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 چکيده

ای را برای متنوع سازی مشاغل ایجاد  اندازی گسترده گردشگری با توجه به ماهیت خود، چشم

کرده است و فرصتی را برای مشارکت فقیرانی که اغلب در مشاغل فصلی و اقتصاد غیررسمی فعالیت 

روستایی به همان  جوامع طبقه پایینطورکلی هدف آن است که  کنند، فراهم نموده است. به می

محیطی رشد گردشگری  فرهنگی و زیست -های اقتصادی، اجتماعیه که در پرداخت هزینهانداز

بر این اساس،  .شریک هستند، سهم خود را نیز در منافع حاصل از توسعه گردشگری دریافت نماید

گیری هدفمند موانع پیش  پژوهش حاضر با یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا با روش نمونه

در روستاهای منتخب شرق استان سمنان )قلعه باال، رضاآباد  را گردی حامی فقرا تروی تحقق طبیع

نفع کلیدی  و ابر( مورد واکاوی قرار داده است. گردآوری اطالعات از طریق مصاحبه، با شش گروه ذی

گذاران، ساکنان محلی( در تابستان و پاییز  شده از فقر، مدیران محلی، سرمایه )فقرا، افراد خارج

گردی  نفعان موانع فراروی تحقق طبیعت دهد ذیآمده است. نتایج پژوهش نشان می دست به 3169

حامی فقرا در روستاهای موردمطالعه را در پنج طبقه نابرابری آموزشی، روابط نابرابر قدرت، سبک 

 بندی نمودند. زندگی، تقدیرگرایی و مشکالنت مدیریتی و تمرکزگرایی تصمیمات طبقه

 ی، حامی فقرا.گرد عتیطبموانع،  روستاهای سمنان، :یکلمات کليد
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 مقدمه

که عالوه بر منطقه  شده است حفاظتمنطقه خارتوران شهرستان شاهرود شامل سه محدوده 

و پارک ملی در میانه خود دارد. این منطقه بعد از  در شرقرا  وحش اتیح، پناهگاه شده حفاظت

 گاه ستیزآید. عالوه بر آن، این  دومین منطقه بیوسفر جهان به شمار می 2در کشور تانزانیا 3سرنگتی

طرح جامع شده است ) واقعمشهد و شمال شرقی کویر مرکزی ایران  -در ضلع جنوبی جاده تهران

باعث جذب بسیاری از گردشگران دوست دار  ها یژگیو(. این 3161گردشگری استان سمنان،

ی انسانی بخصوص مناطق روستایی ها گاه ستیزبه طبع  شده است. گاه ستیزطبیعت به این 

ی سازمان میراث فرهنگی و ها گزارشطبق  .اند نبوده بهره یبخارتوران نیز از رشد گردشگری 

( مناطق روستایی شرق استان بخصوص روستاهای نمونه 3161سمنان )گردشگری استان 

خود در  فرد منحصربهطبیعت بکر و بافت روستایی  به خاطرو ابر  آباد ی قلعه باال، رضاگردشگر

 توان یم که یطور به .اند شده لیتبدی روستایی استان گرد عتیطبمهم  یمقصدهای اخیر به ها سال

ها ی است. گزارشگرد عتیطبی گردشگری در این سه روستا از نوع ها تیفعال گفت بخش اعظمی از

طور مداوم در این روستاها جریان دارد. از  بهی گروهی تورها ژهیو به نشان از آن دارد که گردشگری

 روستاهامتوسط سالیانه پنجاه گردشگر خارجی از این  طور به( 3161-61) هایطرف دیگر در سال

به مزایای حاصل از توسعه  روستاییان . این رشد باعث افزایش توجه مسئوالن واند داشتهبازدید 

ی رسمی بوم گردی در این ها اقامتگاهچند سال اخیر  در مثال عنوان به گردشگری شده است.

است. )سازمان میراث فرهنگی استان  افتهی شیافزا نفر 311روستاها به بیست اقامتگاه با ظرفیت 

امام خمینی )ره( و بهزیستی استان  ی کمیته امدادها گزارشطبق  ،حال نیباا( 3161سمنان، 

انزوا و نوع  به علتنسبت به دیگر مناطق روستایی استان  موردمطالعهسه روستای ( 3161سمنان )

ی تحت خانوارهاتعداد  و اندداده یجافقرای زیادی را در خود  ی گذشته،ها سالمعیشت سنتی در 

به  با توجهبنابراین ضرورت دارد ؛ است توجه قابل موردمطالعهی روستاهاپوشش این دو نهاد در 

این  نیتأمنقش فقرا را در زنجیره  ی در این مناطق،گرد تعیطبی توسعه ها فرصتاستعدادها و 

ی از قبیل بانک الملل نیبی ها سازمانو  نظران صاحببرای تحقق این مهم،  ؛فعالیت افزایش داد

سازمان ) .دهند یمرویکرد گردشگری حامی فقرا را پیشنهاد  جهانی و سازمان جهانی گردشگری،

 (1،2139جهانی گردشگری

در مباحث  3691-61های  دهد این مفهوم در دهه شده نشان می مروری بر مطالعات انجام

توسط دپارتمان توسعه  3661( اما در اواخر دهه 1،2119هریسوناست )تئوریکی بسیار مبهم بوده 

گردشگری حامی فقرا درصدد افزایش ".  بانام گردشگری حامی فقرا ظاهر شد 1المللی بریتانیا بین

                                                           
1 Serengeti National Park 
2 Tanzanian 
3 WTO(World Tourism Origination) 
4 Harrison 
5 UK Department for International Development (DFID) 
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گانه توسعه پایدار )اقتصادی، اجتماعی و  الص برای فقرا از طریق رشد گردشگری در ابعاد سهمنافع خ

و  دیبو ،ی)اشل ”محیطی( است؛ و اطمینان از اینکه رشد گردشگری سبب کاهش فقر شود زیست

؛ تروونگ، هال 2139 1کزی؛ سائوتو، روحنن و ن2112 1؛ هال2116 ،2چلیو م ی؛ اشل2111 ،3نیگودو

 "(2112 ،9یچی؛ ژائو و ر2131 ،1یهال و گر

گذاری در جهت  تواند بر روی فقر، سرمایه هایی است که می این نگرش نیازمند آگاهی از روش

و  یاشلبا این فعالیت مؤثر باشد ) افراد فقیرهایی در جهت درگیر ساختن  کاهش آن و ایجاد فرصت

 ( 2119؛اشلی،2112؛ اشلی و رو،2116 ،2چلیم

در ژوهانسبورگ برنامه پژوهشی با  2112اوت  نشست جهانی توسعه پایدار در عالوه بر این، در

 اندازی شد ( راه2111)گردشگری پایدار و فقرزدایی( در راستای اهداف هزاره توسعه ) 9عنوان استپ

کشور جهان اجراشده است.  12حال این برنامه در  (. که از آن زمان تابه2111ی و سیف،لیاسپنس)

( 2131)شارپلی و تفلر، ( نیز بدان تأکید شد ه است2131اهداف برنامه توسعه پایدار )همچنین در 

 ی حمایتی از قبیلنهادهابخش دولتی سعی نمود از طریق برخی  ،اما در ایران بعد از انقالب اسالمی

بخشی از اقشار تهیدست جامعه روستایی از شدت  ی مادی ازها تیحماکمیته امداد امام خمینی با 

های صرفاً مالی و نبود رویکردهای  ها بکاهد؛ اما با بسنده کردن به کمک پذیری آن آسیب

(. این در حالی است که 3193فقر ناتوان ساخته است )ازکیا، بردن ها را از بین توانمندسازی، آن

( 2112،پارکر انینارا) تحقیقات بانک جهانی نیز نشان از ناکارآمدی مؤسسات خیریه سنتی دارد

ها را  های مالی مستقیم، انگیزه آن ( معتقد است وابستگی بیش حد فقرا به کمک2112) نک جهانیبا

؛ چی 6،2139پرز-رزیمونوز، و گوت نه،یمونوز، مد-نهیمد) برای بهبود زندگی خویش از بین خواهد برد

 مؤسساتی ها روش برخالف ن دلیل است که گردشگری حامی فقرا(. بدی2116؛ ژائو 2132ونز،

ی طورکل به(. 2119)هریسون، است نتی به دنبال ایجاد فرصت، امنیت و توانمندسازی فقراخیریه س

درصد از مردم دنیا درآمدی کمتر از یک دالر در روز دارند، ما به  32که  گفت که درحالی توان یم

ی رویکردی که وضعیت معیشت این افراد را در مرکز توجه قرار دهد، در کنار سایر رویکردها

 ( 31،2139یکولینیپیو ج مانیساپایداری محتاج هستیم )
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ی ها گامسنتی  خیریه مؤسساترویکرد  این رویکرد توانایی آن را دارد که با دوری از بنابراین

بنابراین ضرورت دارد با توجه به استعدادها و ؛ ی اقشار ضعف جامعه برداردتوانمندسازی در مؤثر

 امروز، نقش فقرا را در زنجیره تأمین گردشگری افزایش داد.های توسعه گردشگری در جهان  فرصت

ای برای تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاه در روستاهای منتخب موانع بسیاری تبع به اما

 روش تحلیل محتوا بنابراین در این پژوهش سعی خواهد شده است با استفاده از؛ وجود دارد منتخب

ها  شناسی کیفی با بررسی عمیق رفتارها، عقاید و طرز تفکر گروه های روش عنوان یکی از رهیافت به

ی حامی فقرا گرد عتیطبدهد، به کشف موانع تحقق  ها روی می گونه که در زندگی واقعی آن به همان

 در روستاهای منتخب شرق استان سمنان، پرداخته شود.

