجه 
بسیاری از گردشگران است که در صورت توجه به اصول بومگردی می تواند سبب توسعه استان گردد. بر این مبنا تأسیس اقامتگاه های 
بومگردی در نواحی روستایی از چند سال گذشته همواره مورد تأکید مسئولین استان بوده است. ازاین رو این تحقیق قصد دارد تا با 
به کارگیری روش کیفی، مشکالت موجود در حوزه تأسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی در نواحی روستایی استان گیالن را با استفاده 
از تئوری بنیانی شناسایی نماید. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، 41 نفر از متخصصان، فعاالن حوزه گردشگری استان، روستاییان و 
مسئولین به عنوان نمونه انتخاب شدند. تکنیک هاي به کار گرفته شده براي گردآوری داده ها و اطالعات الزم، بر مصاحبه نیمه ساختاریافته 
و مشاهدات میداني تمرکز یافتند. بر مبناي نظریه بنیاني، داده ها در سه مرحله کدگذاري تحلیل شدند و نتایج حاصل از آن، استخراج 

شش مقوله هسته ای شامل کاربری اراضی، بازاریابی، مشکالت اداری، جاذبه ها، کمبود آموزش و امکانات و مدیریت و برنامه ریزی است.

کلیدواژه ها: 
گردشگری، اقامتگاه های 
بومگردی، تئوری بنیانی، 

نواحی روستایی استان 
گیالن

تاریخ دریافت: 03 خرداد 1398
تاریخ پذیرش:  25 شهریور 1398

مقدمه

گردشگري یکی از بزرگ ترین و اشتغال زاترین و پردرآمدترین 
از  یکی  گردشگري  امروزه  می رود.  شمار  به  دنیا  در  بخش ها 
زمینه های مهم توسعه پایدار منطقه ای و عاملی جایگزین براي 
 (jomepour توسعه نواحی حاشیه ای و دورافتاده به شمار می رود
توسعه  در  به قدری  امروزه  گردشگري   .& Namayandeh, 2012)

اقتصادي، اجتماعي، کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را 
به  نهاده اند (Rezvani, 2000). گردشگري  نام  نامرئي«  »صادرات 
علت توانایي در کسب منابع مالي در حوزه تحت پوشش به عنوان 
 (Lee استراتژي مناسب و پایدار توسعه اقتصادی شناخته می شود
(Chang, 2008 &. گسترش گردشگری با پیچیدگی های مختص 

به خود دربردارنده اثرات مثبت و منفی و نتایج متفاوتی است 
که در سه حیطه زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی 

 .(Shamsoaldini, 2010) قابل بررسی است

در این راستا باتوجه به اثرات منفی گردشگری در چند دهه 

گذشته، گردشگری توده ای به عنوان عامل تخریب محیط زیست  
انتقاد  مورد  بومی،  جوامع  اجتماعی  و  فرهنگی  ساختارهای  و 
قرارگرفته و برای تغییر این وضع، مفاهیمی ازجمله بومگردی  
مطرح شده است. بومگردی در وهله نخست ناظر بر مالحظات 
زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار است و در آن طبیعت گردی 
در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد (Rezvani, 2008). بومگردی1، 
شکل جدید و متفاوتی از مسافرت طبیعی و ماجراجویی است که 
حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی محلی را از طریق بهبود رفاه 

 .(serra, 2007) جامعه محلی دنبال می کند

در این میان یکی از انواع گردشگری، گردشگری روستایی است 
 (Rezvani, که با بسیاری از الگوهای دیگر گردشگری پیوند دارد
(2008. باتوجه به تجربیات جهانی، گردشگری روستایی می تواند 

منافع قابل مالحظه اقتصادی و اجتماعی را برای نواحی روستایی 
نواحی  در  به ویژه  زیرساخت ها  بهبود  و  درآمد  افزایش  راه  از 

1. Ecotourism

1- استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، گیالن، ایران.

شناسایی موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی در نواحی روستایی استان گیالن
*مهدی حسام1
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حاشیه ای و کمتر توسعه یافته به همراه آورد. همچنین می تواند با 
تقویت تجدید ساختار اقتصادی و اجتماعی، به رشد اقتصاد نواحی 
روستایی کمک کند (Rezvani, 2008). توسعه نواحی روستایی از 
طریق گردشگری نیازمند برنامه ریزی در همه بخش های مربوط 
است. یکی از این بخش ها خدمات اقامتی است. خدمات اقامتی و 
رفاهی و کیفیت آن یکی از چالش های توسعه گردشگری و جذب 
و رضایت گردشگران بخصوص در مناطق روستایی کشور است. 
در این راستا در سال های اخیر موضوع اقامتگاه های بومگردی در 
کشور موردتوجه محققان، مدیران، سرمایه گذاران و گردشگران 
از مقصدهای  به عنوان یکی  نیز  واقع شده است. استان گیالن 
اصلی گردشگری در ایران با دارا بودن تعداد زیادی از جاذبه ها و 
منابع گردشگری، همواره موردتوجه بسیاری از گردشگران است 
که در صورت توجه به اصول بومگردی می تواند سبب توسعه 
استان گردد. بر این مبنا تأسیس اقامتگاه های بومگردی از چند 
است.  بوده  استان  مسئولین  تأکید  مورد  همواره  گذشته  سال 
اقامتگاه های بومگردی نمونه ای از کسب وکارهای کوچک مقیاس 
با مالکیت محلی هستند که با فشار کمتر برای محیط طبیعی و 
انسانی و کاهش نشت اقتصادی از فعالیت های اساسی در تحقق 
توسعه پایدار محسوب می شوند. ساختار بومی محصوالت، خدمات 
و فعالیت های گردشگری، ساختار محیطی بومگرا، ساختار مالکیت 
ساختارهای  و  محلی  جامعه  مشارکت  و  خانوادگی  مدیریت  و 
مناسب زیربنایی گردشگری ارکان اصلی اقامتگاه های بومگردی 
را تشکیل می دهند. درواقع، هدف اصلی از ایجاد و توسعه این 
نوع اقامتگاه ها که دارای هویت و ساختاری بومی هستند، رسیدن 
به توسعه پایدار گردشگری بوده است و توسعه پایدار گردشگری 
نیز بر کیفیت زندگی برای جامعه میزبان، رضایت گردشگران و 
 (Hosini, حفظ محیط زیست و منابع انسانی و اجتماعی تأکید دارد
(2017. باتوجه به اهمیت موضوع، این تحقیق در پی شناسایی 

مشکالت موجود در حوزه تأسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی 
در نواحی روستایی استان گیالن است.

