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چکيده
گردشگری با توجه به ماهیت خود ،چشماندازی گستردهای را برای متنوع سازی مشاغل ایجاد
کرده است و فرصتی را برای مشارکت فقیرانی که اغلب در مشاغل فصلی و اقتصاد غیررسمی فعالیت
میکنند ،فراهم نموده است .بهطورکلی هدف آن است که طبقه پایین جوامع روستایی به همان
اندازه که در پرداخت هزینههای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیستمحیطی رشد گردشگری
شریک هستند ،سهم خود را نیز در منافع حاصل از توسعه گردشگری دریافت نماید .بر این اساس،
پژوهش حاضر با یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا با روش نمونهگیری هدفمند موانع پیش
روی تحقق طبیعتگردی حامی فقرا را در روستاهای منتخب شرق استان سمنان (قلعه باال ،رضاآباد
و ابر) مورد واکاوی قرار داده است .گردآوری اطالعات از طریق مصاحبه ،با شش گروه ذینفع کلیدی
(فقرا ،افراد خارجشده از فقر ،مدیران محلی ،سرمایهگذاران ،ساکنان محلی) در تابستان و پاییز
 3169بهدستآمده است .نتایج پژوهش نشان میدهد ذینفعان موانع فراروی تحقق طبیعتگردی
حامی فقرا در روستاهای موردمطالعه را در پنج طبقه نابرابری آموزشی ،روابط نابرابر قدرت ،سبک
زندگی ،تقدیرگرایی و مشکالنت مدیریتی و تمرکزگرایی تصمیمات طبقهبندی نمودند.
کلمات کليدی :روستاهای سمنان ،موانع ،طبیعتگردی ،حامی فقرا.

 3استاد دانشکدة جغرافیا و عضو قطب علمی برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران
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مقدمه
منطقه خارتوران شهرستان شاهرود شامل سه محدوده حفاظتشده است که عالوه بر منطقه
حفاظتشده ،پناهگاه حیاتوحش را در شرق و پارک ملی در میانه خود دارد .این منطقه بعد از
سرنگتی 3در کشور تانزانیا 2دومین منطقه بیوسفر جهان به شمار میآید .عالوه بر آن ،این زیستگاه
در ضلع جنوبی جاده تهران -مشهد و شمال شرقی کویر مرکزی ایران واقعشده است (طرح جامع
گردشگری استان سمنان .)3161،این ویژگیها باعث جذب بسیاری از گردشگران دوست دار
طبیعت به این زیستگاه شده است .به طبع زیستگاههای انسانی بخصوص مناطق روستایی
خارتوران نیز از رشد گردشگری بیبهره نبودهاند .طبق گزارشهای سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری استان سمنان ( )3161مناطق روستایی شرق استان بخصوص روستاهای نمونه
گردشگری قلعه باال ،رضا آباد و ابر به خاطر طبیعت بکر و بافت روستایی منحصربهفرد خود در
سالهای اخیر به مقصدهای مهم طبیعتگردی روستایی استان تبدیلشدهاند .بهطوریکه میتوان
گفت بخش اعظمی از فعالیتها ی گردشگری در این سه روستا از نوع طبیعتگردی است .گزارشها
نشان از آن دارد که گردشگری بهویژه تورهای گروهی بهطور مداوم در این روستاها جریان دارد .از
طرف دیگر در سالهای ( )3161-61بهطور متوسط سالیانه پنجاه گردشگر خارجی از این روستاها
بازدید داشتهاند .این رشد باعث افزایش توجه مسئوالن و روستاییان به مزایای حاصل از توسعه
گردشگری شده است .بهعنوانمثال در چند سال اخیر اقامتگاههای رسمی بوم گردی در این
روستاها به بیست اقامتگاه با ظرفیت  311نفر افزایشیافته است( .سازمان میراث فرهنگی استان
سمنان )3161 ،بااینحال ،طبق گزارشهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی استان
سمنان ( )3161سه روستای موردمطالعه نسبت به دیگر مناطق روستایی استان به علت انزوا و نوع
معیشت سنتی در سالهای گذشته ،فقرای زیادی را در خود جایدادهاند و تعداد خانوارهای تحت
پوشش این دو نهاد در روستاهای موردمطالعه قابلتوجه است؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به
استعدادها و فرصتهای توسعه طبیعتگردی در این مناطق ،نقش فقرا را در زنجیره تأمین این
فعالیت افزایش داد؛ برای تحقق این مهم ،صاحبنظران و سازمانهای بینالمللی از قبیل بانک
جهانی و سازمان جهانی گردشگری ،رویکرد گردشگری حامی فقرا را پیشنهاد میدهند( .سازمان
جهانی گردشگری)2139،1
مروری بر مطالعات انجامشده نشان میدهد این مفهوم در دهههای  3691-61در مباحث
تئوریکی بسیار مبهم بوده است (هریسون )2119،1اما در اواخر دهه  3661توسط دپارتمان توسعه
بینالمللی بریتانیا 1بانام گردشگری حامی فقرا ظاهر شد " .گردشگری حامی فقرا درصدد افزایش
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منافع خالص برای فقرا از طریق رشد گردشگری در ابعاد سهگانه توسعه پایدار (اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی) است؛ و اطمینان از اینکه رشد گردشگری سبب کاهش فقر شود ”(اشلی ،بوید و
گودوین2111 ،3؛ اشلی و میچل2116 ،2؛ هال2112 1؛ سائوتو ،روحنن و نیکز2139 1؛ تروونگ ،هال
هال و گری2131 ،1؛ ژائو و ریچی")2112 ،9
این نگرش نیازمند آگاهی از روشهایی است که میتواند بر روی فقر ،سرمایهگذاری در جهت
کاهش آن و ایجاد فرصتهایی در جهت درگیر ساختن افراد فقیر با این فعالیت مؤثر باشد (اشلی و
میچل2116 ،2؛ اشلی و رو2112،؛اشلی)2119،
عالوه بر این ،در نشست جهانی توسعه پایدار در اوت  2112در ژوهانسبورگ برنامه پژوهشی با
عنوان استپ( 9گردشگری پایدار و فقرزدایی) در راستای اهداف هزاره توسعه ( )2111راهاندازی شد
(اسپنسیلی و سیف .)2111،که از آن زمان تابهحال این برنامه در  12کشور جهان اجراشده است.
همچنین در اهداف برنامه توسعه پایدار ( )2131نیز بدان تأکید شد ه است (شارپلی و تفلر)2131،
اما در ایران بعد از انقالب اسالمی ،بخش دولتی سعی نمود از طریق برخی نهادهای حمایتی از قبیل
کمیته امداد امام خمینی با حمایتهای مادی از بخشی از اقشار تهیدست جامعه روستایی از شدت
آسیبپذیری آنها بکاهد؛ اما با بسنده کردن به کمکهای صرفاً مالی و نبود رویکردهای
توانمندسازی ،آنها را از بین بردن فقر ناتوان ساخته است (ازکیا .)3193،این در حالی است که
تحقیقات بانک جهانی نیز نشان از ناکارآمدی مؤسسات خیریه سنتی دارد (نارایان پارکر)2112،
بانک جهانی ( )2112معتقد است وابستگی بیش حد فقرا به کمکهای مالی مستقیم ،انگیزه آنها را
برای بهبود زندگی خویش از بین خواهد برد (مدینه-مونوز ،مدینه ،مونوز ،و گوتیرز-پرز2139،6؛ چی
ونز2132،؛ ژائو  .)2116بدین دلیل است که گردشگری حامی فقرا برخالف روشهای مؤسسات
خیریه سنتی به دنبال ایجاد فرصت ،امنیت و توانمندسازی فقرا است (هریسون .)2119،بهطورکلی
میتوان گفت که درحالیکه  32درصد از مردم دنیا درآمدی کمتر از یک دالر در روز دارند ،ما به
رویکردی که وضعیت معیشت این افراد را در مرکز توجه قرار دهد ،در کنار سایر رویکردهای
پایداری محتاج هستیم (سایمان و جیپینیکولی)2139،31
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بنابراین این رویکرد توانایی آن را دارد که با دوری از رویکرد مؤسسات خیریه سنتی گامهای
مؤثری در توانمندسازی اقشار ضعف جامعه بردارد؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به استعدادها و
فرصتهای توسعه گردشگری در جهان امروز ،نقش فقرا را در زنجیره تأمین گردشگری افزایش داد.
اما بهتبع در روستاهای منتخب موانع بسیاری برای تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای
منتخب وجود دارد؛ بنابراین در این پژوهش سعی خواهد شده است با استفاده از روش تحلیل محتوا
بهعنوان یکی از رهیافتهای روش شناسی کیفی با بررسی عمیق رفتارها ،عقاید و طرز تفکر گروهها
به همانگونه که در زندگی واقعی آنها روی میدهد ،به کشف موانع تحقق طبیعتگردی حامی فقرا
در روستاهای منتخب شرق استان سمنان ،پرداخته شود.
مروری بر ادبيات تحقيق
واژه توسعه برای اولین بار در دهههای پس از جنگ جهانی دوم برای بسیاری از دانشمندان علوم
اجتماعی غربی معنای روشنی یافت .از آن زمان ،موضوع اساسی ،مسیرهای مناسب سیاسی و
اقتصادی کشورهای توسعهنیافته یا درحالتوسعه بود که بسیاری از آنان در حال خروج از حاکمیت
استعماری بودند .اساسیترین فرضیه نهفته در مفهوم عمومی توسعه ،نیاز به کاهش فقر و بهطور
گسترده ،افزایش رفاه توده مردم معمولی بود .به نظر میرسید که این موارد برای ترغیب توسعهی
اقتصادی ،انسانی و سیاسی ضروری بودند (کالرک .)2119،3توسعه در کشورهای درحالتوسعه،
بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد (رضوانی )3161،این موضوع طی مراحلی ،با تقدم برتری
نظریهها و سیاستهای خاص و مؤثری پیش رفت که بهتدریج توسط نظریهها و سیاستها کنار
گذاشته شد .گردشگری نیز با وعده ارزآوری ،اشتغال و کاهش فقر بخصوص در مناطق محروم و
روستایی ،یکی از جذابترین راهبردهای توسعه است .شارپلی و تفلر ( )2131معتقد هستند مراحل
توسعه گردشگری نیز منطبق با این سیاستهای توسعهای در دهههای اخیر است بهطوریکه ژائو و
ریچارد ( )2112در مطالعه خود بیان داشتهاند که در سالهای اخیر تغییرات بنیادی در فلسفه
مفاهیم توسعه ،گردشگری و کاهش فقر رویداده است (شکل  )3در دهه  3611تا ( 3691چی
ونز ) 2112،هدف اصلی توسعه گردشگری عمداً بر رشد اقتصاد منطقه متمرکز بوده و توسعه
گردشگری محلی نادیده گرفته میشد (ژائو و ریتچ2112 ،؛ ژائو .)2116،در این دوره کشورهای
درحالتوسعه ،پس از ناکامی در افزایش رشد اقتصادی و افزایش سطح فقر و بدهیهای سنگین
شروع به ایجاد ساز کارهای توسعه گردشگری در کشورهای خود نمودند بنابراین کاهش فقر بهعنوان
زیر هدفها و پیامدهای رشد کالن اقتصادی در نظر گرفته میشد (هریسون )2119،فرض بر آن
بوده است که زمانی کل منطقه از طریق آوردههای گردشگری بهرهمند شد مزایای غیرمستقیم رشد
اقتصاد منطقهای از طریق کانالهای متعددی از قبیل اشتغال ،افزایش رفاه ،به مردم فقیر سرازیر
Clark