 

 مروری بر ادبيات تحقيق

ی پس از جنگ جهانی دوم برای بسیاری از دانشمندان علوم ها دههسعه برای اولین بار در واژه تو

ی مناسب سیاسی و رهایمسزمان، موضوع اساسی،  آنیافت. از  اجتماعی غربی معنای روشنی

در حال خروج از حاکمیت  آنانبود که بسیاری از  توسعه درحالیا  افتهین توسعهی کشورهااقتصادی 

 طور بهفرضیه نهفته در مفهوم عمومی توسعه، نیاز به کاهش فقر و  نیتر یاساساستعماری بودند. 

ی  توسعهکه این موارد برای ترغیب  دیرس یم به نظرگسترده، افزایش رفاه توده مردم معمولی بود. 

، توسعه درحالی کشورهادر (. توسعه 3،2119)کالرک اقتصادی، انسانی و سیاسی ضروری بودند

موضوع طی مراحلی، با تقدم برتری  نی( ا3161رضوانی،شد ) آغازپس از جنگ جهانی دوم  بالفاصله

کنار  ها استیسو  ها هینظرتوسط  جیتدر بهی پیش رفت که مؤثری خاص و ها استیسو  ها هینظر

و کاهش فقر بخصوص در مناطق محروم و  ی، اشتغالارزآورگردشگری نیز با وعده گذاشته شد. 

مراحل ( معتقد هستند 2131تفلر )ی توسعه است. شارپلی و راهبردها نیتر جذابروستایی، یکی از 

ژائو و  که یطور به ی اخیر استها دههدر  یا توسعهی ها استیستوسعه گردشگری نیز منطبق با این 

های اخیر تغییرات بنیادی در فلسفه  که در سال اند داشته( در مطالعه خود بیان 2112ریچارد )

)چی  3691تا  3611( در دهه 3است )شکل  داده یرو مفاهیم توسعه، گردشگری و کاهش فقر

( هدف اصلی توسعه گردشگری عمداً بر رشد اقتصاد منطقه متمرکز بوده و توسعه 2112ونز،

در این دوره کشورهای (. 2116و،؛ ژائ2112)ژائو و ریتچ،  شد گردشگری محلی نادیده گرفته می

های سنگین  ، پس از ناکامی در افزایش رشد اقتصادی و افزایش سطح فقر و بدهیتوسعه درحال

عنوان  به بنابراین کاهش فقر ه گردشگری در کشورهای خود نمودندشروع به ایجاد ساز کارهای توسع

فرض بر آن  (2119)هریسون، شد اقتصادی در نظر گرفته می ها و پیامدهای رشد کالن زیر هدف

مند شد مزایای غیرمستقیم رشد  های گردشگری بهره که زمانی کل منطقه از طریق آوردهبوده است 

از قبیل اشتغال، افزایش رفاه، به مردم فقیر سرازیر  های متعددی ای از طریق کانال طقهاقتصاد من

                                                           
1 Clark 
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دادند  ای به رشد گردشگری نشان می مالحظه قابل( لذا سیاست گذران توجه 3،2132انور) خواهد شد

پرداختند. درنتیجه  اما به این موضع که گردشگری به چه میزان در کاهش فقر تأثیرگذار است نمی

پس در رویکرد نخست توسعه  (2112)ژائو و رنتچ، تأثیر فقر بر گردشگری غیرمستقیم بوده است.

قتصاد کالن و کسب سود توسط بخش خصوصی گردشگری، اساساً بر پایه بر قطب رشد، رشد ا

( و فقرا در مسائل مرتبط با گردشگری جایگاهی 2،2132)یوسال و همکاران استوار بوده است

 ( 2132)چی ونز و راسل، اند نداشته

 

 
 (7،6551: تغيير فلسفه رویکرد توسعه گردشگری و کاهش فقر)ژائو و ریتچ7شکل 

 

حمایت از اقشار فقیر جامعه و تأثیرات گردشگری جایگزین با ناکارآمدی رویکردهای گذشته در 

( 1،2112)چی ونز و انتقادات از تفکر نئولیبرالیسم رویکرد جدید گردشگری حامی فقرا شکل گرفت

گردشگری حامی -رویکرد جدید اما .اند نبوده نفع فقیر در گردشگری ذی در رویکرد گذشته مردم

که توجه به  طوری به (2116)ژائو، کند ط مستقیم برقرار میبین گردشگری و کاهش فقر ارتبا -فقرا

شود و میزان برخورداری فقیران از  های توسعه گردشگری تبدیل می ها در برنامه به کانون نگرانیفقرا 

 ای مبتنی بر گردشگری خواهد بود منافع خالص گردشگری، معیار اولیه توجیه هرگونه ابتکار توسعه

از جدیدی، شانس برخورداری فقرا را  عقیده بر این است که چنین فلسفه. (1،2131)شارپلی و تفلر

با توجه به تغییرات ی طورکل به (.2112)ژائو و ریتچ، منافع حاصل از گردشگری ارتقا خواهد داد

از یک مدل رشد گرا به یک  ی اخیر قرن بیستم، تفکر توسعهها دههدر گفت  توان یم صورت پذیرفته
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های  تغییر کرده است. درواقع دیدگاه گردشگری جایگزین به دنبال نفی سیاست مدل توسعه انسانی

گرایی جریان حاکم است و در برخی موارد با اصول بنیادی اقتصاد آزاد مبتنی  نئولیبرالیستی و مادی

های نامناسب خود در کند. بدین خاطر دیدگاه نئو لیبرالیستی با توجه به پیامد بر سود مخالف می

ساندن به فقرا دست به باز ساخت حمایتی در پیکره خود زده است تا از این طریق بتواند از ر یاری

افزایش روزافزون فقرا جلوگیری به عمل آورد و از نکات مثبت و منطقی گردشگری جایگزین نیز 

های حمایتی نه در راستای چرخش عقیدتی  استفاده کند؛ اما نباید فراموش کرد که این سیاست

)چی  پذیر است. های آسیب که در راستای توسعه رویکردهای بازار آزاد و تسری آن به گروهاست بل

 ( 2112ونز،

 

 پيشينه پژوهش

 یمرکزامریکای  توسعه درحالدو کشور  (2119) 2( و کورس و وینگش2131) 3کورس

دهد. نتایج قرار می موردمطالعهفقرا از منافع گردشگری  یمند بهره ازنظرنیکاراگوئه و کاستاریکا( را )

دهد که توسعه گردشگری باعث کاهش نرخ فقر در کشور نیکاراگوئه شده است اما  یمپژوهش نشان 

بر کاهش فقر نداشته  یر چندانیتأث ی به رشد کالن اقتصادی،مند عالقهبا توجه به  در کاستاریکا

کاهش  نقش گردشگری برتواند در  یمدارند که نوع هدف توسعه گردشگری یت بیان میدرنهااست. 