مروری بر ادبیات موضوع

در سال های اخیر تقاضا براي استفاده گردشگري از مناطق 
روستایي به شدت افزایش یافته اسـت. کیفیـت مـوارد موردنیاز 
ماننـد: وسـایل ارتباطي، اصالت منطقه، میراث تاریخي و باستاني 
و ارتباط نزدیک با جمعیت روستایي بهبود یافته است. توجه 
رسانه ها به اصالت مناطق روستایي به ویژه به زندگي روستایي 
تهدید  مورد  زندگي شهري  بـا گسترش  می رسد  نظر  بـه  که 
قرارگرفته، افـزایش یافتـه اسـت و امـروزه گردشـگران به دنبال 
جوامع روستایي دست نخورده هستند (Theobald; 2004). از سوی 
دیگر همزمان با این افزایش تقاضا، اثرات منفی گردشگری نیز 
افزایش پیدا نمود. راهکار کاهش اثرات منفی در مناطق روستایی 
همزمان با افزایش اثرات مثبت توجه به مشارکت مردم محلی برای 
ارتقاء اقتصادی آن ها، احترام به روستاییان، حفاظت محیط زیست 

روستاها و آموزش گردشگران است. این ویژگی ها در اصطالح 
نیز  گردشگری  گونه  پایدارترین  می شود.  خالصه  بومگردی 
به  بوم گردی جامعه محور  اساساً،  است.  بوم گردی جامعه محور2 
جامعه  مدیریت  و  مالکیت  تحت  بوم گردی  سرمایه گذاری های 
اشاره دارد. در این رویکرد توسعه، بهره گیری از منابع و ایجاد 
می گیرد.  انجام  محلی  جوامع  زندگی  بردن  باال  به منظور  سود 
ازاین روی، حفاظت از جامعه، مشارکت جامعه در کسب وکار و 
 (bith, توسعه جامعه از اجزای اصلی بوم گردی جامعه محور است
(2011. هدف این نوع گردشگری، نگهداشت بخش زیادی از منافع 

در داخل اقتصاد محلی است. در گام اول، بازیگران گردشگری 
جهانی می دانند که کشورها باید از درگیر شدن اکثریت جامعه در 
برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی فرآیندهای مربوط به برنامه ها، 
 (Murphy and کنند  حمایت  گردشگری  پروژه های  و  طرح ها 
از گردشگری  (Murphy, 2004. گردشگری جامعه محور گونه ای 

است که موجب به هم پیوستن مشارکت در زیر چتر پایداری 
می شود. در اغلب موارد، این گونه از گردشگری در سر مخالف 
طیف گردشگری بزرگ مقیاس، همگانی و انبوه قرار می گیرد که 
در آن ها شرکت های فعال، ارتباط اقتصادی اندکی با جامعه محلی 
دارند و شاید برخی از ساکنان با دستمزد و مهارت پایین در برخی 
از شغل ها فعالیت داشته باشند. گردشگری جامعه محور، توسعه 
گردشگری محلی است که با روش های نوآورانه و از طریق افراد 
و گروه ها، مالکان کسب وکارهای کوچک، کارآفرینان، انجمن های 
محلی و دولت انجام می گیرد (Sharpley & Telfer, 2012). بسیاری 
از محققین گردشگری، گردشگری جامعه محور را به عنوان رویکرد 
مهمی برای توسعه پایدار بیان می کنند (Li, 2004). عالوه بر این 
»توسون و تیموتی« هفت موضوع مهم در مورد مشارکت جامعه 
در توسعه گردشگری را پیشنهاد می کنند و این موضوعات عمدتاً 
این  است.  مهم  گردشگری جامعه محور  که چرا  شرح می دهد 

موضوعات عبارت اند از:

و  طرح ها  اجرای  در  اساسی  عنصری  جامعه،  مشارکت   .1
استراتژی های گردشگری است؛

2. مشارکت جامعه، به توسعه گردشگری پایدار کمک می کند؛

3. مشارکت جامعه، سطح رضایت گردشگران را افزایش می دهد؛

به  مربوط  برنامه های  بهتر  طراحی  به  جامعه،  مشارکت   .4
گردشگری کمک می کند؛

5. مشارکت جامعه، به توزیع عادالنه هزینه ها و منافع حاصل 
بین اعضاء جامعه کمک می کند؛

6. مشارکت جامعه، به رضایت مردم در سطح محلی در مورد 
نیازها کمک می کند؛

فرآیند  تقویت  و  توانمندسازی  به  جامعه،  مشارکت   .7

2. Community-based Ecotourism (CBET)
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می کند  کمک  گردشگری  مقصدهای  در  مردم محوری 
.(Rocharungsat, 2005)

از  نوع  یک  به عنوان  نیز  جامعه محور  بوم گردی  بنابراین 
گردشگری جایگزین معرفی شده است که برای تحقق مشارکت 
اجتماعی، به ویژه مشارکت محلی، در توسعه گردشگری پایدار، به 

 .(Auesriwong, 2015) رسمیت شناخته شده است

بومگردی،  نظری  ادبیات  در  محلی  اهمیت جامعه  باتوجه به 
یکی از راه ها مشارکت آن ها، اقامتگاه های بومگردی است. از سال 
1994 میالدی و در نخستین هم اندیشی بین المللی انجمن های 
تخصصی اکولوژ ، نوع جدیدی از اقامتگاه ها با نام اقامتگاه بومی یا 
اکولوژ به صورت رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد که در این 
نوع، ساختار اقامتگاه با هویت آن درهم تنیده بود. اقامتگاه های بوم 
گردی یا اکولوژ، اقامتگاه هایی هستند که در محیط های طبیعی و 
روستایی با رعایت سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی 
سازگار با معماری بومی و سیمای طبیعی منطقه برای اسکان و 
پذیرایی از گردشگران احداث شدند یا خانه های تاریخی و قدیمی 
موجود در روستاها هستند که پس از مرمت به اقامتگاه تغییر 
کاربری دادند و ضمن بیشترین تعامل با جامعه محلی، زمینه 
حضور و اقامت طبیعت گردان را با کیفیتی پسندیده و تعریف شده 
 (Hawkins, 2004 در محیط های طبیعی و روستای فراهم کردند
اساس  بر   .cited by Anabestani, Giyahi, Javanshiri, 2018)