1

 .......96مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال هفتم ،شمارهی بيست و ششم ،پایيز7931

خواهد شد (انور )2132،3لذا سیاست گذران توجه قابلمالحظهای به رشد گردشگری نشان میدادند
اما به این موضع که گردشگری به چه میزان در کاهش فقر تأثیرگذار است نمیپرداختند .درنتیجه
تأثیر فقر بر گردشگری غیرمستقیم بوده است( .ژائو و رنتچ )2112،پس در رویکرد نخست توسعه
گردشگری ،اساساً بر پایه بر قطب رشد ،رشد اقتصاد کالن و کسب سود توسط بخش خصوصی
استوار بوده است (یوسال و همکاران )2132،2و فقرا در مسائل مرتبط با گردشگری جایگاهی
نداشتهاند (چی ونز و راسل)2132،

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

با ناکارآمدی رویکردهای گذشته در حمایت از اقشار فقیر جامعه و تأثیرات گردشگری جایگزین
و انتقادات از تفکر نئولیبرالیسم رویکرد جدید گردشگری حامی فقرا شکل گرفت (چی ونز)2112،1
در رویکرد گذشته مردم فقیر در گردشگری ذینفع نبودهاند .اما رویکرد جدید-گردشگری حامی
فقرا -بین گردشگری و کاهش فقر ارتباط مستقیم برقرار میکند (ژائو )2116،بهطوریکه توجه به
فقرا به کانون نگرانیها در برنامههای توسعه گردشگری تبدیل می شود و میزان برخورداری فقیران از
منافع خالص گردشگری ،معیار اولیه توجیه هرگونه ابتکار توسعهای مبتنی بر گردشگری خواهد بود
(شارپلی و تفلر .)2131،1عقیده بر این است که چنین فلسفه جدیدی ،شانس برخورداری فقرا را از
منافع حاصل از گردشگری ارتقا خواهد داد (ژائو و ریتچ .)2112،بهطورکلی با توجه به تغییرات
صورت پذیرفته میتوان گفت در دهههای اخیر قرن بیستم ،تفکر توسعه از یک مدل رشد گرا به یک
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مدل توسعه انسانی تغییر کرده است .درواقع دیدگاه گردشگری جایگزین به دنبال نفی سیاستهای
نئولیبرالیستی و مادیگرایی جریان حاکم است و در برخی موارد با اصول بنیادی اقتصاد آزاد مبتنی
بر سود مخالف می کند .بدین خاطر دیدگاه نئو لیبرالیستی با توجه به پیامدهای نامناسب خود در
یاریر ساندن به فقرا دست به باز ساخت حمایتی در پیکره خود زده است تا از این طریق بتواند از
افزایش روزافزون فقرا جلوگیری به عمل آورد و از نکات مثبت و منطقی گردشگری جایگزین نیز
استفاده کند؛ اما نباید فراموش کرد که این سیاستهای حمایتی نه در راستای چرخش عقیدتی
است بل که در راستای توسعه رویکردهای بازار آزاد و تسری آن به گروههای آسیبپذیر است( .چی
ونز)2112،
پيشينه پژوهش
2