بین افزایش گردشگری و نرخ فقر همبستگی  معتقدند( 2133) 1باشد. جاینگ و همکاران مؤثرفقر 

یابد. مطالعات در  یمی با افزایش گردشگران نرخ فقر نیز کاهش طور بهی وجود دارد معنادارمنفی و 

دهد گردشگری در مقایسه با  یمی نشان جنوب یقایو آفر ایبیبوتسوانا، نامی کشورهامناطق روستایی 

یا نشان تانزانمطالعات در مناطق روستایی ر کمتری بر کاهش فقر داشته است یتأثصنایع دیگر 

های سنتی از  یتفعالیسه با مقادر  کنند یمبخش گردشگری فعالیت  دریی که ها خانوادهدهد  یم

ی در  ا منطقهگیرند اما مطالعات در سطح  یمفقر  قرار  استانهقبیل دامداری و کشاورزی کمتر در 

دهد توسعه گردشگری  یمیمانجارو زیمباو نشان کل مناطق روستایی اوتلنا تانزانیا چینی کشورها

المینا غنا به این   در(2133) 1اما هولدون و همکاران هش فقر در مناطق روستایی شده استباعث کا

بسیار محدود است  از توسعه گردشگری تاییسهم فقرای روس حاضرنتیجه رسیدند که در حال 

منافع حاصل از توسعه گردشگری ( در ساپا ویتنام نشان داد که 2131) 1مطالعات ترونگ و همکاران

حال گردشگری به  ینباایافته است. ولی  اختصاصمحلی در درجه اول به بخش خصوصی غیر فقیر 

یا و تانزانروستای بارابارانی در  ساکنان این مناطق کمک شایانی نموده است همچنین در کاهش فقر

افزایش  ازجملهتوسعه گردشگری باعث کاهش ابعاد مختلف فقر وسینی در کنیا اعتقاد داشتند که 

                                                           
1 Croes 
2 Croes &Vanegas 
3 Jiang, DeLacy, Mkiramweni, & Harrison 
4 Holden, Sonne, & Novelli  
5 Truong et al 
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یی را در مناطق فقرزداحمایت گردشگری از ( موانع 2132) 3اسالم و کارلسن محلی شده است درامد

توسط واسطه  یتسلط گردشگر ،یردولتیغ یها سازمانو  دولت یناکاف تیحما روستایی بنگالدش

دانند  یم یناکافی فن یبانیپشت شآموز محلی، جوامع ییتوانا ای یثروتمند، عدم آگاه افرادو گران 

( به بررسی نقش گردشگری در کاهش فقر در آفریقای جنوبی 2132) 2سای من و همکاران

المللی را نیز در  ینبخلی گردشگری در پژوهش خود عالوه بر نقش گردشگری دا ها آن .اند پرداخته

کند برای افزایش منافع برای فقرا باید  یمکنند. این پژوهش پیشنهاد  یمیت تلقی بااهمکاهش فقر 

( میزان 2132) 1شوند چی ونز و راسل یده سازمانبازار کار و منابع انسانی فقرا حمایت و 

یاس را در ایجاد امنیت و فرصت و مق کوچکیاس و گردشگری مق بزرگ یرگذاری گردشگریتأث

. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که هم گردشگری قراردادند موردمطالعهی فقرا توانمندساز

. اما اند داشتهی در ایجاد اشتغال و توسعه جامعه محلی مثبتیاس نقش مق کوچکیاس و هم مق بزرگ

در مقیاس بزرگ از قبیل ساخت  های خارجی و توسعه گردشگری یهسرما برجذبهای دولت  یاستس

 یخارج میمستق یگذار هیسرما( به ارزیابی 2131)1ا و سهلیبدسونیوید است. ی بزرگ . . .ها هتل

نتایج این پژوهش نشان  .پردازند یم داریکاهش فقر و توسعه پاو نقش آن  ایگامبی ها هتل بخش در

ی ها هتل .برای فقرا در پی دارد دهیچیپو معایب  ایمزا داری، هتل تیکه اشکال مختلف مالک دهد یم

 پرداخت ،به استخدام کارکنانبیشتر  لیتما اند جادشدهیای خارجی گذار هیسرمابزرگ و مجلل که با 

به ( نیز 2139) 1خاصی برخوردار است. باتلر تیاولوها از آموزش کارکنان برای ان، دستمزد باالتر

)دوالستورم و  ی جوامع فقیر روستاییتوانمندسازی و ساز تیظرفمطالعه نقش گردشگری در 

ی توسعه گردشگری روستایی ها برنامه. بوتلر معتقد است در پردازد یم( افریقا جنوبی مبوماالنجا

 موردتوجهاست و منافع اجتماعی بندرت  به منافع اقتصادی فقرا توجه شدهمعمول  ازحد شیب

 رده است به مطالعه نقش منافع اجتماعیبنابراین در مطالعه خود سعی ک است. قرارگرفته

ی ها افتهی ی کیفی بپردازد.شناس روشی( توسعه گردشگری با استفاده از ساز تیظرفی و توانمندساز)

یاری اجتماعی بس اثراتتوسعه گردشگری عالوه بر اثرات اقتصادی،  کهدهد این پژوهش نشان می

  .است برای جوامع فقیر ایجاد کرده

 

 

 

 

 

                                                           
1 Islam & Carlsen 
2 Saayman, Rossouw, & Krugell 
3 Scheyvens & Russel 
4 Davidson & Sahli 
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 روستاهای منتخبمعرفی 

که بیشترین  یی هستندروستاها ،رضاآباددر شرق استان سمنان سه روستای ابر، قلعه باال و 

که این سه روستا در هشت  دهد یمنشان  ها گزارش ورودی گردشگری را به خود اختصاص داده اند.

ا حاشیه پارک ی درون سه روستا در . ایناند گشتهمقاصد محبوب گردشگری بدل  عنوان به سال اخیر

دومین منطقه بیوسفر جهان به  2در تانزانیا 3این پارک بعد از پارک ملی سرنگتی .اند قرارگرفتهتوران 

های طبیعی و  (. پارک ملی توران دارای جاذبه69آید. )طرح جامع گردشگری استان سمنان، شمار می

است. در این منطقه بیش از که به افریقای ایران مشهور شده  طوری فرد است به حیوانی منحصربه

ها یوزپلنگ  کنند که مشهورترین آن گونه جانوری پستاندار، پرنده، خزنده و دوزیست زندگی می 211

باعث  ها ( این ویژگی3169)سازمان منابع طبیعی شهرستان شاهرود، آسیایی و گورخر ایرانی هستند

بنابراین در سالیان اخیر  ده است.گاه ش طبیعت به این زیست جذب بسیاری از گردشگران دوست دار

مشاغل وابسته به گردشگری  بخصوص سه روستای منتخب، در  مناطق روستاهای پارک ملی توران

دستی،  که با توسعه گردشگری ساخت صنایع طوری به به یکی از مشاغل غالب بدل گردیده است.

های کشاورزی به گردشگران...  ههای بوم گردی، راهنماییان تور و فروش فراورد فعالیت در اقامتگاه

  (3169افزایش چشمگیری یافته است )گردشگری سمنان، 

کیلومتری شهر بیارجمند قرار  21کیلومتری جنوب شرقی شاهرود و  311روستای قلعه باال در 

ترین روستای بخش بیارجمند است. )درگاه  نفر پرجمعیت 161بر  دارد. این روستا با جمعیتی بالغ

روستای هدف گردشگری قلعه باال در حاشیه دشت کویر، از موقعیت نیمه بیابانی  (3161، آمارملی 

متر از  331ای است و یک هزار و  با پوشش گیاهی متوسط برخوردار بوده و دارای اقلیم کوهپایه

سطح دریا ارتفاع دارد. که با توجه به طبیعت زیستگاه توران و بافت روستایی بار ارزش خود 

 (3199روستای قلعه باال، باارزش)طرح بافت  کند یمخود جذب  به سمتبسیاری را گردشگران 

 لهیوس از چهار طرف به این روستاشاهرود است  ارجمندیبخش ب یاز روستاها یکیرضاآباد  یروستا

 221( و ارجمندیاز مرکز بخش )ب یلومتریک 332روستا در فاصله  نایشده است.  احاطه ریکو

 یاست. راه دسترس ارجمندیشهر به آن ب نیتر کیشهرستان قرار دارد و نزداز مرکز  یلومتریک

 (3199،رضاآباد)طرح هادی روستای  شوسه است زیروستا ن

کیلومتری شمال شرقی  شهر شاهرود در دامنه جنوبی  11روستای هدف گردشگری ابر در 

و منطقه شکارممنوع تپال نیز در  القییشده خوش  منطقه حفاظت است. قرارگرفتهالبرز  کوه رشته

متر و  میلی 111تا  111میزان نزوالت جوی در این منطقه بین . اند شده ابر واقع روستاینزدیکی 

جریان اقلیمی   ابر در محل تالقی سه روستایاز سوی دیگر،  .گراد است درجه سانتی 21متوسط دما 

، پرفشار جنب حاره "خشک و سرد جریان"اصلی غرب و جنوب آسیا، یعنی پرفشارهای سیبری 

                                                           
1 Serengeti National Park 
2 Tanzanian 
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)طرح  است "جریان معتدل و مرطوب"های اطلس و مدیترانه  و زبانه "زا جریان گرم و بیابان"

 (3163ی هدف گردشگری، روستای ابر،روستا

 

 روش پژوهش

روش کیفی تحلیل محتوا برای اکتشاف موانع پیش روی تحقق طبیعت گردی حامی فقرا در 

گیری هدفمند از نوع گوله برفی بوده  ها از طریق نمونه انتخاب شد. انتخاب نمونهروستاهای منتخب 

دیگر با ذکر به خواسته شد تا به معرفی افراد کننده بعد از مصاح که از هر شرکت طوری است. به

(. گردآوری اطالعات از طریق 2132،و استارام لیگ ر،یدوا) ها بپردازند آدرس محل سکونت آن

های گردشگری این منطقه  سال در فعالیت 2تا  2ساختاریافته از افرادی که به مدت  مصاحبه نیمه

اند، مدیران محلی، ساکنان و  شده اند از قبیل فقرا، افرادی که از دایره فقر خارج مشارکت داشته

         اشباع سطح تا اطالعات گردآوری ( فرایند3،3666)سوفر آمده است. دست گذاران به سرمایه

ها با گرفتن وقت قبلی از  (. مصاحبه2یافت )جدول  ادامه ،اطالعات سودمندی آستانه و نظری

کنندگان و در محیط کار این افراد صورت گرفت. قیل شروع مصاحبه، هدف تحقیق برای  مشارکت

ها برای شرکت در تحقیق و استفاده از ضبط مصاحبه اجازه و  کنندگان بازگو شد و از آن شرکت

آمده در اختیار  دست ها اطمینان داده شد که اطالعات به امه کتبی دریافت گردید و به آنن رضایت

توسط گروه تحقیق که متشکل از دو    . سپس سؤاالت اصلی به ترتیب شود ینمافراد دیگری گذاشته 

طور  زمان مصاحبه به (. مدت2،2131ننیو کوواال کسونیار) متخصص گردشگری بودند، مطرح گردید

ی و کاهش فقر گرد عتیطبدقیقه بود. سؤال اصلی در رابطه با  تجارب  31دقیقه با انحراف معیار  11

 آغاز شد. 