نخستین تعریف رسمی در سال 2002 میالدی، اقامتگاه بومی 
یا اکولوژ ، امکانات اقامتگاهی گردشگری است که به معیارهای 

زیر پایبند است:

حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ ایجاد کمترین 
اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه هنگام ساخت آن؛ استفاده از 
معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص 
با توجه و هماهنگ با فرم، منظره و رنگ محیط؛ بهره گیری از 
سیستم های آب رسانی پایدار و کاهش مصرف آب؛ به کارگیری 
انواع  دیگر  دفن  و  خشک  زباله های  بازیافت  برای  روش هایی 
زباله بدون آسیب رسانی به محیط؛ استفاده از انرژی های پایدار 
به روش های سنتی و به کارگیری انرژی های نو با بهره گیری از 
وسایل مدرن؛ کار گروهی همراه با به کارگیری جامعه محلی؛ ارائه 
کارگاه ها و برنامه های آموزشی ویژه کارکنان، گردشگران و مالکان 
اقامتگاه ها درباره چگونگی حفاظت و برخورد با محیط طبیعی 
با برنامه های پژوهشی در جهت  و فرهنگی پیرامون؛ همکاری 
 (James, Hosier & Woo, 2002 پایدار محلی توسعه  برنامه ریزی 

.cited by Anabestani, Giyahi, Javanshiri, 2018 )

بر این مبنا، اقامتگاه های بوم گردی، اقامتگاه هایی هستند که 
در محیط های طبیعی با رعایت باالترین سطح ممکن ضوابط 
زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی و سیمای 
با جامعه  تعامل  احداث شده و ضمن حداکثر  طبیعی منطقه 

محلی، زمینه حضور و اقامت طبیعت گردان را با کیفیتی قابل قبول 
و تعریف شده در محیط های طبیعی فراهم می نمایند. اقامتگاه های 
بوم گردی سبب می شود زنجیره فعالیت های اقتصادی و فرهنگی 
به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر شود و فرصت های بسیار 
خوبی برای کسب وکارهای کوچک و خانوادگی ایجاد نماید. با 
افزایش ارزش افزوده و تنوع محصوالت و خدمات، توانمندسازی 
جامعه محلی و توسعه پایدار حاصل و سبب کاهش مهاجرت های 
روستایی می شود، به عالوه باعث افزایش تعامالت فرهنگی جامعه 
میزبان با گردشگران و میهمان گردیده و درنتیجه رضایتمندی 
بیشتر گردشگران را فراهم می سازد. لذا توسعه این اقامتگاه ها 
می تواند به عنوان یکی از الگوهای توسعه پایدار طبیعت گردی، 
مشارکت  جلب  و  محلی  جوامع  توانمندسازی  و  ارتقا  سبب 
سرمایه گذاران بومی گردد و با ایجاد فرصت های شغلی جدید در 
مناطق بومی از یک طرف به رشد اقتصادی و بهبود معیشتی 
جامعه بومی کمک کند و از طرف دیگر از رشد بی رویه مهاجرت 

.(Bozarjemehri, 2017) به شهرهای بزرگ جلوگیری نماید

از سال های گذشته مطالعاتی در ارتباط با بوم گردی در داخل و 
خارج از کشور انجام شده است؛ اما درباره اقامتگاه های بومگردی و 
موانع تأسیس و توسعه آن ها کار تحقیقی کمتری صورت پذیرفت. 
در داخل کشور بوزرجمهری )2017( در مقاله ای تحت عنوان 
»توسعه اقامتگاه های بوم گردی در کشور، استان ها و شهرستان 
اقامتگاه های بومگردی در  فردوس« به بررسی وضعیت توسعه 
کشور و منطقه موردمطالعه پرداخته است. همچنین از مهم ترین 
مشکالت تأسیس اقامتگاه های بومگردی در شهرستان فردوس 
به مقدار ناچیز وام، مشکالت وثیقه و ضامن کارمند و بروکراسی 
اداری اشاره شده است. فرجی راد و احسانی )2011( نیز در مقاله 
خود به بررسی تأثیر اقامتگاه ها بومگردی بر ارتقاء سطح زندگی 
جامعه محلی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که وجود 
اقامتگاه هاي بومي در مناطق روستایي گرمه و شیب دراز باعث 
ارتقاء و بهبود کیفیت زندگي جامعه بومي شده است. همچنین 
عنابستانی، گیاهی و جوانشیری )2018( در مقاله ای با عنوان 
»بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه 
سکونتگاه های روستایی در روستای رادکان شهرستان چناران« 
به این نتیجه رسیدند که بیشترین تأثیر اقامتگاه های بومگردی بر 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم گسترش فرصت های شغلی برای 
زنان و ایجاد فرصت های شغلی جدید در منطقه موردمطالعه بوده 
است. هاشمی و خسروی )2016( نیز در تحقیق خود به این 
نتیجه رسیدند که احداث اقامتگاه های سازگار با محیط زیست 
می تواند سبب افزایش مشارکت و توانمندسازی جامعه محلی در 
منطقه سیمین دشت شود. در تحقیقات خارجی نیز بروچادو و 
پریرا3 )2017( در مقاله خود که درباره کیفیت خدمات دریافتی 
در گلمپینگ ها بوده به این نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات در 