کورس )2131( 3و کورس و وینگش ( )2119دو کشور درحالتوسعه امریکای مرکزی
(نیکاراگوئه و کاستاریکا) را ازنظر بهرهمندی فقرا از منافع گردشگری موردمطالعه قرار میدهد .نتایج
پژوهش نشان می دهد که توسعه گردشگری باعث کاهش نرخ فقر در کشور نیکاراگوئه شده است اما
در کاستاریکا با توجه به عالقهمندی به رشد کالن اقتصادی ،تأثیر چندانی بر کاهش فقر نداشته
است .درنهایت بیان میدارند که نوع هدف توسعه گردشگری میتواند در نقش گردشگری بر کاهش
فقر مؤثر باشد .جاینگ و همکاران )2133( 1معتقدند بین افزایش گردشگری و نرخ فقر همبستگی
منفی و معناداری وجود دارد بهطوری با افزایش گردشگران نرخ فقر نیز کاهش مییابد .مطالعات در
مناطق روستایی کشورهای بوتسوانا ،نامیبیا و آفریقای جنوبی نشان میدهد گردشگری در مقایسه با
دیگر صنایع تأثیر کمتری بر کاهش فقر داشته است مطالعات در مناطق روستایی تانزانیا نشان
میدهد خانوادههایی که در بخش گردشگری فعالیت میکنند در مقایسه با فعالیتهای سنتی از
قبیل دامداری و کشاورزی کمتر در استانه فقر قرار میگیرند اما مطالعات در سطح منطقهای در
کشورهای چین مناطق روستایی اوتلنا تانزانیا کلیمانجارو زیمباو نشان میدهد توسعه گردشگری
باعث کاهش فقر در مناطق روستایی شده است اما هولدون و همکاران)2133( 1در المینا غنا به این
نتیجه رسیدند که در حال حاضر سهم فقرای روستایی از توسعه گردشگری بسیار محدود است
مطالعات ترونگ و همکاران )2131( 1در ساپا ویتنام نشان داد که منافع حاصل از توسعه گردشگری
محلی در درجه اول به بخش خصوصی غیر فقیر اختصاصیافته است .ولی بااینحال گردشگری به
کاهش فقر در این مناطق کمک شایانی نموده است همچنین ساکنان روستای بارابارانی در تانزانیا و
وسینی در کنیا اعتقاد داشتند که توسعه گردشگری باعث کاهش ابعاد مختلف فقر ازجمله افزایش
1
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درامد محلی شده است اسالم و کارلسن )2132( 3موانع حمایت گردشگری از فقرزدایی را در مناطق
روستایی بنگالدش حمایت ناکافی دولت و سازمانهای غیردولتی ،تسلط گردشگری توسط واسطه
گران و افراد ثروتمند ،عدم آگاهی یا توانایی جوامع محلی ،آموزش پشتیبانی فنی ناکافی میدانند
سای من و همکاران )2132( 2به بررسی نقش گردشگری در کاهش فقر در آفریقای جنوبی
پرداختهاند .آنها در پژوهش خود عالوه بر نقش گردشگری داخلی گردشگری بینالمللی را نیز در
کاهش فقر بااهمیت تلقی میکنند .این پژوهش پیشنهاد میکند برای افزایش منافع برای فقرا باید
بازار کار و منابع انسانی فقرا حمایت و سازماندهی شوند چی ونز و راسل )2132( 1میزان
تأثیرگذاری گردشگری بزرگمقیاس و گردشگری کوچکمقیاس را در ایجاد امنیت و فرصت و
توانمندسازی فقرا موردمطالعه قراردادند .نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که هم گردشگری
بزرگمقیاس و هم کوچکمقیاس نقش مثبتی در ایجاد اشتغال و توسعه جامعه محلی داشتهاند .اما
سیاستهای دولت برجذب سرمایههای خارجی و توسعه گردشگری در مقیاس بزرگ از قبیل ساخت
هتلهای بزرگ  . . .است .دیویدسونا و سهلیب )2131(1به ارزیابی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در بخش هتلهای گامبیا و نقش آن کاهش فقر و توسعه پایدار میپردازند .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که اشکال مختلف مالکیت هتل داری ،مزایا و معایب پیچیده برای فقرا در پی دارد .هتلهای
بزرگ و مجلل که با سرمایهگذاری خارجی ایجادشدهاند تمایل بیشتر به استخدام کارکنان ،پرداخت
دستمزد باالتر ،آموزش کارکنان برای انها از اولویت خاصی برخوردار است .باتلر )2139( 1نیز به
مطالعه نقش گردشگری در ظرفیتسازی و توانمندسازی جوامع فقیر روستایی (دوالستورم و
مبوماالنجا) افریقا جنوبی میپردازد .بوتلر معتقد است در برنامههای توسعه گردشگری روستایی
بیشازحد معمول به منافع اقتصادی فقرا توجه شده است و منافع اجتماعی بندرت موردتوجه
قرارگرفته است .بنابراین در مطالعه خود سعی کرده است به مطالعه نقش منافع اجتماعی
(توانمندسازی و ظرفیتسازی) توسعه گردشگری با استفاده از روششناسی کیفی بپردازد .یافتههای
این پژوهش نشان میدهد که توسعه گردشگری عالوه بر اثرات اقتصادی ،اثرات اجتماعی بسیاری
برای جوامع فقیر ایجاد کرده است.
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معرفی روستاهای منتخب
در شرق استان سمنان سه روستای ابر ،قلعه باال و رضاآباد ،روستاهایی هستند که بیشترین
ورودی گردشگری را به خود اختصاص داده اند .گزارشها نشان میدهد که این سه روستا در هشت
سال اخیر بهعنوان مقاصد محبوب گردشگری بدل گشتهاند .این سه روستا در درون یا حاشیه پارک
توران قرارگرفتهاند .این پارک بعد از پارک ملی سرنگتی 3در تانزانیا 2دومین منطقه بیوسفر جهان به
شمار میآید( .طرح جامع گردشگری استان سمنان .)69،پارک ملی توران دارای جاذبههای طبیعی و
حیوانی منحصربهفرد است بهطوریکه به افریقای ایران مشهور شده است .در این منطقه بیش از
 211گونه جانوری پستاندار ،پرنده ،خزنده و دوزیست زندگی میکنند که مشهورترین آنها یوزپلنگ
آسیایی و گورخر ایرانی هستند (سازمان منابع طبیعی شهرستان شاهرود )3169،این ویژگیها باعث
جذب بسیاری از گردشگران دوست دار طبیعت به این زیستگاه شده است .بنابراین در سالیان اخیر
در مناطق روستاهای پارک ملی توران بخصوص سه روستای منتخب ،مشاغل وابسته به گردشگری
به یکی از مشاغل غالب بدل گردیده است .بهطوریکه با توسعه گردشگری ساخت صنایعدستی،
فعالیت در اقامتگاههای بوم گردی ،راهنماییان تور و فروش فراوردههای کشاورزی به گردشگران...
افزایش چشمگیری یافته است (گردشگری سمنان)3169 ،
روستای قلعه باال در  311کیلومتری جنوب شرقی شاهرود و  21کیلومتری شهر بیارجمند قرار
دارد .این روستا با جمعیتی بالغبر  161نفر پرجمعیتترین روستای بخش بیارجمند است( .درگاه
ملی آمار )3161 ،روستای هدف گردشگری قلعه باال در حاشیه دشت کویر ،از موقعیت نیمه بیابانی
با پوشش گیاهی متوسط برخوردار بوده و دارای اقلیم کوهپایهای است و یک هزار و  331متر از
سطح دریا ارتفاع دارد .که با توجه به طبیعت زیستگاه توران و بافت روستایی بار ارزش خود
گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب میکند (طرح بافت باارزش روستای قلعه باال)3199،
روستای رضاآباد یکی از روستاهای بخش بیارجمند شاهرود است این روستا از چهار طرف بهوسیله
کویر احاطهشده است .این روستا در فاصله  332کیلومتری از مرکز بخش (بیارجمند) و 221
کیلومتری از مرکز شهرستان قرار دارد و نزدیکترین شهر به آن بیارجمند است .راه دسترسی
روستا نیز شوسه است (طرح هادی روستای رضاآباد)3199،
روستای هدف گردشگری ابر در  11کیلومتری شمال شرقی شهر شاهرود در دامنه جنوبی
رشتهکوه البرز قرارگرفته است .منطقه حفاظتشده خوش ییالق و منطقه شکارممنوع تپال نیز در
نزدیکی روستای ابر واقعشدهاند .میزان نزوالت جوی در این منطقه بین  111تا  111میلیمتر و
متوسط دما  21درجه سانتیگراد است .از سوی دیگر ،روستای ابر در محل تالقی سه جریان اقلیمی
اصلی غرب و جنوب آسیا ،یعنی پرفشارهای سیبری "جریان خشک و سرد" ،پرفشار جنب حاره