  شود؟ ای در ذهن شما تداعی می شود چه خاطره ی و کاهش فقر صحبت میگرد عتیطبوقتی از 

  ای در محیط کاری خود  چه تجربهشود، به یاد  ی و کاهش فقر صحبت میگرد عتیطبوقتی از

 افتید؟ می

در این  .ضرورت سؤاالت دیگری طرح گردید در فرایند انجام مصاحبه با افراد مختلف بنا به

هایی  ها به زن، مصاحبه با زنان با محدودیت مطالعه با توجه به فرهنگ و نوع نگرش برخی از خانواده

 روبرو بود.

 اطالعات سودمندی آستانه و نظری اشباع سطح تا عاتاطال گردآوری در این پژوهش فرایند

 شمار این برگزاری از پس که ترتیب این ( به2131،نیو کواالت کسونیاریافت) ادامه دسترس، قابل

 موردنظر، شناخت به دستیابی ضمن که نتیجه رسید این به تحقیق گروه مصاحبه(، 11مصاحبه )

 یافت.  دست شیوه این از را بیشتری اطالعات توان نمی

                                                           
1 Sofaer 
2 Eriksson and Kovalainen 
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ها  منظور ایجاد حس قرابت با مفاهیم نهفته در داده شده مصاحبه را به ابتدا چندین بار متن ضبط

داده شد؛ سپس آن را به متن کتبی تبدیل شد و مجدداً کل متن را چندین بار از ابتدا تا انتها  گوش

 را نوشته شد ای از کل مصاحبه و جریان نهفته در متن آن خوانده شد و درنهایت خالصه

تر  (. این عمل به محقق کمک نمود تا در جریان کدگذاری راحت3،2131؛ اسمیت2131)سوفر،

 31نسخه  NVIVOافزار کامپیوتر ¬ها را کشف نماید. برنامه نرم بتواند مفاهیم اولیه نهفته در داده

ی اصلی ها تمقرار گرفت. سپس  مورداستفادهصورت کدهای منظم  ها به¬وتحلیل داده منظور تجزیه به

  (2131)اسمیت، استخراج شدند ها تمو زیر 

های کیفی یعنی  ها، از چهار معیار سنجش اعتبار پژوهش برای قضاوت در مورد اعتبار یافته

قبول  پذیری، قابلیت اطمینان و تائید پذیری استفاده شد. جهت تعیین قابل قبول بودن، انتقال قابل

ترتیب که نتایج تحلیل و  این کنندگان استفاده شد. به یوه بررسی مشارکتبودن مطالعه از ش

ها خواسته خواهد  کنندگان قرار داده شد و از آن ها در اختیار مشارکت بندی حاصل از مصاحبه مقوله

پذیری سعی شد از توصیف عمیق  آمده را بررسی کنند. در رابطه با انتقال دست شد اعتبار نتایج به

های آنان  ایجاد شوند و گزارش ٔ  قدر کافی درزمینه ترتیب که تا توصیف جزئی به این ود. بهاستفاده ش

ها سعی  پذیری به وجود آید. برای قابلیت اطمینان یافته با جزییات دقیق بیان گردد تا قابلیت انتقال

طور مستند و واضع تشریح گردد)سیلیور  شد تا فرایندها و تصمیمات مربوط به پژوهش به

در این مطالعات دو اصل مهم اخالقی، حفاظت از حقوق  (.1،2131؛تیلور و همکارن2،2139نم

ها رعایت گردد. حق خروج از پژوهش برای هر یک از  داشتن داده کنندگان و محرمانه نگه مشارکت

 کنندگان تنظیم شد کنندگان محفوظ بوده است، زمان مصاحبه نیز بنا به تحمل مشارکت شرکت

 (2131،)لیمپوتینگ

 
 کنندگان مشارکت، 6جد.ل

 

 

                                                           
1 Smith 
2 Silverman 
3 Taylor, et al 

 جنسيت  

 زن مرد تعداد کنندگان مشارکت
 3 1 1 فقرا

 1 2 31 از فقر شده خارجافراد 
 1 1 1 مدیران محلی
 1 1 1 سرمایه گذران
 2 1 2 ساکنين محلی

 9 21 11 کل
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 هایافته

 ی آموزشی نابرابرها فرصت -7

ی شهری ها طیمحکمتری نسبت به  ها مهارتساکنان مناطق روستایی از آگاهی و  که ییازآنجا

تسریع نهادسازی  ی، توانمندسازی وساز تیظرفنقش بسیار مهمی در  تواند یم. آموزش برخوردارند

روستاییان،  مهارت در بین ترویج اهمیت آموزش و به علت در مناطق روستایی ایفا نماید.

ی روستاهای در آموزشی ها کالسی برگزاراقدام به  نهاد مردمی ها سازمانی مربوطه و ها دستگاه

 .اند مطالعه کرده مورد

ی منتخب توانسته روستاهای در آموزشی ها کالسی برگزارکه  دهد یمنشان  ها مصاحبهنتایج 

طیف وسیعی از  ها آموزشی جامعه محلی را تسریع نماید. این توانمندسازاست توسعه گردشگری و 

 ی از قبیل نحوه تهیهها مهارتی گردشگری از قبیل چگونگی رفتار با گردشگران تا ها ارتمه

 .شود یمی بوم گردی ... را شامل ها گاه، چگونگی مدیریت اقامت ها آنی استانداردسازو  یدست عیصنا

منابع  ایه سازمانو هم از طرف نهاد  مردمی داوطلب و ها گروهاز طریق  هم ها آموزشاین 

 تدارک طبیعی و میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شاهرود برای توانمندسازی جامعه محلی

ی اجرایی ها دستگاهمدیریت روستایی از  درخواست ی از دو طریقآموزشی ها کالس است. شده دهید

 لیتشکی میراث فرهنگی و گردشگری، منابع طبیعی ها سازمان ضرورتو هم بنا بر احساس  مختلف

 :که داشت یماظهار  دیران شهرستانی در این رابطهیکی از م. شود یم
ی ها روشتا روستاییان با  کنیم برگزار یی راها کالسما سعی کردیم برای همه روستاییان  " 

مستمر تشکیل شده  طور به ها کالس در همه این روستایی که شما نام بردید کنیم... آشناجدید 
 "است

 که:  کرد یمادعا  ساکنان یکی از یا

ی ها کالسرفتن و  روستاهاهم به این  یی هستند که خارج از مدیریت میراثها گروه خبردارم"
خود خوش این کارا را  طور بهکردن که هم بخواسته یا هماهنگی دهیاری بوده یا  برگزاری هم آموزش

  "انجام دادن
 اقشاری برای همه آموزشی برابر ها که فرصتنشان از آن دارد  ها مصاحبه نتایج حال نیدرع

فقر مالی در  ی وآگاهعدم  علتجامعه روستایی بخصوص فقرا وجود ندارد. فقرای روستایی به 

بود، توانایی  شده دهید تدارکی منتخب روستاهاگردشگری که در  آموزشی ها کالسبسیاری از 

این باور بودند  ، برنفس اعتمادبهانزوای اجتماعی و عدم  به علتفقرا  از سوی دیگر نداشتند. شرکت

خود را فاقد استعداد الزم  اصوالًرا ندارند و  وکارها کسبکه توانایی یادگیری و درگیری با این نوع 

 مطمئناًبر این باور بودند که اگر استعدادی وجود داشت  ها آن. دانستند یمبرای یادگیری 

شرکت  ها آن اعتقادبنابراین به  ؛را باور کرده و چرخه فقر بیرون بیایند ها آن درگذشته توانستند یم