3. Brochadoa & Pereira
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این نوع از اقامتگاه های واقع در طبیعت جند بعدی بوده و موارد 
زیادی ازجمله غذا و فعالیت های جانبی، شیوه برخورد کارکنان و 
غیره را شامل می شود. میک و ایگلس4 )2019( نیز در تحقیق 
درباره برند اقامتگاه های بومگردی در کاستاریکا مهم ترین مزایا در 
این زمینه را استاندارسازی و کیفیت خدمات، امور مالی، اعتماد 
بین ذی نفعان، پشتیبانی دولت، رقابت، بازاریابی و غیره می دانند. 
بلنگی و مهتا5 )2006( در تحقیق خود به نقش اساسی بومگردی 
بور6  و  بوروگو  ربکا،  دارند.  تأکید  بومگردی  اقامتگاه های  در 
)2015( در بررسی نقش اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه پایدار 
گردشگری کشور کنیا به این نتیجه رسیده اند که اقامتگاه های 
بومگردی با افزایش آگاهی جوامع محلی و تغییر نگرش آن ها و 
مسئوالن دولتی به محیط طبیعی، در حفاظت از توانمندی های 
طبیعی و توسعه گردشگری مؤثرند و باتوجه به هجوم گردشگران 
به مناطق طبیعی با ارائه خدمات اقامتگاهی از آسیب رساندن به 
آن ها جلوگیری می کنند. جمال الدین و بی غم یوسف7 )2013( 
در پژوهشی به نقش ابتکارات سبز در کاهش هزینه های تفرجگاه ها 
و اقامتگاه های گردشگری تأکید می کنند. جکسون8 )2010( در 
مقاله ای به بررسی اجزا و امکانات یک اقامتگاه گردشگری سبز 
پرداخته است. این اقامتگاه ها با مشخصات همچون مصرف انرژی، 

آب، تولید و دفع پسماند و آلودگی هوا مشخص می شوند.

منطقه موردمطالعه

کیلومترمربع   14711 حدود  در  مساحتی  با  گیالن  استان 
در میان رشته کوه های البرز و تالش در شمال ایران قرارگرفته 
است. البرز غربی مانند حصاری استان گیالن را در برگرفته و 
بلندترین قله  آن درفک نام دارد. جلگه گیالن حّدفاصل کوه و 
دریا، با ارتفاعی در حدود 35 متر پایین تر از سطح دریاهای آزاد 
تا 175 متری از سطح دریا، گسترده  شده است. این جلگه  در 
حدود یک سوم از مساحت استان را به خود اختصاص داده که 
به دو بخش عمده شرق و غرب گیالن تقسیم می شود. گیالن، 
سرسبزترین استان کشور، به واسطه برخورداری اقلیم معتدل در 
به آب وهوای معتدل خزری معروف است. همان طور که  ایران 
در تصویر شماره 1 دیده می شود، بر اساس آخرین تقسیمات 

کشوري، استان گیالن داراي 16 شهرستان است.

روش شناسی تحقیق

ازنظر  و  کاربردی   - توسعه ای  هدف،  ازلحاظ  حاضر  تحقیق 
بعد  از  و  می گیرد  قرار  کیفی10  تحقیقات  گروه  در  پارادایم9 

4. Mic & Eagles
5. Blangy & Mehta
6. Rebecca, Burugu & Bor,
7. Jamaludin and Begam Yusof
8. Jackson
9. Paradigm
10. Qualitative research

روش از تئوری بنیانی بهره برده است. تئوری بنیانی یک روش 
تحقیق کیفی است که برای بررسی فرآیندهای اجتماعی موجود 
در تعامالت انسانی به کار می رود. این روش که توسط گالسر 
و استراوس توسعه یافته ریشه در مکتب تفسیری تعامل گرایی 
که  است  عرصه  در  تحقیق  نوعی  روش،  این  دارد.  سمبولیک 
و  داده  قرار  موردبررسی  آن ها  طبیعی  موقعیت  در  را  پدیده ها 
 (Hajbagheri & salsali, 2003 cited by Papzan توصیف می نماید
(and etc,2011. منظور از تئوری بنیانی برگرفته از داده هایی است 

که در طی فرایند پژوهش به صورت نظام مند گردآوری و تحلیل 
شده اند. در این روش، قابلیت تعمیم مؤثر نیست، بلکه هدف درک 
پدیده است. هدف از این پژوهش، دسترسی به تصویر روشنی از 
عواملی که باعث عدم تمایل به تأسیس اقامتگاه های بومگردی در 
استان گیالن می شود )در قالب مدل مفهومی( بود، لذا به منظور 
شد.  استفاده  بنیانی11  تئوری  روش  از  مهم  این  به  دسترسی 
محدوده تحقیق، استان گیالن است. جامعه موردمطالعه در این 
تحقیق، چهار دسته شامل دسته نخست، روستاییان سرمایه گذار 
دسته  نفر(،   11( زمینه  این  در  سرمایه گذاری  به  عالقه مند  یا 
با بخش گردشگری )7 نفر( و دسته  دوم، متخصصین مرتبط 
سوم، شامل مدیران مرتبط با موضوع )11 نفر( و دسته چهارم، 
فعاالن حوزه گردشگری مانند آژانس های گردشگری )12 نفر(. 
تعداد این افراد درمجموع 41 نفر بوده که قابل دسترس بوده اند. 
که با مصاحبه های تا نقطه اشباع تئوریک12 داده ها جمع آوری 
عمیق13،  مصاحبه های  از  اطالعات  جمع آوری  به منظور  شد. 

مصاحبه های متمرکز14 و مشاهده مستقیم15 استفاده شد. 

یافته ها

در ادامه این بخش از تحقیق پس از جمع آوری اطالعات از 
جامعه موردمطالعه، به بررسی و تحلیل مطالب پرداخته شد. پس 
از چندین بار مرور، موارد مشابه، نکات اضافه، زائد و بدون ارتباط با 
موضوع تحقیق، حذف و گویه های کلیدی در قالب کد و مفاهیم16 

که لیست آن ها در جدول شماره 2 آورده شده، به دست آمد
کدگذاری باز17

با به کارگیری  در این مرحله طبق جدول شماره 1، محقق 
سیستم کدگذاری باز، خط به خط18 داده ها را تحلیل و فرآیندهای 
آن را تشخیص داده و به هر جمله به صورت جداگانه یک کد 

داده شد. 

11. Grounded Theory
12. Theoretical Saturation
13. Deep Interview
14. Focus Group
15. Direct Observation
16. Concept
17. Open Coding
18. Line by Line
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Iran National Cartographic Center, 2014 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. نقشه منطقه موردمطالعه. منبع

جدول 1. مفهوم سازی داده های حاصل از پژوهش )کدگذاری باز(.