Serengeti National Park
Tanzanian

1
2

 .......92مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال هفتم ،شمارهی بيست و ششم ،پایيز7931

"جریان گرم و بیابانزا" و زبانههای اطلس و مدیترانه "جریان معتدل و مرطوب" است (طرح
روستای هدف گردشگری ،روستای ابر)3163،
روش پژوهش
روش کیفی تحلیل محتوا برای اکتشاف موانع پیش روی تحقق طبیعت گردی حامی فقرا در
روستاهای منتخب انتخاب شد .انتخاب نمونهها از طریق نمونهگیری هدفمند از نوع گوله برفی بوده
است .بهطوریکه از هر شرکتکننده بعد از مصاحبه خواسته شد تا به معرفی افراد دیگر با ذکر
آدرس محل سکونت آنها بپردازند (دوایر ،گیل و استارام .)2132،گردآوری اطالعات از طریق
مصاحبه نیمه ساختاریافته از افرادی که به مدت  2تا  2سال در فعالیتهای گردشگری این منطقه
مشارکت داشتهاند از قبیل فقرا ،افرادی که از دایره فقر خارجشدهاند ،مدیران محلی ،ساکنان و
سرمایهگذاران بهدستآمده است( .سوفر )3666،3فرایند گردآوری اطالعات تا سطح اشباع
نظری و آستانه سودمندی اطالعات ،ادامه یافت (جدول  .)2مصاحبهها با گرفتن وقت قبلی از
مشارکت کنندگان و در محیط کار این افراد صورت گرفت .قیل شروع مصاحبه ،هدف تحقیق برای
شرکتکنندگان بازگو شد و از آنها برای شرکت در تحقیق و استفاده از ضبط مصاحبه اجازه و
رضایتنامه کتبی دریافت گردید و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات بهدستآمده در اختیار
افراد دیگری گذاشته نمیشود  .سپس سؤاالت اصلی به ترتیب توسط گروه تحقیق که متشکل از دو
متخصص گردشگری بودند ،مطرح گردید (اریکسون و کوواالینن .)2131،2مدتزمان مصاحبه بهطور
 11دقیقه با انحراف معیار  31دقیقه بود .سؤال اصلی در رابطه با تجارب طبیعتگردی و کاهش فقر
آغاز شد.
 وقتی از طبیعتگردی و کاهش فقر صحبت میشود چه خاطرهای در ذهن شما تداعی میشود؟
 وقتی از طبیعتگردی و کاهش فقر صحبت میشود ،به یاد چه تجربهای در محیط کاری خود
میافتید؟
در فرایند انجام مصاحبه با افراد مختلف بنا بهضرورت سؤاالت دیگری طرح گردید .در این
مطالعه با توجه به فرهنگ و نوع نگرش برخی از خانوادهها به زن ،مصاحبه با زنان با محدودیتهایی
روبرو بود.
در این پژوهش فرایند گردآوری اطالعات تا سطح اشباع نظری و آستانه سودمندی اطالعات
قابلدسترس ،ادامه یافت(اریکسون و کواالتین )2131،بهاینترتیب که پس از برگزاری این شمار
مصاحبه ( 11مصاحبه) ،گروه تحقیق به این نتیجه رسید که ضمن دستیابی به شناخت موردنظر،
نمیتوان اطالعات بیشتری را از این شیوه دستیافت.

Sofaer
Eriksson and Kovalainen

1
2

موانع تحقق طبيعتگردی حامی فقرا91...............................................................................................

ابتدا چندین بار متن ضبطشده مصاحبه را بهمنظور ایجاد حس قرابت با مفاهیم نهفته در دادهها
گوش داده شد؛ سپس آن را به متن کتبی تبدیل شد و مجدداً کل متن را چندین بار از ابتدا تا انتها
خوانده شد و درنهایت خالصهای از کل مصاحبه و جریان نهفته در متن آن را نوشته شد
(سوفر2131،؛ اسمیت .)2131،3این عمل به محقق کمک نمود تا در جریان کدگذاری راحتتر
بتواند مفاهیم اولیه نهفته در دادهها را کشف نماید .برنامه نرم¬افزار کامپیوتر  NVIVOنسخه 31
بهمنظور تجزیهوتحلیل داده¬ها بهصورت کدهای منظم مورداستفاده قرار گرفت .سپس تمهای اصلی
و زیر تمها استخراج شدند (اسمیت)2131،
برای قضاوت در مورد اعتبار یافتهها ،از چهار معیار سنجش اعتبار پژوهشهای کیفی یعنی
قابلقبول بودن ،انتقالپذیری ،قابلیت اطمینان و تائید پذیری استفاده شد .جهت تعیین قابلقبول
بودن مطالعه از شیوه بررسی مشارکتکنندگان استفاده شد .بهاینترتیب که نتایج تحلیل و
مقولهبندی حاصل از مصاحبهها در اختیار مشارکتکنندگان قرار داده شد و از آنها خواسته خواهد
شد اعتبار نتایج بهدستآمده را بررسی کنند .در رابطه با انتقالپذیری سعی شد از توصیف عمیق
استفاده شود .بهاینترتیب که تا توصیف جزئی بهقدر کافی درزمینهٔ ایجاد شوند و گزارشهای آنان
با جزییات دقیق بیان گردد تا قابلیت انتقالپذیری به وجود آید .برای قابلیت اطمینان یافتهها سعی
شد تا فرایندها و تصمیمات مربوط به پژوهش بهطور مستند و واضع تشریح گردد(سیلیور
من2139،2؛تیلور و همکارن .)2131،1در این مطالعات دو اصل مهم اخالقی ،حفاظت از حقوق
مشارکتکنندگان و محرمانه نگهداشتن دادهها رعایت گردد .حق خروج از پژوهش برای هر یک از
شرکتکنندگان محفوظ بوده است ،زمان مصاحبه نیز بنا به تحمل مشارکتکنندگان تنظیم شد
(لیمپوتینگ)2131،
جد.ل ،6مشارکتکنندگان
جنسيت
مشارکتکنندگان
فقرا
افراد خارجشده از فقر
مدیران محلی
سرمایه گذران
ساکنين محلی
کل

تعداد
1
31
1
1
2
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مرد
1
2
1
1
1
21

زن
3
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1
2
9
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یافتهها
 -7فرصتهای آموزشی نابرابر
ازآنجاییکه ساکنان مناطق روستایی از آگاهی و مهارتها کمتری نسبت به محیطهای شهری
برخوردارند .آموزش میتواند نقش بسیار مهمی در ظرفیتسازی ،توانمندسازی و تسریع نهادسازی
در مناطق روستایی ایفا نماید .به علت اهمیت آموزش و ترویج مهارت در بین روستاییان،
دستگاههای مربوطه و سازمانهای مردمنهاد اقدام به برگزاری کالسهای آموزشی در روستاهای
مورد مطالعه کردهاند.
نتایج مصاحبهها نشان میدهد که برگزاری کالسهای آموزشی در روستاهای منتخب توانسته
است توسعه گردشگری و توانمندسازی جامعه محلی را تسریع نماید .این آموزشها طیف وسیعی از
مهارتهای گردشگری از قبیل چگونگی رفتار با گردشگران تا مهارتهای از قبیل نحوه تهیه
صنایعدستی و استانداردسازی آنها ،چگونگی مدیریت اقامت گاههای بوم گردی  ...را شامل میشود.
این آموزشها هم از طریق گروههای داوطلب و مردمنهاد و هم از طرف سازمانهای منابع
طبیعی و میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شاهرود برای توانمندسازی جامعه محلی تدارک
دیدهشده است .کالسهای آموزشی از دو طریق درخواست مدیریت روستایی از دستگاههای اجرایی
مختلف و هم بنا بر احساس ضرورت سازمانها ی میراث فرهنگی و گردشگری ،منابع طبیعی تشکیل
میشود .یکی از مدیران شهرستانی در این رابطه اظهار میداشت که:

" ما سعی کردیم برای همه روستاییان کالسهایی را برگزار کنیم تا روستاییان با روشهای
جدید آشنا کنیم ...در همه این روستایی که شما نام بردید کالسها بهطور مستمر تشکیل شده
است"
یا یکی از ساکنان ادعا میکرد که:
"خبردارم گروههایی هستند که خارج از مدیریت میراث هم به این روستاها رفتن و کالسهای
آموزشی هم برگزار کردن که هم بخواسته یا هماهنگی دهیاری بوده یا بهطور خود خوش این کارا را
انجام دادن"
درعینحال نتایج مصاحبهها نشان از آن دارد که فرصتهای برابر آموزشی برای همه اقشار
جامعه روستایی بخصوص فقرا وجود ندارد .فقرای روستایی به علت عدم آگاهی و فقر مالی در
بسیاری از کالسهای آموزش گردشگری که در روستاهای منتخب تدارک دیدهشده بود ،توانایی
شرکت نداشتند .از سوی دیگر فقرا به علت انزوای اجتماعی و عدم اعتمادبهنفس ،بر این باور بودند
که توانایی یادگیری و درگیری با این نوع کسبوکارها را ندارند و اصوالً خود را فاقد استعداد الزم
برای یادگیری میدانستند .آنها بر این باور بودند که اگر استعدادی وجود داشت مطمئناً
میتوانستند درگذشته آنها را باور کرده و چرخه فقر بیرون بیایند؛ بنابراین به اعتقاد آنها شرکت
در کالسهای آموزشی امری بیهوده است .در این رابطه یکی از فقرا اظهار میداشت که:
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"  ...نه اینکه تالش نکردم و از بچگی دارم تو این زمینها کار میکنم .بیشتر از اینم نتونستم...
ما همین کار را بلدم و روزی ما هم همینه ...من فکر نمیکنم که از عهده گردشگری بر بیایم برای
هیمنه که تو این کالسها شرکت نمیکنم"
از سوی دیگر آموزشها نه بهصورت فراخوان و دعوت از کلیه افراد روستاها انجام میشد بلکه
کامالً گزینشی و با دعوت از گروههای مسلط بوده است .به این معنا که کالسهای آموزشی برای
افراد خاص و با توانمندی و سرمایه معین برگزار میگردید .بهعنوانمثال افرادی که توانمندی
ساخت و یا توسعه اقامتگاهها ی بوم گردی را داشتند از قبل در کالسهای آموزشی دعوت به عمل
میآمد؛ بنابراین در ساختار آموزشها ،آموزشهایی برای گروههای حاشیهای روستایی در نظر گرفته
نشده بود .پس ساختار آموزشها که عمدتاً مبتنی بر آموزشهای نهادهای دولتی است برنامه خاصی
برای توانمندی و درگیری فقیرترین اقشار جامعه روستایی متصور نیست و تمام تمرکز خود را بر
گروههای با داراییها و توانمندی حداقلی متمرکز کرده است .بهعبارتدیگر ساختار آموزشی موجود
تسهیلگر مناسبی برای ارتقای توانمندی گروههای حاشیهای روستاها منتخب نیستند و به آموزش
گروههای مسلط روستا توجه ویژهتری دارند .نکته دیگر آن بود که بخش اعظمی از محتوای
آموزشهای موجود متناسب با وضعیت روستاییان فقیر نبود و همانطور که گفته شد فقط شامل
کسانی میشد که از حداقل توانمندی مادی و فکری برخوردار بودند و فقط نیازمند آگاهی بیشتر
شتابدهنده بودند .درحالیکه فقرا برای ورود به عرصههای گردشگری نیازمند آموزشها و توجه
فراتر از افراد عادی هستند.
درهرحال عده کمی فقرا که توانسته بودند در کالسها بهطور منظم شرکت کنند .یا آشنایی
آنان بهصورت اتفاقی بوده یا با تکیه عالقه یا شخصیت خاص فردی خود بوده یا بهواسطه کالسهای
گروههای سازمانهای مردمنهاد (نهادهای مردمنهاد فعال در شهرستان شاهرود) موفق به شرکت در
این دورهها شده بودند .بهطورکلی میتوان گفت که اکثر فقرای روستایی از وجود این نوع کالسها
ابراز بیاطالعی میکردند:
"من اصالً اسم این کالسها را نشنیدم و نمیدو نم درباره چی صحبت میکنین ...این چیزا بدرد
من نمیخورن .کسی هم به من چیزی نمیگه که چه خبره  ...واال من سر در نمیارم"
برخی از کالسهای آموزشی که بهصورت تخصصی برگزار میگردید که افراد باید هزینهای برای
شرکت در این کالسها میپرداختند .هرچند این کالسها از حمایتهای دولتی برخوردار بود و در
مقایسه باکالسهای آموزشی آزاد در شهرها هزینه پایینی در نظر گرفتهشده بود اما بااینحال فقرای
روستایی توانایی پرداخت ان را نیز نداشتند .برخی نیز به علت آنکه آینده روشنی را برای
کسبوکارها گردشگری خود متصور نبودند اظهار میداشتند که این هزینهها ،فشار زیادی بر روی
خانواده آنها میآورد ،بدون آنکه مطمئن باشند نتیجه خاصی را در پی دارد؛ بنابراین میتوان گفت
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به خاطر نوع نگاه و وضعیت مالی ضعیف و شکننده فقرای روستایی ،ریسک فقرا برای اینگونه
مخارج نزدیک به صفر بود .یکی از فقرا در رابطه با شرکت در این نوع آموزشها اظهار میداشت که
 ":اره ،شنیدیم که بعضی وقتا برای آموزش از شاهرود میان ولی میگن برای رفتن به آن
کالسها پول میخواد ...نمیدونم قیمتش چنده ولی هر چی باشه فک نکنم برای این کالسها بتونم
پول بدم"
 .یکی از ذینفعان در رابطه بیان نموده است که:
" اولازهمه اینکه اونا خودشان در این کالسها شرکت نمیکنند .دوم اینکه گردشگری پول و
خالقیت میخواد برای همین ما از کسایی دعوت میکنیم که این دوتا توانایی رو داشته باشند"
 -6بیانگيزگی و تقدیرگرایی
نتایج نشان میدهد تقدیرگرایی مورد دیگری است که مانع درگیری فقرا در فعالیتهای مرتبط
با گردشگری میشد .اعتقاد به تقدیرگرایی تقریباً در بین همه گروههای موجود در روستاهای
منتخب و حتی به نحوی در مسئولین مشهود بود بهطوریکه تمام نابسامانیها را به خواست
متافیزیک ارتباط میدادند اما گروههای فقیر تقدیرگرا تر و سنتیتر از سایر گروه بودند .اعتقاد به
تقدیرگرایی در بین فقرای روستایی باعث شده بود که آنها گرفتار نوعی احساس بیقدرتی مزمن
شوند .بنابراین فقرا موردمطالعه بهزعم خود افرادی بودند ناتوان باقابلیتهای محدود ،که توان کنترل
آینده را ندارند.
ازاینروی مشارکتکنندگان معتقد بودند که یکی از موانع مشارکت فقرا در فعالیتهای مرتبط
با گردشگری ،تقدیرگرایی و بهتبع آن نوعی ناامیدی اجتماعی است .بهطوریکه برخی از فقرا
موقعیت مناسبی برای کسبوکار گردشگری از قبیل اجاره خانه کوچک و گلی روستایی ،یا فروش
صنایع تبدیلی مثلترشی ،مربا ..دارند که در باغهای کوچک خود برداشت میکنند .اما آنها هیچ
رغبتی به ورود به این عرصهها ندارند.
نتایج مصاحبه نشان از آن دارد که فقرا دچار نوعی سرنوشت گرایی شدهاند بهطوری اکثر آنان
معتقد بودند که سرنوشت آنان قبالً مشخصشده ،و هر اتفاقی هم بیافتد نمیتواند سرنوشت آنان را
تغییر دهد .بنابراین سرنوشت یک امر مطلق و از پیش تعیینشده است و بشر توانایی تغییر آن را
ندارد .لذا میتوان گفت عدم برنامه مدون برای آینده و در حال زندگی کردن یکی از مشخصههای
فقرا در روستاهای منتخب بود.
آنان انگیزه الزم برای استفاده از فنآوریهای نوین در بهرهبرداری از این سرمایهها را نداشتند.
نتایج پژوهش علت عدم رجوع به این فناوریهای نوین را سرنوشت گرایی تشخیص داده است
چراکه اعتقاد بر این است که رضای خدا برای ما کافی است و اگر مقدر بدارد پول به ما خواهد داد
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" من به همین درآمدی که دارم و کمکی که از یارانهها و کمیته امداد به هم میشه راضیم ..یک
نون بخور نمیری هست که برای من و زنم(همسرم) کافیه ...راضیم به رضای خدا  ...االن مهم فقط
بچههام هستن اگه کاری واسه اونا انجام بدن برای ما کافیه"
نتایج مصاحبهها نشان میدهد نحوه حمایت سازمانهای خیریه دولتی از فقرا و توزیع پول برای
شهروندان ایرانی بر بیانگیزهگی در توسعه کسب کار در بین فقرا دامن زده است .بهطوریکه فقرای
زندگی خود را با حقوق دریافتی از دولت و درامد اندک خود تطبیق دادهاند .بهطوریکه برخی از
فقرا یارانهها ی ماهیانه دولتی و مستمری کمیته امداد امام خمینی حدود  91تا  21درصد درامد
آنها را شامل میشد .این کمکهای دولتی باعث بیانگیزگی و درنهایت تقدیرگرایی بیشتر در این
طبقه اجتماعی شده بود .نتایج نشان میدهد آنان با کسب این درآمدها انگیزه خود را برای ارتقای
زندگی خود از دست دادهاند و برخی معتقد بودند که این پولها را خدا رسانده و روزی آنان است .و
کسانی که دنبال پول و درامد بیشتری هستند دائماً حرص دنیا را میخورند بهطوریکه دنیا ارزش
حرص خوردن را ندارد .به گفته یکی از مدیران محلی:

" با ورود گردشگری حجم زبالههای خروجی از روستا زیاد شده از طرف دیگه باید روستا تمیز
باشه که نظر گردشگر هم جذب بشه ...برای همین منظور من یکی از این آقامون که میگین برای
جمع اوری پست ماند پیشنهاد کار دادم گفتم بی ثواب هم نیست ولی قبول نکرد ...میگفت همین
قدرم بسه کفاف زندگیمون رو میده مطمئن باشین اگه این یارانهها و ]کمکهای[ کمیته]امداد[
نبود قبول میکرد ...دیگه سالها اینطور زندگی کردن عادتشون شده"...
اکثر فقرای مشارکتکننده در تحقیق که در سنین میانی قرار داشتند به دلیل سرخوردگی در
طی این سالها دیگر امیدی برای پیشرفت و آموزش نداشتند .بهعنوانمثال جوانان که در این طبقه
قرار داشتند اکثر اظهار داشتند که به همه سازمانها و ارگانهای دولتی سرزدهاند و کمک
خواستهاند یا از آنها جویای کار در روستا یا شهر شدهاند اما با توجه به ساختار اداری از یکسو و
ناتوانایی این طبقه از سوی دیگر راهی بهجایی نبردهاند .شواهد نشان از آن دارد که این گروهها به
علت این سرخوردگی در نهایت تفکر تقدیرگرایی که از قبل وجود داشته را بیشتر باور کرده و این
حس را تقویت کردهاند.
یا فقیر دیگری اظهار میدارد که:
" من اگه میتونستم مثل بقیه زرنگ باشم و کار کنم االن وضعیتم اینطور نبود ...وقتی جوون
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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 -9سبک زندگی
تفاوت سبک زندگی فقرا و گردشگران مشخصهی دیگری بود که مشارکت فقرا را در فعالیتهای
مرتبط با گردشگری محدود میکرد .گردشگران روستاهای منتخب معموالً از طبقه متوسط جدید
شهری از قبیل شهری بزرگ مثل تهران و مشهد هستند .این افراد معموالً باورها ،هنجارها ارزشها و
سبک زندگی خاص خود رادارند و برای ارضای حس معنوی خود و کشف معانی جدید به گردشگری
روستایی و طبیعتگردی عالقهمند هستند .از سوی دیگر جامعه روستایی بخصوص طبقه فقیر
روستایی باورها ،ارزشها و هنجارهای این طبقه متوسط جدید متضاد باارزشهای خود میداند .الزم
است این نکته اشاره شود که برخالف قشر فقیر روستایی رابطه بین گردشگران و طبقه متوسط
روستایی چه افرادی که در گردشگری بهطور مستقیم ذینفع هستند و چه افرادی که ذینفع
نیستند رابطه مطلوبی است.

" قبالً که من تور به این منطقه میآوردم که از ماسههای روان دیدن کنند ،اصالً نمیتوانستیم
داخل روستا شویم .حدود  1تا  31کیلومتری روستا اُتراق میکردیم ...آنها ما را نمیپذیرفتند ولی
اآلن وضعیت متفاوت شده .آنها روزی نیست که با تماس نگیرند و نگویند تور جدید کی میآید.....
ولی بااینحال هنوز کسانی هستند که ما را قبول ندارند و برخی موارد مشکالتی برای ما به وجود
میآورند .این گروهها همانایی هستند که شما میگویید"...
فقرا معتقد بودند که سبکرفتار و پوشش افراد متناسب بافرهنگ روستا و سبک زندگی اسالمی
نیست .بهعنوانمثال در روستای رضاآباد برخی بیان میداشتند که یا باید آنها از این روستا بروند یا
دیگر گردشگر به این روستا نیاید .البته اعتقاد آنها با ضدیت با گردشگران نبود فقط سبک زندگی
آنها را مورد نقد قرار میدادند .گردشگران معموالً هر شب در اقامتگاه بوم گردی ،شبنشینی
داشتند .یا اطراف روستا آتشی بر پا میکردند و شب را آنجا میگذراندند ،یا عالقهمند بودند شبها
در کنار روستا و شنزارها کمپی تدارک دیده و اُتراق کنند .بههرحال این شبنشینی همراه با سر
صدا ی زیاد و همراه با حرکات موزون بود از طرف دیگر نوع حجاب دغدغه دیگری بود که هر
روستایی بخصوص اقشار پایینتر را بشدت آزار میداد :بهعنوان مثال ،زنی از گروه فقرای
شناساییشده اعتقاد داشت که:

"ما وقتی عشایر بودیم از این آدمها خبری نبود و اآلن ببینید به چه روزی افتادیم .همه با چه
وضعیتی به این روستا میان......قبالً اسالم معتبرتر بود .به قول پدربزرگم که میگفت خدا نکند فلک
برگردد این عالم دگر گردد"
یا شخصی دیگر اظهار میداشت:
"خدا منو تو جهنم میندازه من میدانم اینطور میشه چون کاری نمیکنم باید پاشیم جلوی اینا