 که: داشت یمدر این رابطه یکی از فقرا اظهار  ی امری بیهوده است.آموزشی ها کالسدر 
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. بیشتر از اینم نتونستم... کنم یمکار  ها نیزم... نه اینکه تالش نکردم و از بچگی دارم تو این  " 
که از عهده گردشگری بر بیایم برای  کنم ینمما همین کار را بلدم و  روزی ما هم همینه... من فکر 

 "شرکت نمیکنم ها کالسهیمنه که تو این 
بلکه  شد یمفراخوان و دعوت از کلیه افراد روستاها انجام صورت  بهنه  ها آموزشاز سوی دیگر  

ی برای آموزشی ها کالسهای مسلط بوده است. به این معنا که گزینشی و با دعوت از گروه کامالً

افرادی که توانمندی  مثال عنوان به. ددیگر یم برگزار خاص و با توانمندی و سرمایه معینافراد 

ی دعوت به عمل آموزشی ها کالسی بوم گردی را داشتند از قبل در ها گاهساخت و یا توسعه اقامت

گرفته ی روستایی در نظر ا هیحاشی ها گروهیی برای ها آموزش، ها آموزشبنابراین در ساختار ؛ آمد یم

ی نهادهای دولتی است برنامه خاصی ها آموزشمبتنی بر  عمدتاًکه  ها آموزشبود. پس ساختار  نشده

تمام تمرکز خود را بر  اقشار جامعه روستایی متصور نیست و و درگیری فقیرترین برای توانمندی

ی موجود آموزشر ساختا گرید عبارت بهو توانمندی حداقلی متمرکز کرده است.  ها ییدارای با ها گروه

 آموزشنیستند و به  ی روستاها منتخبا هیحاشی ها گروهمناسبی برای ارتقای توانمندی  گرتسهیل

بخش اعظمی از محتوای  ی دارند. نکته دیگر آن بود کهتر ژهیومسلط روستا توجه  یها گروه

که گفته شد فقط شامل  طور هماننبود و  متناسب با وضعیت روستاییان فقیر ی موجودها آموزش

آگاهی بیشتر  ازمندینکه از حداقل توانمندی مادی و فکری برخوردار بودند و فقط  شد یمکسانی 

و توجه  ها آموزش ازمندینی گردشگری ها عرصهفقرا برای ورود به  که یدرحالبودند.  دهنده شتاب

 فراتر از افراد عادی هستند.

یی آشنایا منظم شرکت کنند.  طور ها به کالسند در که توانسته بود عده کمی فقرا درهرحال

ی ها کالس واسطه بهاتفاقی بوده یا با تکیه عالقه یا شخصیت خاص فردی خود بوده یا  صورت به آنان

فعال در شهرستان شاهرود( موفق به شرکت در  نهاد مردمی نهاد )نهادها مردمی ها سازمانی ها گروه

 ها کالسگفت که اکثر فقرای روستایی از وجود این نوع  توان یمی طورکل به شده بودند. ها دورهاین 

 :کردند یمی اطالع یبابراز 

ین چیزا بدرد چی صحبت میکنین... ا درباره نم دو ینم و دمینشنرا  ها کالساسم این  اصالًمن "

  "واال من سر در نمیارم به من چیزی نمیگه که چه خبره ... من نمیخورن. کسی هم

ی برای ا نهیهزکه افراد باید  دیگرد یم برگزار تخصصی صورت بهی که آموزش یها کالسبرخی از 

در  بود وی دولتی برخوردار ها تیحمااز ها  کالس. هرچند این پرداختند یها م کالسشرکت در این 

ی فقرا حال نیباابود اما  شده گرفتهدر شهرها هزینه پایینی در نظر  آزادی آموزشی ها باکالسمقایسه 

روشنی را برای  ندهیآ آنکه به علتنیز نداشتند. برخی نیز روستایی توانایی پرداخت ان را 

ها، فشار زیادی بر روی که این هزینه داشتند یم گردشگری خود متصور نبودند اظهار وکارها کسب

گفت  توان یمبراین بنا؛ مطمئن باشند نتیجه خاصی را در پی دارد آنکه، بدون آورد یها م آنخانواده 
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 گونه نیاضعیف و شکننده فقرای روستایی، ریسک فقرا برای  وضعیت مالی به خاطر نوع نگاه و

 که داشت یماظهار  ها آموزشمخارج نزدیک به صفر بود. یکی از فقرا در رابطه با شرکت در این نوع 

 آنرفتن به  برایمیگن  شاهرود میان ولی از آموزشاره، شنیدیم که بعضی وقتا برای  ":

ها بتونم نمیدونم قیمتش چنده ولی هر چی باشه فک نکنم برای این کالس پول میخواد... ها کالس

 "پول بدم

 :کهدر رابطه بیان نموده است  نفعان یذیکی از  .

 و . دوم اینکه  گردشگری پولکنند ینمشرکت  ها کالساینکه  اونا خودشان در این  ازهمه اول "

  "این دوتا توانایی رو داشته باشند که میکن یمخالقیت میخواد برای همین ما از کسایی دعوت 

 یی رگرایتقدی و زگيانگ یب -6

ی مرتبط ها تیفعالدرگیری فقرا در رگرایی مورد دیگری است که مانع دهد تقدینتایج نشان می

ی روستاهای موجود در ها گروهبین همه  در باًیتقریی رگرایتقد. اعتقاد به شد یمبا گردشگری 

را به خواست  ها ینابسامانتمام  که یطور بهدر مسئولین مشهود بود منتخب و حتی به نحوی 

از سایر گروه بودند. اعتقاد به  تر یسنتتقدیرگرا تر و  ی فقیرها گروهاما  ددندا یممتافیزیک ارتباط 

ی مزمن قدرت یباحساس  گرفتار نوعی اه آنتقدیرگرایی در بین فقرای روستایی باعث شده بود که 

ی محدود، که توان کنترل ها تیباقابلخود افرادی بودند ناتوان  زعم به موردمطالعهشوند. بنابراین فقرا 

 را ندارند.  ندهیآ

ی مرتبط ها تیفعالدر  معتقد بودند که یکی از موانع مشارکت فقرا کنندگان مشارکتی رو نیازا

برخی از فقرا  که یطور بهنوعی ناامیدی اجتماعی است.  آن تبع بهیی و رگرایتقدبا گردشگری، 

اجاره خانه کوچک و گلی روستایی، یا فروش گردشگری از قبیل  وکار کسبمناسبی برای  تیموقع

هیچ  ها آن. اما کنند یمی کوچک خود برداشت ها باغدارند که در  ی، مربا..ترش مثلصنایع تبدیلی 

 ندارند. ها عرصهن رغبتی به ورود به ای

 آنانی اکثر طور به اند شدهدارد که فقرا دچار نوعی سرنوشت گرایی  آننتایج مصاحبه نشان از  

را  آنانسرنوشت  تواند ینم، و هر اتفاقی هم بیافتد شده مشخص قبالًمعتقد بودند که سرنوشت آنان 

بشر توانایی تغییر آن را  است و شده نییتعتغییر دهد. بنابراین سرنوشت یک امر مطلق و از پیش 

ی ها مشخصهو در حال زندگی کردن یکی از  ندهیآگفت عدم برنامه مدون برای  توان یملذا ندارد. 

 ی منتخب بود. روستاهادر  فقرا

نداشتند.  را ها هیسرمای از این بردار بهرهی نوین در ها یآور فنانگیزه الزم برای استفاده از  آنان

را سرنوشت گرایی تشخیص داده است  ی نوینها یفناورعدم رجوع به این  نتایج پژوهش علت

 اعتقاد بر این است که رضای خدا برای ما کافی است و اگر مقدر بدارد پول به ما خواهد داد  چراکه
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میشه راضیم.. یک  به همو کمیته امداد  ها ارانهی که دارم و کمکی که از یدرآمدمن به همین  "

االن مهم فقط کافیه... راضیم به رضای خدا ... زنم)همسرم( هست که برای من و  ون بخور نمیرین

 "هام هستن اگه کاری واسه اونا انجام بدن برای ما کافیهبچه

از فقرا و توزیع پول برای  ی خیریه دولتیها سازمانحمایت نحوه  دهد یمنشان  ها مصاحبهنتایج 

فقرای  که یطور بهگی در توسعه کسب کار در بین فقرا دامن زده است.  زهیانگ یبشهروندان ایرانی بر 

برخی از  که یطور به. اند دادهاندک خود تطبیق  درامددریافتی از دولت و  با حقوق زندگی خود را

درصد درامد  21تا  91ی ماهیانه دولتی و مستمری کمیته امداد امام خمینی حدود ها ارانهفقرا ی

یی بیشتر در این رگرایتقد تیدرنهای و زگیانگ یبی دولتی باعث ها کمک. این شد یمرا شامل  ها آن

انگیزه خود را برای ارتقای  مدهاآدربا کسب این  آنان دهد یمطبقه اجتماعی شده بود. نتایج نشان 

است. و  آنانرا خدا رسانده و روزی  ها پولو برخی معتقد بودند که این  اند داده  دست اززندگی خود 

دنیا ارزش  که یطور به خورند یمحرص دنیا را  دائماًسانی که دنبال پول و درامد بیشتری هستند ک

 به گفته یکی از مدیران محلی:حرص خوردن را ندارد. 