طوالنی بودن و سختگیری بانک ها برای ارائه تسهیالت تأسیس واحدهای بومگردی، مستعد بودن استان برای افزایش قیمت زمین، ساختمان و اجاره بها، ضعف مدیران در 
ساماندهی گردشگری انبوه و چادرخواب ها، اجرایی نشدن یا طوالنی شدن طرح های گردشگری، عدم توجه مدیران به بازاریابی گردشگری، مشارکت کم مسئوالن محلی، 
مدیریت موازی و عدم هماهنگی سازمان ها با یکدیگر، تبلیغات اندک از سوی مدیران استانی در ارتباط با اقامتگاه های بومگردی، کم توجهی به تولید آثار فرهنگی و هنری 
از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان صداوسیمای استان در ارتباط با اقامتگاه های بومگردی، نبود دفاتر واحدهای استقبال و پذیرایی از 
گردشگران، کم توجهی به برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها و همایش های تخصصی مختلف در سطح استانی، ملی و بین المللی، افزایش قیمت زمین، مصالح و نیروی کار در 
سال های اخیر و عدم کفاف وام دریافتی، کم توجهی به ویژگی های بومی در معماری اقامتگاه های بومگردی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به خانه های دوم گردشگری و 
به تبع آن افزایش بی رویه قیمت زمین، به صرفه نبودن سرمایه گذاری گردشگری در منطقه آزاد انزلی با توجه به باال بودن قیمت زمین، کمبود امکانات و خدمات زیرساختی 
در برخی از مناطق، کمبود نیروهای متخصص و آموزش دیده، نداشتن طرح جامع گردشگری استان، ضعف بنیان های حقوقی و مدیریتی در حوزه بومگردی، نظارت محدود 
مدیریت محلی و دولتی بر امور اثرگذار بر بومگردی مانند تخلیه پساب ها و ... در تاالب ها، عدم آگاهی کامل بخشداران و مسئوالن محلی از بومگردی و تأسیس اقامتگاه ها، 
ماندگاری پایین گردشگران در مناطق جلگه ای و کوهستانی و تمایل بیشتر به نواحی ساحلی، حذف تدریجی میراث فرهنگی و صنایع دستی از فعالیت ساکنین روستایی، 
کم توجهی در به کارگیری مدیران باتجربه و توانمند، فشارهای مدیران باالدستی برای اجرای پروژه ها بدون انجام مطالعات، نگاه و بینش محدود، ضعیف و کوتاه مدت مدیریت 
استانی به مقوله گردشگری، فروش زیاد زمین و مسکن به افراد غیربومی و گردشگران، عدم شفافیت در مقوله تغییر کاربری ها به گردشگری و بومگردی، زمان بر بودن و 
بروکراسی اداری طوالنی برای سرمایه گذاری گردشگری، عدم وجود اراضی خالی در بسیاری از روستاها برای تأسیس اقامتگاه های بومگردی و عدم پیش بینی در طرح های 
هادی، کمبود الگوهای موفق اقامتگاه های بومگردی در استان، عدم همکاری سازمان ها علی رغم وعده در جلسات، خأل قانونی برای استفاده از تاالب ها و سل ها برای 
بومگردی، عدم همکاری در منطقه آزاد انزلی درباره کاربری اراضی، مشخص نبودن منافع و سرانجام طرح تأسیس اقامتگاه های بومگردی، عدم تصمیم واحد بین ارگان ها 
بخصوص در زمینه اراضی، فصلی بودن گردشگری در استان، ضعف اختیارات محلی، عدم دیدگاه فرابخشی بنیاد مسکن برای تأسیس اقامتگاه های بومگردی، تعیین تکلیف 
نشدن اراضی خارج از محدوده برای تأسیس اقامتگاه ها، کمبود برنامه های مناسب گردشگری در راستای استفاده از سرمایه های ساکنین بومی، متناسب نبودن قیمت ها 
با کیفیت محصوالت ارائه شده به گردشگران در برخی از اقامتگاه ها و تخریب وجهه اقامتگاه های بومگردی، فعالیت بسیاری از واحدهای قامتی غیرمجاز به اسم اقامتگاه 
بومگردی و تخریب وجهه آن، ضعف در نحوه برخورد و میزبانی جوامع محلی، تغییر کاربری غیرمجاز و افزایش زمین خواری سودجو، نامناسب بودن کیفیت محورهای 
دسترسی به برخی از جاذبه های گردشگری استان، موانع بانکی مانند سپرده گذاری اولیه، مشکل زیرساختی مانند آب در بسیاری از روستاها، زمان زیاد بازدید بنیاد مسکن، عدم 
اعتماد مردم محلی به این گونه طرح ها، کمبود ایجاد تعادل و تعامل در فعالیت های اقتصادی ساکنان بومی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی، عدم آموزش جامعه محلی، 
نداشتن طرح جامع استانی برای تأسیس اقامتگاه های بومگردی، عدم اجازه برای تغییر کاربری اراضی پس از احداث اقامتگاه های بومگردی، نداشتن ارزیابی از روند تأسیس 
اقامتگاه های بومگردی توسط دستگاه های مسئول، آگاه نبودن بسیاری از دست اندرکاران این حوزه به مفهوم بومگردی، قیمت بسیار باالی برخی از اقامتگاه های بومگردی 
و درنتیجه عدم رغبت گردشگران برای اقامت در آن ها، نبود راهنما در مبادی ورودی مقصدهای گردشگری برای اطالع رسانی درباره اقامتگاه ها، رفتارهای ناپایدار اقامتگاه ها 
برای مراجعه مجدد گردشگران، نبود پژوهش های اساسی برای بررسی دالیل تمایل کم برای سرمایه گذاری در اقامتگاه های بومگردی، عدم تمرکز آژانس های گردشگری 
برای اقامت گردشگران در اقامتگاه های بومگردی، نبود خوشه ها و شبکه های کسب وکارهای گردشگری، کم توجهی به تأسیس شرکت های تعاونی چندمنظوره گردشگری، 

میزان اندک وام، نداشتن وثیقه و یا ضامن کارمند، کندی روند پرداخت وام.
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کدگذاری محوری

در کدگذاری محوری طبقات19 تشکیل شده توسعه می یابند 
و هر طبقه شامل زیر طبقه هایی خواهد شد و ارتباط هر یک 
از آن ها نیز مشخص می شود. در کدگذاری محوری داده ها در 
فرایندی مستمر با هم مقایسه می شوند تا بعد از کدگذاری باز 
پیوند بین مقوله ها مشخص شود. الزمه مرحله کدگذاری محوری 
مقایسه دائمی داده هاست. محقق داده های کدگذاری شده را با 
یکدیگر مقایسه نموده و به صورت خوشه هایی که با هم تناسب 
دارند درمی آورد و کدهای مشابه را در یک طبقه قرار می دهد 
 (Hajbagheri & salsali, 2003 cited by Karami Dehkordi and etc,

(2019. در این مرحله محقق کدها و دسته های اولیهای که در 

کدگذاری باز ایجاد کرده بود با ادغام موارد مشابه، ارتباط بین 
خرده طبقه ها را مشخص نموده و طبقاتی با مفاهیم جدید تشکیل 

می دهد که نتایج آن در جدول شماره 2 آورده شده است.

19. Categories

کدگذاری انتخابی

بودند  قباًل کدگذاری شده  که  را  مرحله جمله هایی  این  در 
دوباره با هم ترکیب شدند تا مقوله ای که قادر است سایر طبقات 
یا مفاهیم را به یکدیگر ارتباط دهد شناسایی شود و چارچوب 
مفهومی تحقیق کم کم شکل گیرد. نکته مهم در این مرحله گرد 
هم آمدن کلیه طبقات و خرده طبقات حول یک محور عمده است 
که زمینه مدل یا نظریه را فراهم می نماید. فعالیت عمده و اصلی 
این مرحله از تحقیق، ایجاد خط سیر داستان20 که همه  طبقات 
را در برمی گیرد، است. در مرحله کدگذاري انتخابي طي فرایندي 
انسجام بخش، مقوله هاي هسته ای یا اصلي انتخاب می شوند. در 
پژوهش حاضر با تحلیل نتایج حاصل از مقوله هاي گسترده، 6 
مقوله هسته ای شامل کاربری اراضی، بازاریابی، مشکالت اداری، 
جاذبه ها، کمبود آموزش و امکانات و مدیریت و برنامه ریزی نمایان 

شد که در جدول شماره 3 مشاهده می شوند.

20. Story Line

جدول 2. طبقات گسترده و خرده طبقات حاصل از مفاهیم )کدگذاری محوری(.

خرده طبقاتطبقات گسترده

طوالنی بودن و سختگیری بانک ها برای ارائه تسهیالت تأسیس واحدهای بومگردی، موانع بانکی مانند سپرده گذاری اولیه، میزان اندک روند اعطای تسهیالت بانک ها
وام، نداشتن وثیقه و یا ضامن کارمند، کندی روند پرداخت وام.

قیمت زمین

مستعد بودن استان برای افزایش قیمت زمین، ساختمان و اجاره بها، افزایش قیمت زمین، مصالح و نیروی کار در سال های اخیر و 
عدم کفاف وام دریافتی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به خانه های دوم گردشگری و به تبع آن افزایش بی رویه قیمت زمین، به صرفه 
نبودن سرمایه گذاری گردشگری در منطقه آزاد انزلی باتوجه به باال بودن قیمت زمین، فروش زیاد زمین و مسکن به افراد غیربومی و 

گردشگران، 
عدم وجود اراضی خالی در بسیاری از روستاها برای تأسیس اقامتگاه های بومگردی و عدم پیش بینی در طرح های هادی،نبود زمین

عدم شفافیت در مقوله تغییر کاربری ها به گردشگری و بومگردی، عدم همکاری در منطقه آزاد انزلی درباره کاربری اراضی، تغییر کاربری تغییر کاربری اراضی
غیرمجاز و افزایش زمین خواری سودجو، عدم اجازه برای تغییر کاربری اراضی پس از احداث اقامتگاه های بومگردی،

ضعف مدیران در ساماندهی گردشگری انبوه و چادرخواب ها، ماندگاری پایین گردشگران در مناطق جلگه ای و کوهستانی و تمایل بیشتر عدم ساماندهی گردشگران
به نواحی ساحلی، فصلی بودن گردشگری در استان،

اجرایی نشدن یا طوالنی شدن طرح های گردشگری، نداشتن طرح جامع گردشگری استان، نداشتن طرح جامع استانی برای تأسیس نبود طرح های پشتیبان
اقامتگاه های بومگردی، نبود پژوهش های اساسی برای بررسی دالیل تمایل کم برای سرمایه گذاری در اقامتگاه های بومگردی،

بازاریابی و تبلیغات

عدم توجه مدیران به بازاریابی گردشگری، تبلیغات اندک از سوی مدیران استانی در ارتباط با اقامتگاه های بومگردی، کم توجهی به تولید 
آثار فرهنگی و هنری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان صداوسیمای استان در ارتباط با اقامتگاه های 
بومگردی، نبود دفاتر واحدهای استقبال و پذیرایی از گردشگران، کم توجهی به برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها و همایش های تخصصی 

مختلف در سطح استانی، ملی و بین المللی، نبود راهنما در مبادی ورودی مقصدهای گردشگری برای اطالع رسانی درباره اقامتگاه ها،
مشارکت کم روستاییان و 

مسئولین
مشارکت کم مسئوالن محلی، کمبود برنامه های مناسب گردشگری در راستای استفاده از سرمایه های ساکنین بومی، نبود خوشه ها و 

شبکه های کسب وکارهای گردشگری، کم توجهی به تأسیس شرکت های تعاونی چندمنظوره گردشگری

مدیریت موازی و عدم هماهنگی سازمان ها با یکدیگر، عدم تصمیم واحد بین ارگان ها بخصوص در زمینه اراضی، کمبود ایجاد تعادل و هماهنگی سازمان ها
تعامل در فعالیت های اقتصادی ساکنان بومی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی،

کم توجهی به ویژگی های بومی در معماری اقامتگاه های بومگردی،معماری

کمبود امکانات و خدمات زیرساختی در برخی از مناطق، نامناسب بودن کیفیت محورهای دسترسی به برخی از جاذبه های گردشگری کمبود امکانات
استان، مشکل زیرساختی مانند آب در بسیاری از  روستاها،
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جدول 3. نمود مقوله ها در کدگذاري انتخابي.