ی خروجی از روستا زیاد شده از طرف دیگه باید روستا تمیز ها زبالهبا ورود گردشگری حجم  "
برای همین منظور من یکی از این آقامون که میگین برای باشه که نظر گردشگر هم جذب بشه...  

جمع اوری پست ماند پیشنهاد کار دادم گفتم بی ثواب هم نیست ولی قبول نکرد... میگفت همین 
 ]امداد[کمیته ]هایکمک[ها و قدرم بسه کفاف زندگیمون رو میده مطمئن باشین اگه این یارانه

 "ور زندگی کردن عادتشون شده...ها اینطنبود قبول میکرد... دیگه سال

سرخوردگی در  لیبه دلدر تحقیق که در سنین میانی قرار داشتند  کننده مشارکتاکثر فقرای 

جوانان که در این طبقه  مثال عنوان بهنداشتند.  آموزشدیگر امیدی برای پیشرفت و  ها سالطی این 

و کمک  اند سرزدهی دولتی ها ارگانو  ها سازمانقرار داشتند اکثر اظهار داشتند که به همه 

و  سو کاما با توجه به ساختار اداری از ی اند شدهجویای کار در روستا یا شهر  ها آنیا از  اند خواسته

به  هاهگرودارد که این  آن. شواهد نشان از اند نبردهیی جا بهراهی  یی این طبقه از سوی دیگرناتوانا

یی که از قبل وجود داشته را بیشتر باور کرده و این رگرایدتقتفکر  تینها دری سرخوردگاین  علت

 . اند کردهحس را تقویت 

 :که دارد یمیا فقیر دیگری اظهار 

وقتی جوون  کنم االن وضعیتم اینطور نبود... اگه میتونستم مثل بقیه زرنگ باشم و کار من "

بودم همه اش تو باغا بودم و دنبال رفیق بازی، به جایی هم نرسیدم.... باالخره سرنوشت ما هم 

همینه. هر کی تو جوونی ش ی چیزی شد، شد. نشد دیگه نمیشه.... االن برید سراغ جوونا دیگه از 

 "ما یادگیری کالس درس.. گذشته
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 سبک زندگی  -9

ی ها تیفعالکه مشارکت فقرا را در ی دیگری بود  مشخصهان تفاوت سبک زندگی فقرا و گردشگر

از طبقه متوسط جدید  معموالً . گردشگران روستاهای منتخبکرد یممرتبط با گردشگری محدود 

و  ها ارزش هنجارهاباورها،  معموالًاین افراد ی بزرگ مثل تهران و مشهد هستند. شهری از قبیل شهر

و برای ارضای حس معنوی خود و کشف معانی جدید به گردشگری  رادارندخاص خود  سبک زندگی

هستند. از سوی دیگر جامعه روستایی بخصوص طبقه فقیر  مند عالقهی گرد عتیطبروستایی و 

داند. الزم ی خود میها باارزشی این طبقه متوسط جدید متضاد هنجارهاو  ها ارزش، باورهاروستایی 

قشر فقیر روستایی رابطه بین گردشگران و طبقه متوسط  فبرخالاست این نکته اشاره شود که 

 نفع یذهستند و چه افرادی که  نفع یذمستقیم  طور بهروستایی چه افرادی که در گردشگری 

 نیستند رابطه مطلوبی است.

 میتوانست ینم اصالًکنند،  دنیدی روان ها ماسهکه از  آوردم یمکه من تور به  این منطقه  قبالً " 
ی ول رفتندیپذ ینمما را  ها آن... میکرد یم اُتراقکیلومتری روستا  31تا  1داخل روستا شویم. حدود 

..... دیآ یمروزی نیست که با تماس نگیرند و نگویند تور جدید کی  ها آنشده.  وضعیت متفاوت اآلن
 به وجودبرای ما  هنوز کسانی هستند که ما را قبول ندارند و برخی موارد مشکالتی حال نیبااولی 

 "...دوییگ یمهمانایی هستند که شما  ها گروه. این آورند یم

روستا و سبک زندگی اسالمی  بافرهنگو پوشش افراد متناسب  رفتار سبکفقرا معتقد بودند که 

از این روستا بروند یا  ها آنکه یا باید  داشتند یمبرخی بیان  رضاآباددر روستای  مثال عنوان بهنیست. 

با ضدیت با گردشگران نبود فقط سبک زندگی  ها آندیگر گردشگر به این روستا نیاید. البته اعتقاد 

ی نینش شبهر شب در اقامتگاه بوم گردی،  معموالً. گردشگران دادند یمقرار  نقد موردها را آن

 ها شبمند بودند ، یا عالقهگذراندند یم آنجاو شب را  کردند یمی بر پا آتشداشتند. یا اطراف روستا 

سر ی همراه با نینش شباین  هرحال بهکنند.  اُتراقکمپی تدارک دیده و  شنزارهادر کنار روستا و 

ی زیاد و همراه با حرکات موزون بود از طرف دیگر نوع حجاب دغدغه دیگری بود که هر صدا

، زنی از گروه فقرای مثال  عنوان به :داد یم آزاررا بشدت  تر نییپاروستایی بخصوص اقشار 

 اعتقاد داشت که: شده ییشناسا

ببینید به چه روزی افتادیم.  همه با چه  اآلنخبری نبود و  ها آدمما وقتی عشایر بودیم از این " 
خدا نکند فلک  گفت یمکه  پدربزرگمبود. به قول  معتبرتراسالم  قبالًوضعیتی  به این روستا میان......

 "دگر گردد عالمبرگردد این 

 : داشت یمیا شخصی دیگر اظهار 

باید پاشیم جلوی اینا  کنم ینمه چون کاری شیم طور نیا دانمیمه من ندازیمخدا منو تو جهنم "
. شده درسترفتن. کلی اقامتگاه بوم گردی اینجا  سرکار... خیلی از جونای ما با گردشگری میریبگرو 

 "برید ببینید که چه خبره.. خودتانه اما این وضعیت رو نمیشه تحمل کرد.. خوباین خیلی 
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مردم فقیر روستایی باشد اما با توجه به  کمک خوبی برای تواند یمگردشگری  نکهیا بابنابراین 

ی زندگی روستاییان و گردشگران بسیار فاحش است، فقرا مخالف توسعه ها سبکی ها تفاوتاینکه 

 وکار کسبگردشگری در روستاهای خود هستند تا اینکه بخواهند از این فرصت استفاده کنند و 

 وکار کسبو این نوع پوشش،  وکارها کسبی کنند. برخی معتقد بودند که این نوع انداز راهجدیدی 

 روستاهادیگری نیز در  مشکالتاین اختالفات  لیبه دلخی معتقد بودند بر که یطور بهحالل نیست. 

که در این  جرائمزنان در روستا. برخی  آزاراذیت و  مثالًاست.  داده رخبخصوص در روستای ابر 

 لیبه دلی موجود در سیستم قضایی شهرستان، ها پروندهاتفاق افتاده است بنا بر  ها طیمح

ق مستندات و اظهارات مدیران محلی و شهرستانی، عدم درک سبک ی فرهنگی است. طبها تفاوت

 ها آنرا به این توهم دچار کرده بود که  ها آنزندگی ساکنان مناطق شهری توسط برخی روستاییان 

 ندارند. ها مزاحمتمشکلی با این 

 اتميتصمگرایی تمرکزمشکالت مدیریتی و  -3

بود. یکی از اصول گردشگری یی تصمیمات تمرکزگرایکی دیگر از موانع مشکالت مدیریتی و 

ی توسعه گردشگری است. اما ها برنامهی و اجرای ریگ میتصمحامی فقرا مشارکت واقعی فقرا در 

ی مشارکتی نداشته و اهمیتی برای نهادینه ها برنامه ت گردشگری در منطقه درک درستی ازمدیری

 ها مصاحبهی نتایج حاصل از طور بهشدن مشارکت جامعه محلی بخصوص فقرای روستایی ندارد. 

 آنچهی مشارکتی ها طرح عمالًی اجرای شده فقط برچسب مشارکتی دارند و ها طرح دهد یمنشان 

نظام اداری و سلسله مراتبی  توان یم. یکی از این دالیل را شود ینماجرا  روستاهادر این  دیدوشایبا

است. مفهوم  شده دادهو باال به پایین عادت در کشور دانست که مدیر دولتی بیشتر با نظام دستور 

 کرد یمیکی از مدیران شهرستانی بیان  مثال عنوان به شود یمدیده یک رفع تکلیف  عنوان بهمشارکت 

ی بوم گردی با من تماس گرفت و این انتقاد را داشت که چرا ها اقامتگاهدیروز یکی از مدیران  "
... این فرد تا دیروز حرف زدن هم بلد نبود ما به اینجا سطح  شود ینمتقدیر  نیکارآفر عنوان بهاز من 

 "...کند یماست و تعیین تکلف  درآوردهرسانیدمش... حاال برای ما زبان 

ساختار دولتی و سیستم  به علتی و محل یاسیس گیری یمدر تصمی فقرا زن چانه بنابراین حق

کاهش فقر نیز از  ی گردشگری وها برنامه که یطور به ال به پایین  افزایش نیافته است.ی بازیر برنامه

 . شود یمروستایی تکلیف  یفقراباال به 

 فهمت بسیار مشهود بود عدم درک صحیح و مشاهدا ها مصاحبهدر  که آنیکی دیگر از دالیل 

ی در این رابطه وجود داشت. سردرگمیک نوع  که یطور بهبود.  نفعان یذمشارکت در بین تمام 

. اما شد یمخالصه  ها آنی از نظرخواهو ی یک جلسات بحث برگزاری مشارکتی در حد ا برنامه

یکی  نیز شنیده شود. ها آنچه فقرای روستایی و چه اهالی انتظار داشتند صدای  کنندگان مشارکت

 که: دارد یمدر ان رابطه بیا  شده ییشناسااز فقرای 
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که تو چی دوس داری...   نمیپرسه سؤالاز من  کس چیهمن کمک نمیخواد....  هیچ کسی از"

از حرف زدن با ما خجالت میکشن...   کنم یمبه حرفای ما اهمیت قائل نمیشن. بعضیا هم حس  اصالً

یی انجام ها تیفعالکنین یا  افتتاحمیگن اگه فروشگاه  مثالًکارایی رو به ما میگن ما هم انجام میدیم.. 

میدیم ... من خودم کاری رو که دارم انجام میدم دوست  بهره کمبدین که در خانه باشه ما بهتون وام 

  "ندارم ولی برای وام مجبور شدم این کار رو شروع کنم

ی مطالعه شده، توجه مدیران به گردشگری با نگاه روستاهای در تیریمدیکی دیگر از مشکالت 

ی که جامعه فقیر روستایی را در مرکز توجه خود قرار طور بهافزایش رشد اقتصادی بود.  صرفاً

ی بوم گردی ها اقامتگاه لیقبی از ها بخشی در گذار هیسرمااعتقاد بر این بود که  با  صرفاًو  داد ینم

به اقتصاد  توان یمدر جنگل ابر ی گذار هیسرماو  رضاآبادی در ران لیاتومبدر قلعه باال و ایجاد پیست 

از مزایای گردشگری  توانند یمرشد اقتصادی حاصله، فقرای روستایی  واسطهه منطقه کمک کرد و ب

برخوردار شوند. این در حالی است که مدیریت گردشگری، برنامه مشخصی برای حمایت مستقیم از 

 : کرد یماین رابطه اظهار  گردشگری نداشت. یکی از مدیران درفقرا در توسعه 

ی منتخبی که شما روستاهای از کی درهستیم تا  مذاکرهتهرانی حال   دار هیسرماما با چند "
ی در اقامتگاه بوم گردی جامعه گذار هیسرمااً این مطمئنی کنند. گذار هیسرمابدان اشاره کردید 

 "بسزایی دارد راتیتأثفقرای روستایی  ژهیو بهمحلی و 

به « ی در رابطه با فقرای روستایی دارید؟ا برنامهچه »که  سؤالدر پاسخ به این  نیمسئولهمه اما 

 ی اشاره نکردند.ا برنامه

 روابط نابرابر قدرت -1

ی بود که مانع دسترسی فقرا به مزایای حاصل از گردشگری ا مؤلفهروابط نابرابر  قدرت دیگر 

ی گردشگری ها تیفعالی موجود ها فرصتشد. طبقه مسلط روستایی اغلب با روابط پیچیده تمام می

ی اعتماد یب آن. فقرای روستایی خود را درون ساختاری که گفتمان کردند یمخود مصادره  نفع بهرا 

. سیستم افتندی یمبه قشر فقیر جامعه و حمایت از افرادی است که دارای مهارت و  قدرت هستند، 

ی اهداف خود شبردهایپی برای ا هیحاشی گروهای برقراری ارتباط با ها یدشواردولتی برای راهی از 

را برای  ها آنفقط دارند  ها برنامهی مسلط توانایی بیشتری برای تحقق ها گروهبه بهانه اینکه این 

 :کرد یم. یکی از مدیران محلی ادعا کردند یمی توسعه گردشگری تشویق ها طرحتوسعه 

یی که میگین مثل زهایچشما این  به نظره. باشببینید کاری باید انجام بدیم باید منطقی "
ه. نه باششدنیه؟؟ باید کار رو دست کسی بسپاریم که کاردان  اصالًفقرزدایی و توانمندسازی فقرا ... 

 "نمیشه  دیدون یمو  دانمیمکسانی که  به دستاینکه بسپاریم 
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 :کرد یمفقرا ادعا  ازهمچنین یکی 

ه پدری را تبدیل به اقامتگاه بوم گردی کنم. خیلی هم تالش کردم؛ میراث خون خواستم یممن "

ی ساله که دنبالشم ولی نشده و میگن  اآلن... انگار انگارنه اصالًفرهنگی رفتم؛ فرمانداری رفتم. 

 "ی؟....دار ضامن اصالًات کافی نیست.  برای وام سرمایه

نظرات این طبقه هم در سطح بود.  نیز در دست طبقه مسلط روستامدیریت نوین و سنتی 

ی با ها پروژهاجرا  و ها یساز میتصمتمام  که یطور بهاست.  رگذاریتأثروستا و هم بخش و شهرستان 

این  ی ازبزرگبخش  عنوان بهی ا هیحاشی ها گروهاما  شود یماین قشر از جامعه اتخاذ هماهنگی 

 ندارد. ها یریگ میتصمجوامع هیچ نقشی در این 

ی طور بهبود  طرفه ککارگران نیز بشدت نابرابر و ی و گذاران هیسرماروابط قدرت بین 

کارگران  کردنبرای فرار از قوانین کار در ایران، از بیمه  انیکارفرما کردند یمادعا  کنندگان مشارکت

مدعی  اه اقامتگاهو به همین دلیل امنیت شغلی بسیار پایین است. یکی از کارگران  کنند یماجتناب 

 بود که:

کامل دارم ...  تیرضامن دو سال است که در این اقامتگاه مشغول به این کار شدم...  از کارم "

قراردادی ندارم که  اصالً؟ کند یمباید برم؟ کدام نهاد از من حمایت  کنند کجااگر مرا اخراج اما 

 "بخواهم ادعای خودم را ثابت کنم!

 

 یريگ جهينتبحث و  

عنوان  به شدن مطرحجذب گردشگر و  موفقیت در باوجودروستاهای منتخب شرق استان سمنان 

ی ا هیحاش ی ها گروه اند نتوانستهبایسته و شایسته است  که چنان آنروستاهای نمونه گردشگری، 

بنابراین در این ؛ ی مسلط در منافع حاصل از گردشگری سهیم کنندها گروهسایر  همانندِروستایی را 

ی روستاهای منتخب، مسائل و گرد عتیطبنفعان کلیدی  عمیق از ذی پژوهش سعی شد با مصاحبه

نفعان  تحقق گردشگری حامی فقرا، شناسایی و مورد واکاوی قرار گیرد. ذی های پیش روی چالش

ی، روابط نابرابر قدرت، سبک زندگی، آموزشهای را در پنج مضمون اصلی نابرابری  مسائل و چالش

 ی نمودند.بند طبقه یی و مشکالنت مدیریتی و تمرکزگرایی تصمیماترارگیتقد

ی ا توسعهی ها طرحتنها مجری و ناظر  عنوان بهدر کشور، دولت  ضعف توسعه نهادی به علت

( معتقد است که 2132ونز )( در این رابطه چی 3161افتخاری و عظیمی، نیالد رکن) مطرح است

     تعیین نوع نگاه به  در یتر یمحوردولت نقش  اند یمتمرکزدارای ساختاری  یی کهکشورها

نتایج (. 2132،)چی ونز گردشگری داردی مرتبط با ها تیفعالی در زیر برنامهها بخصوص ریزیبرنامه

ی ها تیفعالی، اجرا و نظارت زیر برنامهی ها عرصهحضور دولت در تمامی  دهنده نشانپژوهش نیز 

ی زیر برنامهنگاه  که دهد یمی پژوهش نشان ها افتهتحلیلی بر یگردشگری در تمامی سطوح است. 