مقوله های هسته ایمقوله های گسترده

کاربری اراضیقیمت زمین، نبود زمین، تغییر کاربری اراضی
بازاریابیبازاریابی و تبلیغات، آژانس های گردشگری

هماهنگی سازمان ها، نظارت، بروکراسی اداری، روند اعطای تسهیالت بانک ها، مشارکت روستاییان و مسئولین، عدم 
مشکالت اداریساماندهی گردشگران، قیمت ارائه خدمات

جاذبه هامعماری، نبود الگو، حذف جاذبه ها
کمبود آموزش و امکاناتکمبود امکانات، نیروی انسانی، آگاهی و آموزش

مدیریت و برنامه ریزیمسائل حقوقی، مدیریت نامطلوب، نبود طرح های پشتیبان
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ادامه جدول 2. طبقات گسترده و خرده طبقات حاصل از مفاهیم )کدگذاری محوری(.

خرده طبقاتطبقات گسترده

کمبود نیروهای متخصص و آموزش دیده، نیروی انسانی

مسائل حقوقی 
ضعف بنیان های حقوقی و مدیریتی در حوزه بومگردی، خأل قانونی برای استفاده از تاالب ها و سل ها برای بومگردی، ضعف اختیارات 
محلی، عدم دیدگاه فرابخشی بنیاد مسکن برای تأسیس اقامتگاه های بومگردی، تعیین تکلیف نشدن اراضی خارج از محدوده برای 

تأسیس اقامتگاه ها،

نظارت

نظارت محدود مدیریت محلی و دولتی بر امور اثرگذار بر بومگردی مانند تخلیه پساب ها و ... در تاالب ها، متناسب نبودن قیمت ها با 
کیفیت محصوالت ارائه شده به گردشگران در برخی از اقامتگاه ها و تخریب وجهه اقامتگاه های بومگردی، فعالیت بسیاری از واحدهای 

قامتی غیرمجاز به اسم اقامتگاه بومگردی و تخریب وجهه آن، نداشتن ارزیابی از روند تأسیس اقامتگاه های بومگردی توسط دستگاه های 
مسئول،

آگاهی و آموزش
عدم آگاهی کامل بخشداران و مسئوالن محلی از بومگردی و تأسیس اقامتگاه ها، مشخص نبودن منافع و سرانجام طرح تأسیس 

اقامتگاه های بومگردی، عدم اعتماد مردم محلی به این گونه طرح ها، عدم آموزش جامعه محلی، آگاه نبودن بسیاری از دست اندرکاران این 
حوزه به مفهوم بومگردی، رفتارهای ناپایدار اقامتگاه ها برای مراجعه مجدد گردشگران، ضعف در نحوه برخورد و میزبانی جوامع محلی،

حذف تدریجی میراث فرهنگی و صنایع دستی از فعالیت ساکنین روستایی،حذف جاذبه ها

فشارهای مدیران باالدستی برای اجرای پروژه ها بدون انجام مطالعات، کم توجهی در به کارگیری مدیران باتجربه و توانمند، نگاه و بینش مدیریت نامطلوب
محدود، ضعیف و کوتاه مدت مدیریت استانی به مقوله گردشگری، عدم همکاری سازمان ها علی رغم وعده در جلسات،

زمان بر بودن و بروکراسی اداری طوالنی برای سرمایه گذاری گردشگری، زمان زیاد بازدید بنیاد مسکن،بروکراسی اداری
کمبود الگوهای موفق اقامتگاه های بومگردی در استان،نبود الگو

قیمت بسیار باالی برخی از اقامتگاه های بومگردی و درنتیجه عدم رغبت گردشگران برای اقامت در آن ها،قیمت ارائه خدمات
عدم تمرکز آژانس های گردشگری برای اقامت گردشگران در اقامتگاه های بومگردی،آژانس های گردشگری
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بحث و نتیجه گیری

ضمن  می تواند  گردشگری  متعالی  وجه  به عنوان  بومگردی 
دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  امروزه  که  محیط زیست  حفظ 
توسعه گردشگری است، به اقتصاد محلی کمک نماید. مشارکت 
مردم محلی و روستاییان در بومگردی می تواند با راه های مختلفی 
انجام پذیرد. یکی از مهم ترین این راه ها که در سال های اخیر در 
روستاهای کشور ما رونق زیادی پیدا کرده است، اقامتگاه های 
بومگردی است. در این بین استان گیالن با داشتن جاذبه های 

فراوان طبیعی، تاریخی، فرهنگی و انسان ساخت، همواره به عنوان 
یکی از مقصدهای گردشگری اصلی کشور موردتوجه بوده است. 
چنانچه  استان،  به  ورودی  گردشگران  باالی  تعداد  باتوجه به 
برنامه ریزی مناسب برای اقامت آن ها در اقامتگاه های بومگردی 
روستایی صورت گیرد، می تواند عالوه بر آشنایی گردشگران با 
روستاها و فرهنگ آن ها به اقتصاد روستایی کمک نماید. همان طور 
که اشاره شد بحث اقامتگاه های بومگردی از سال های اخیر در 
کشور به صورت روزافزونی مطرح شده است؛ اما در استان گیالن 
نتوانسته است به توسعه قابل قبولی دست پیدا کند. ازاین رو، 

»مهدی حسام. شناسایی موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی در نواحی روستایی استان گیالن«
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تحقیق حاضر به دنبال موانع توسعه اقامتگاه های بومگردی در 
مشکالت  مهم ترین  می دهد،  نشان  نتایج  است.  گیالن  استان 
تأسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی، 6 مقوله هسته ای شامل 
کاربری اراضی، بازاریابی، مشکالت اداری، جاذبه ها، کمبود آموزش 

و امکانات و مدیریت و برنامه ریزی نمایان گردید. 

به صورت کلی توسعه گردشگری در چند سال اخیر به عنوان 
موضوعی پرجاذبه برای مسئولین و مدیران تبدیل شده است و 
عالقه مندی فراوانی را در بین آنان ایجاد کرده است. نهادها و 
سازمان های دولتی و غیردولتی مختلفی نیز در سطح استان گیالن 
برای حمایت از گردشگری در راستای ایجاد تسهیالت و خدمات 
مرتبط شکل گرفته یا بسیج شده اند. به رغم این همه، ضعف های 
در  و چادرخواب ها  انبوه  مانند، ساماندهی گردشگران  بسیاری 
بازه  در  گردشگری  طرح های  روند  استان،  گردشگری  فصول 
زمانی بسیار طوالنی تهیه می شوند و در بسیاری از موارد یا اجرا 
نمی شوند و یا به اهداف موردنظر دست نمی یابند که خود در 
بسیاری از موارد ناشی از ناهماهنگی بین سازمان های مختلف 

و همچنین وجود مدیریت موازی در این زمینه است و چه بسا 
سازمان هایی که اعتقادی به بخش گردشگری نداشته و خود در 
این مسیر موانعی را نیز به وجود می آورند، ضعف در حوزه بازاریابی 
و تبلیغات وجود دارد. درمجموع می توان گفت مشکالت مدیریتی 
باعث کم اثر شدن، توان های زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی 
و اقتصادی برای جذب گردشگری و ماندگاری آن ها می شود و 
چه بسا که با اتخاذ تصمیمات نادرست، نتایج بد و گاه غیرقابل 
جبرانی برای بومگردی به صورت کلی و اقامتگاه های بومگردی 

به صورت خاص به وجود آید.

در انتها نسبت به ارائه مدل پارادایمی پژوهش اقدام گردید. 
نخستین گام در مرحله طراحي مدل، طبقه بندی مرکزي است 
که درون مایه تحقیق را نشان می دهد. در پژوهش حاضر باتوجه به 
مفاهیم؛ مقوله هاي گسترده و هسته ای در جریان کدگذاری های 
باز، محوري و انتخابي و ساخت قضایاي نظري مدل تصویر شماره 

2 به عنوان مدل پارادایمی پژوهش طراحي شد. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. مدل پارادایمی پژوهش. منبع: یافته های تحقیق، 1398
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جوامع محلی؛
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برای مردم محلی؛

حفاظت محیط زیست؛

آموزش گردشگران 

پیامدها

اقامتگاه های 
بومگردی

پدیده

توسعه گردشگری

زمینه

تبلیغات و بازاریابی؛

ایجاد هماهنگی بین 
سازمانی؛

آموزش مسئولین و 
سرمایه گذاران؛

نظارت بر خدمات و 
استاندارهای اقامتگاه ها 

راهبردها

نهادهای دولتی و غیر 
دولتی، سطح آگاهی 

جوامع محلی، امکانات و 
زیرساخت ها

شرایط مداخله گر

مدیریت و برنامه ریزی؛

بازاریابی؛

مشکالت اداری؛

جاذبه ها؛

کمبود آموزش و 
امکانات؛

کاربری اراضی

موانع
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رشد  روستایی  نواحی  در  گردشگری  اخیر  سال های  در 
زیادی پیدا کرده است. همزمان توجه به اصالت های روستایی 
باتوجه به کم رنگ شدن آن در زندگی شهری، نیز افزایش یافته 
و به تبع آن اثرات مثبت و منفی گردشگری نمایان تر شده است. 
به  اثرات منفی توجه  اثرات مثبت و کاهش  افزایش  در جهت 
بومگردی می تواند راه گشا باشد. دراین بین اقامتگاه های بومگردی 
دهند  ارائه  می توانند  که  فعالیت هایی  دامنه  وسعت  باتوجه به 
فراهم  روستایی  توسط  را  باالیی  مشارکت  امکان  همچنین  و 
می آورد، موردتوجه خاص قرار گرفته است. این اقامتگاه ها باید 
توجه به حفظ محیط زیست داشته باشند، توسط مردم محلی 
احداث و اداره شوند و به اقتصاد محلی کمک نمایند. باتوجه به 
مزیت های مورداشاره و وضعیت مناسب استان گیالن در جذب 
گردشگر، تأسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی در سال های 
همواره مورد تأکید مسئولین بوده است. ازاین رو این تحقیق به 
دنبال موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه های بومگردی است و بر 
این اساس با استفاده از نظرات گروه های درگیر در این مسئله، 
نسبت به شناسایی شش مقوله هسته ای شامل کاربری اراضی، 
بازاریابی، مشکالت اداری، جاذبه ها، کمبود آموزش و امکانات و 
مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مانع اقدام شد. یکی از مشکالت 
عمده شکل گیری اقامتگاه های بومگردی در استان گیالن تغییر 
کاربری اراضی در محدوده و خارج از محدوده روستاها است که 
در سال های اخیر باتوجه به گسترش خانه های دوم گردشگری 
افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است. این موضوع سبب افزایش 
قیمت زمین از یک سو و کمبود زمین از سوی دیگر شده است که 
باعث شده عماًل امکان تأسیس اقامتگاه های بومگردی روستایی 
فراهم نباشد و در موارد بسیاری مانند منطقه آزاد انزلی باتوجه به 
افزایش بسیار زیاد قیمت زمین، به صرفه نیز نباشد. از سوی دیگر 
روند اداری تأسیس اقامتگاه ها نیز بسیار طوالنی است که از مرحله 
معرفی دهیار تا موافقت اصولی موانع بسیار وجود دارد. برخی از 
این موانع مانند سخت گیری بانک ها برای اعطای تسهیالت و یا 
اخذ مجوز از نهادهای مربوطه مانند منابع طبیعی یا مجوزهای 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی همواره مورد گالیه روستاییان است. 
بسیاری از روستاییان که عالقه مند به سرمایه گذاری بوده و یا حتی 
اقدام به این کار نموده اند، فاقد آموزش و یا آگاهی کامل در زمینه 
اقامتگاه های بومگردی هستند که باعث شده است پس از مدتی 
انگیزه و امید خود را از دست بدهند. این عدم آموزش حتی در 
بین مدیران میانی استان مانند بخشداران نیز وجود دارد. در این 
زمینه نبود بازاریابی و تبلیغات مناسب از سوی نهادهای دولتی 
و صداوسیما را نیز می توان اضافه نمود که سبب عدم شناخته 
شدن اقامتگاه ها و جاذبه های بومگردی به گردشگران شده است. 
تمامی این موارد در مدیریت و برنامه ریزی صحیح مدیران ریشه 
دارد. به عنوان نمونه طرح جامعی برای احداث برنامه ریزی شده 
اقامتگاه های بومگردی در استان گیالن وجود ندارد و یا ارزیابی از 
روند گذشته انجام نشده است. به نظر می رسد صرف اعطای وام 

و تسهیالت بانکی نمی تواند سبب توسعه اقامتگاه های بومگردی 
شود و می بایست به تمامی جنبه ها و عوامل مؤثر در این روند، 

توجه نمود.

تشکر و قدردانی

این مقاله با حمایت استانداری گیالن به انجام رسیده است که 
بدین وسیله از این سازمان تشکر و قدردانی می گردد.
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