نئولیبرالیستی است  فقرا، نگاهی از نوع اقتصاد تیرؤدر روستاهای منتخب بجای حضور و  دولت
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 اما؛ را شتاب دهد اقتصادی جامعه تالش دارد تنها از طریق بخش خصوصی، رشد که یطور به

ی این رویکرد دهنده ناکارآمد نشانبه بعد  3691ی نئولیبرالیستی در گردشگری در دهه ها استیس

با عبور از  کشورهااکثر اما حال  (2112،لچریش) استبوده  ی جهان سومکشورهادر کاهش فقر در 

ی خود هستند. کشورهادر  ی حامی فقراا توسعهی نئولیبرالی به دنبال رویکردهای ها استیس

رشد  واسطه فقرا )بهی کمک به ا واسطهی ها استیسی ریکارگ بهبجای  معتقدند که یطور به

؛ یوسال 2112توانمند کرد)چی ونز، را ها آنو با نگاه توسعه ظرفیتی،  تیرؤاقتصادی(، باید فقرا را 

ی نقدی ها کمکاما مدیریت محلی در روستاهای منتخب برای کاهش فقر فقط به  (2132

ی امید بسته است. این ا هیحاشهای دولتی و تسری رشد اقتصادی به گروهی خیریه ها سازمان

 تر بغرنج، ها گروهی برابر برای همه ها فرصتعدم ایجاد  وی متمرکز ریگ میتصمموضوع خود در کنار 

 شده است.

 شود یممحسوب  ی مختلفها گروهتوانمندی  ابتدایی برای یکی از اصول عنوان به آموزش

ی تخصصی گردشگری در ها آموزشساختار  اما (.2131؛ شارپلی و نادیو،2131)شارپلی و تفلر،

برای افرادی  ها آموزش این که یطور بهاست.  شده یطراحی مسلط ها گروهروستاهای منتخب برای 

ی گردشگری را در اختیار کارهاکسب  که آگاهی و سرمایه کافی برای فعالیت در شده گرفتهدر نظر 

مطرح  حامی فقرا یگرد عتیطبیکی از موانع تحقق  یآموزشتوان گفت نابرابری بنابراین می؛ دارند

و فقرا حس  نشده نیتدوی روستایی فقرابرای  ها آموزشساختار و محتوای  دهد یماست. نتایج نشان 

برای ورود فقرا به فعالیت های  که یدرصورت .ندنک ینمی موجود برقرار ها آموزشی با همزادپندار

ی نیازمند هستند تا بتوانند ا هیپای ویژه و ها آموزشبه  های تخصصی، ابتداآموزش ریه غبگردشگری 

نظری نیز گردشگری  لحاظبه  (.2131)شارپلی و تفلر، آورند به دستی حداقلی را ها مهارت آگاهی

عنا که توسعه گردشگری حامی فقرا ی است؛ به این ما رشتهحامی فقرا معتقد به یادگیری چند 

های فقر، مدیریت محیطی، حکمروایی خوب و توسعه  تحلیل  مضمونیی با ها آموزشنیازمند 

فقرا  ( صحبت از ایجاد انگیزه برای2116) اشلی و ریچارد (2119)اشلی ، نهادهای محلی است

ی مرتبط با گردشگری ورود پیدا ها تیفعالبتوانند با امید و انگیزه بیشتری در  ها گروهاین  تا کنند یم

بر همین اساس، روستاهای منتخب با درک شرایط ویژه فقرا به  (.2116)اشلی و میچل، کنند

را  ها آنخود را شناخته و  آشکاری پنهان و ها تیظرفساختار آموزشی خاص خود نیازمند دارند تا 

 شکوفا نمایند. 

ی مرتبط با ها تیفعالیی مشخصه دیگری است که مانع درگیرشدن فقرا در رگرایتقد

یکی از دالیل مهمی که  که دارد یم( بیان 2112شود. در این رابطه نارایان پارکر )ی میگرد عتیطب

 انینارا) اجتماعی در جامعه است ، عدم تحقق عدالتکند یم در جامعه تشدید یی رارگرایتقد

و این  کند یمرا تشدید  یسرخوردگدر جامعه، حس  موجودی ناعدالت(. به این معنا که 2112،پارکر
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؛ اشلی و 3،2131)کروز قبول سرنوشت گرایی خواهد شد ویی انزوا گراعوامل منجر به 

( نتایج پژوهش در روستاهای 2،2139؛ راغفور و باباپور2131؛ اندرسون،2132، انور،2111همکاران،

 خرد و کالن اسیمقی ضعیف جامعه در ها گروهی سرخوردگی و حس عدالت یب منتخب نیز نشان از

یی و دوری از روحیه پیشرفت و تالش مضاعف برای بهبود رگرایتقددارد. این موضوع باعث افزایش 

تغییر داد،  توان یمرا  ندهیآوضعیت خویش شده است. بنابراین ایجاد انگیزه و باور این موضوع که 

فعلی را بهبود بخشد. از سوی دیگر سبک زندگی فقرا در تضاد با سبک زندگی وضعیت  تواند یم

ی طبقه رفتارهابسیاری از فقرای روستایی حاضر به پذیرش  که یطور بهگردشگران قرار دارد. 

کند.  ی گردشگری محدود میها تیفعالنیستند. این موضوع درگیری فقرا را در  متوسط شهری

از ها توسط فرد  یک فرد نیست بلکه چگونگی نمایش آنهای اشتهمحدود به دسبک زندگی فقط 

و هم قدرتی که از این  شود یاست. سبک زندگی هم الگوهای مصرف را شامل ماهمیت برخوردار 

در نردبان موقعیت عالئم داشتن  هبه منزل ،. سلیقه، آداب معاشرت و مدشود یناحیه کسب م

آموزش  ،زبانیمهمان و م نیب یمشارکت یها آموزش قیتشو که یدرصورت. شوند یاجتماعی شناخته م

 نیفرهنگ ب طینسبت به مح یآگاه شیافزای، زندگ یها ها و روش فرهنگ یها تحمل تفاوت

 ی؛ اشل2132 1؛ انور،2131، 1)اندرسون این تنش را کاهش دهد تواند یم زبانیگردشگران و جامعه م

 (2132کارلسن، ؛ اسالم و 2112؛ 9هال؛ 2111، 1و همکاران

دیگری است که به فقرا اجازه  مؤلفهها، گیریدهد تمرکزگرایی در تصمیمنتایج نشان می

ی اصلی ها مؤلفهتمام سطوح، یکی از  در مشارکت که حالی در دهد ینمی و مشارکت را ریگ میتصم

از راه  فقرا به هر نحوی معاشکه اعتقاد بر این است که اگر  یطور بهگردشگری حامی فقرا است. 

در  نفعان یذیکی از  عنوان بهها باید شود، آن نیتأم تواند یمین شود یا تأمگردشگری 

ی متمرکز ریگ میتصم( اما ساختار 2111)اشلی و همکاران، ها مشارکت داشته باشند. گیری یمتصم

 که یطور به دهد یمنبه تمام اقشار جامعه روستایی مشارکت را  سیستماتیک این اجازه صورت به

مشاهده  بعضاً. اما دوش یمی گردشگری روستایی از باال به پایین به روستاییان دیکته ها استیس

گیرد. این در صورتی است که کسی به یمصورت  مسلطی صرفاً از طبقه نظرخواهکه  شد یم

ی در ناعدالت. عالوه بر دهد ینمی نیز اهمیت نظرخواه های طبقه پایین جامعه، حتی در حدخواسته

شده، روابط  مطالعهساختار مدیریت دولتی )روابط عمودی( بین طبقات مختلف جامعه روستایی 

ی چند جلسه برای رفع برگزاررغم به که یطور بهنیز نابرابر است  موردمطالعهافقی در روستاهای 

وسط با طبقه پایین جامعه نیز طبقه مت روابطی فقیر، ها خانوادهی پول برای آور جمعفقرا و  مشکالت

                                                           
1 Croes 
2 Raghfar & Babapour 
3 Anderson 
4 Anwar 
5 Ashley et al 
6 Hall 
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مطرح شده پیشنهادات ذیل  هایها و بحثبه نوعی مانع پیشرفت این طبقه است. با توجه به یافته

 قابل طرح هستند:

 ها  که اطمینان حاصل شود آن طوری های توسعه طبیعت گردی، به هدف قراردادن فقرا در برنامه

 خواهند شد.مند  گردی بهرههای طبیعت از مزایای فعالیت

 همچنین چگونگی  برای فقرای روستایی و یادگیری مشاغل رسمی و غیررسمی های آموزش

 کارگیری این مشاغل  به

 طبیعت گردی بخشی و آشناکردن فقرا با وقع گرایی تجاری درآگاهی 

 های آموزشی خود مسئولیت های آموزشی برای آموزش فقرا نسبت تشکیل کالس 

 گیری برای فقرا میمهای تص فراهم آوردن فرصت 

 های ذی نفع تعریف مسئولیت برای تمامی گروه 

 هایی که به فقرای روستایی، قدرت و اختیار شناخت بیشتری از مسائل مرتبط با آن کاربرد شیوه

 بخشد.و توانایی آنان را در تولید و ارایه راهکارهای خالقانه، ارتقا می دهد را می
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