رو بگیریم ...خیلی از جونای ما با گردشگری سرکار رفتن .کلی اقامتگاه بوم گردی اینجا درستشده.
این خیلی خوبه اما این وضعیت رو نمیشه تحمل کرد ..خودتان برید ببینید که چه خبره"..
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بنابراین با اینکه گردشگری میتواند کمک خوبی برای مردم فقیر روستایی باشد اما با توجه به
اینکه تفاوتهای سبکها ی زندگی روستاییان و گردشگران بسیار فاحش است ،فقرا مخالف توسعه
گردشگری در روستاهای خود هستند تا اینکه بخواهند از این فرصت استفاده کنند و کسبوکار
جدیدی راهاندازی کنند .برخی معتقد بودند که این نوع کسبوکارها و این نوع پوشش ،کسبوکار
حالل نیست .بهطوریکه برخی معتقد بودند به دلیل این اختالفات مشکالت دیگری نیز در روستاها
بخصوص در روستای ابر رخداده است .مثالً اذیت و آزار زنان در روستا .برخی جرائم که در این
محیطها اتفاق افتاده است بنا بر پروندههای موجود در سیستم قضایی شهرستان ،به دلیل
تفاوتهای فرهنگی است .طب ق مستندات و اظهارات مدیران محلی و شهرستانی ،عدم درک سبک
زندگی ساکنان مناطق شهری توسط برخی روستاییان آنها را به این توهم دچار کرده بود که آنها
مشکلی با این مزاحمتها ندارند.
 -3مشکالت مدیریتی و تمرکزگرایی تصميمات
یکی دیگر از موانع مشکالت مدیریتی و تمرکزگرایی تصمیمات بود .یکی از اصول گردشگری
حامی فقرا مشارکت واقعی فقرا در تصمیمگیری و اجرای برنامههای توسعه گردشگری است .اما
مدیریت گردشگری در منطقه درک درستی از برنامههای مشارکتی نداشته و اهمیتی برای نهادینه
شدن مشارکت جامعه محلی بخصوص فقرای روستایی ندارد .بهطوری نتایج حاصل از مصاحبهها
نشان میدهد طرحهای اجرای شده فقط برچسب مشارکتی دارند و عمالً طرحهای مشارکتی آنچه
بایدوشاید در این روستاها اجرا نمیشود .یکی از این دالیل را میتوان نظام اداری و سلسله مراتبی
در کشور دانست که مدیر دولتی بیشتر با نظام دستور و باال به پایین عادت دادهشده است .مفهوم
مشارکت بهعنوان یک رفع تکلیف دیده میشود بهعنوانمثال یکی از مدیران شهرستانی بیان میکرد
" دیروز یکی از مدیران اقامتگاههای بوم گردی با من تماس گرفت و این انتقاد را داشت که چرا

از من بهعنوان کارآفرین تقدیر نمیشود ...این فرد تا دیروز حرف زدن هم بلد نبود ما به اینجا سطح
رسانیدمش ...حاال برای ما زبان درآورده است و تعیین تکلف میکند"...
بنابراین حق چانهزنی فقرا در تصمیمگیری سیاسی و محلی به علت ساختار دولتی و سیستم
برنامهریزی باال به پایین افزایش نیافته است .بهطوریکه برنامههای گردشگری و کاهش فقر نیز از
باال به فقرای روستایی تکلیف میشود.
یکی دیگر از دالیل آنکه در مصاحبهها و مشاهدات بسیار مشهود بود عدم درک صحیح فهم
مشارکت در بین تمام ذینفعان بود .بهطوریکه یک نوع سردرگمی در این رابطه وجود داشت.
برنامهای مشارکتی در حد برگزاری یک جلسات بحث و نظرخواهی از آنها خالصه میشد .اما
مشارکتکنندگان چه فقرای روستایی و چه اهالی انتظار داشتند صدای آنها نیز شنیده شود .یکی
از فقرای شناساییشده در ان رابطه بیا میدارد که:
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"هیچ کسی از من کمک نمیخواد ....هیچکس از من سؤال نمیپرسه که تو چی دوس داری...
اصالً به حرفای ما اهمیت قائل نمیشن .بعضیا هم حس میکنم از حرف زدن با ما خجالت میکشن...
کارایی رو به ما میگن ما هم انجام میدیم ..مثالً میگن اگه فروشگاه افتتاح کنین یا فعالیتهایی انجام
بدین که در خانه باشه ما بهتون وام کمبهره میدیم  ...من خودم کاری رو که دارم انجام میدم دوست
ندارم ولی برای وام مجبور شدم این کار رو شروع کنم"
یکی دیگر از مشکالت مدیریتی در روستاهای مطالعه شده ،توجه مدیران به گردشگری با نگاه
صرفاً افزایش رشد اقتصادی بود .بهطوری که جامعه فقیر روستایی را در مرکز توجه خود قرار
نمیداد و صرفاً اعتقاد بر این بود که با سرمایهگذاری در بخشهای از قبیل اقامتگاههای بوم گردی
در قلعه باال و ایجاد پیست اتومبیلرانی در رضاآباد و سرمایهگذاری در جنگل ابر میتوان به اقتصاد
منطقه کمک کرد و به واسطه رشد اقتصادی حاصله ،فقرای روستایی میتوانند از مزایای گردشگری
برخوردار شوند .این در حالی است که مدیریت گردشگری ،برنامه مشخصی برای حمایت مستقیم از
فقرا در توسعه گردشگری نداشت .یکی از مدیران در این رابطه اظهار میکرد:

"ما با چند سرمایهدار تهرانی حال مذاکره هستیم تا در یکی از روستاهای منتخبی که شما
بدان اشاره کردید سرمایهگذاری کنند .مطمئناً این سرمایهگذاری در اقامتگاه بوم گردی جامعه
محلی و بهویژه فقرای روستایی تأثیرات بسزایی دارد"
اما همه مسئولین در پاسخ به این سؤال که «چه برنامهای در رابطه با فقرای روستایی دارید؟» به
برنامهای اشاره نکردند.
 -1روابط نابرابر قدرت
روابط نابرابر قدرت دیگر مؤلفها ی بود که مانع دسترسی فقرا به مزایای حاصل از گردشگری
میشد .طبقه مسلط روستایی اغلب با روابط پیچیده تمام فرصتهای موجود فعالیتهای گردشگری
را به نفع خود مصادره میکردند .فقرای روستایی خود را درون ساختاری که گفتمان آن بیاعتمادی
به قشر فقیر جامعه و حمایت از افرادی است که دارای مهارت و قدرت هستند ،مییافتند .سیستم
دولتی برای راهی از دشواریهای برقراری ارتباط با گروهای حاشیهای برای پیشبردهای اهداف خود
به بهانه اینکه این گروههای مسلط توانایی بیشتری برای تحقق برنامهها دارند فقط آنها را برای
توسعه طرحهای توسعه گردشگری تشویق میکردند .یکی از مدیران محلی ادعا میکرد:

"ببینید کاری باید انجام بدیم باید منطقی باشه .به نظر شما این چیزهایی که میگین مثل
فقرزدایی و توانمندسازی فقرا  ...اصالً شدنیه؟؟ باید کار رو دست کسی بسپاریم که کاردان باشه .نه
اینکه بسپاریم به دست کسانی که میدانم و میدونید نمیشه"
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همچنین یکی از فقرا ادعا میکرد:
"من میخواستم خون ه پدری را تبدیل به اقامتگاه بوم گردی کنم .خیلی هم تالش کردم؛ میراث
فرهنگی رفتم؛ فرمانداری رفتم .اصالً انگارنهانگار ...اآلن ی ساله که دنبالشم ولی نشده و میگن
سرمایهات کافی نیست .برای وام اصالً ضامنداری؟"....
مدیریت نوین و سنتی روستا نیز در دست طبقه مسلط بود .نظرات این طبقه هم در سطح
روستا و هم بخش و شهرستان تأثیرگذار است .بهطوریکه تمام تصمیمسازیها و اجرا پروژههای با
هماهنگی این قشر از جامعه اتخاذ میشود اما گروههای حاشیهای بهعنوان بخش بزرگی از این
جوامع هیچ نقشی در این تصمیمگیریها ندارد.
روابط قدرت بین سرمایهگذاران و کارگران نیز بشدت نابرابر و یکطرفه بود بهطوری
مشارکتکنندگان ادعا میکردند کارفرمایان برای فرار از قوانین کار در ایران ،از بیمه کردن کارگران
اجتناب میکنند و به همین دلیل امنیت شغلی بسیار پایین است .یکی از کارگران اقامتگاهها مدعی
بود که:
" من دو سال است که در این اقامتگاه مشغول به این کار شدم ...از کارم رضایت کامل دارم ...
اما اگر مرا اخراج کنند کجا باید برم؟ کدام نهاد از من حمایت میکند؟ اصالً قراردادی ندارم که
بخواهم ادعای خودم را ثابت کنم!"
بحث و نتيجهگيری
روستاهای منتخب شرق استان سمنان باوجود موفقیت در جذب گردشگر و مطرحشدن بهعنوان
روستاهای نمونه گردشگری ،آنچنانکه بایسته و شایسته است نتوانستهاند گروههای حاشیهای
روستایی را همانندِ سایر گروهها ی مسلط در منافع حاصل از گردشگری سهیم کنند؛ بنابراین در این
پژوهش سعی شد با مصاحبه عمیق از ذینفعان کلیدی طبیعتگردی روستاهای منتخب ،مسائل و
چالشهای پیش روی تحقق گردشگری حامی فقرا ،شناسایی و مورد واکاوی قرار گیرد .ذینفعان
مسائل و چالشهای را در پنج مضمون اصلی نابرابری آموزشی ،روابط نابرابر قدرت ،سبک زندگی،
تقدیرگرایی و مشکالنت مدیریتی و تمرکزگرایی تصمیمات طبقهبندی نمودند.
به علت ضعف توسعه نهادی در کشور ،دولت بهعنوان تنها مجری و ناظر طرحهای توسعهای
مطرح است (رکنالدین افتخاری و عظیمی )3161،در این رابطه چی ونز ( )2132معتقد است که
کشورهایی که دارای ساختاری متمرکزیاند دولت نقش محوریتری در تعیین نوع نگاه به
برنامهریزیها بخصوص برنامهریزی در فعالیتهای مرتبط با گردشگری دارد (چی ونز .)2132،نتایج
پژوهش نیز نشاندهنده حضور دولت در تمامی عرصههای برنامهریزی ،اجرا و نظارت فعالیتهای
گردشگری در تمامی سطوح است .تحلیلی بر یافتههای پژوهش نشان میدهد که نگاه برنامهریزی
دولت در روستاهای منتخب بجای حضور و رؤیت فقرا ،نگاهی از نوع اقتصاد نئولیبرالیستی است
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بهطوریکه تالش دارد تنها از طریق بخش خصوصی ،رشد اقتصادی جامعه را شتاب دهد؛ اما
سیاستهای نئولیبرالیستی در گردشگری در دهه  3691به بعد نشاندهنده ناکارآمدی این رویکرد
در کاهش فقر در کشورهای جهان سوم بوده است (شیلچر )2112،اما حال اکثر کشورها با عبور از
سیاستهای نئولیبرالی به دنبال رویکردهای توسعهای حامی فقرا در کشورهای خود هستند.
بهطوریکه معتقدند بجای بهکارگیری سیاستهای واسطهای کمک به فقرا (بهواسطه رشد
اقتصادی) ،باید فقرا را رؤیت و با نگاه توسعه ظرفیتی ،آنها را توانمند کرد(چی ونز2112،؛ یوسال
 )2132اما مدیریت محلی در روستاهای منتخب برای کاهش فقر فقط به کمکهای نقدی
سازمانهای خیریه دولتی و تسری رشد اقتصادی به گروههای حاشیهای امید بسته است .این
موضوع خود در کنار تصمیمگیری متمرکز و عدم ایجاد فرصتهای برابر برای همه گروهها ،بغرنجتر
شده است.
آموزش بهعنوان یکی از اصول ابتدایی برای توانمندی گروههای مختلف محسوب میشود
(شارپلی و تفلر2131،؛ شارپلی و نادیو .)2131،اما ساختار آموزشهای تخصصی گردشگری در
روستاهای منتخب برای گروههای مسلط طراحیشده است .بهطوریکه این آموزشها برای افرادی
در نظر گرفتهشده که آگاهی و سرمایه کافی برای فعالیت در کسب کارهای گردشگری را در اختیار
دارند؛ بنابراین میتوان گفت نابرابری آموزشی یکی از موانع تحقق طبیعتگردی حامی فقرا مطرح
است .نتایج نشان میدهد ساختار و محتوای آموزشها برای فقرای روستایی تدویننشده و فقرا حس
همزادپنداری با آموزشهای موجود برقرار نمیکنند .درصورتیکه برای ورود فقرا به فعالیت های
گردشگری به غیر آموزشهای تخصصی ،ابتدا به آموزشهای ویژه و پایهای نیازمند هستند تا بتوانند
آگاهی مهارتهای حداقلی را به دست آورند (شارپلی و تفلر .)2131،به لحاظ نظری نیز گردشگری
حامی فقرا معتقد به یادگیری چند رشتهای است؛ به این معنا که توسعه گردشگری حامی فقرا
نیازمند آموزشهایی با مضمون تحلیلهای فقر ،مدیریت محیطی ،حکمروایی خوب و توسعه
نهادهای محلی است (اشلی  )2119،اشلی و ریچارد ( )2116صحبت از ایجاد انگیزه برای فقرا
میکنند تا این گروهها بتوانند با امید و انگیزه بیشتری در فعالیتهای مرتبط با گردشگری ورود پیدا
کنند (اشلی و میچل .)2116،بر همین اساس ،روستاهای منتخب با درک شرایط ویژه فقرا به
ساختار آموزشی خاص خود نیازمند دارند تا ظرفیتهای پنهان و آشکار خود را شناخته و آنها را
شکوفا نمایند.
تقدیرگرایی مشخصه دیگری است که مانع درگیرشدن فقرا در فعالیتهای مرتبط با
طبیعتگردی میشود .در این رابطه نارایان پارکر ( )2112بیان میدارد که یکی از دالیل مهمی که
تقدیرگرایی را در جامعه تشدید میکند ،عدم تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است (نارایان
پارکر .)2112،به این معنا که ناعدالتی موجود در جامعه ،حس سرخوردگی را تشدید میکند و این
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عوامل منجر به انزوا گرایی و قبول سرنوشت گرایی خواهد شد (کروز2131،3؛ اشلی و
همکاران ،2111،انور2132،؛ اندرسون2131،؛ راغفور و باباپور )2139،2نتایج پژوهش در روستاهای
منتخب نیز نشان از بیعدالتی و حس سرخوردگی گروههای ضعیف جامعه در مقیاس خرد و کالن
دارد .این موضوع باعث افزایش تقدیرگرایی و دوری از روحیه پیشرفت و تالش مضاعف برای بهبود
وضعیت خویش شده است .بنابراین ایجاد انگیزه و باور این موضوع که آینده را میتوان تغییر داد،
میتواند وضعیت فعلی را بهبود بخشد .از سوی دیگر سبک زندگی فقرا در تضاد با سبک زندگی
گردشگران قرار دارد .بهطوریکه بسیاری از فقرای روستایی حاضر به پذیرش رفتارهای طبقه
متوسط شهری نیستند .این موضوع درگیری فقرا را در فعالیتهای گردشگری محدود میکند.
سبک زندگی فقط محدود به داشتههای یک فرد نیست بلکه چگونگی نمایش آنها توسط فرد از
اهمیت برخوردار است .سبک زندگی هم الگوهای مصرف را شامل میشود و هم قدرتی که از این
ناحیه کسب میشود .سلیقه ،آداب معاشرت و مد ،به منزله عالئم داشتن موقعیت در نردبان
اجتماعی شناخته میشوند .درصورتیکه تشویق آموزشهای مشارکتی بین مهمان و میزبان ،آموزش
تحمل تفاوتهای فرهنگها و روشهای زندگی ،افزایش آگاهی نسبت به محیط فرهنگ بین
گردشگران و جامعه میزبان میتواند این تنش را کاهش دهد (اندرسون2131 ،1؛ انور2132 1،؛ اشلی
و همکاران2111 ،1؛ هال9؛ 2112؛ اسالم و کارلسن)2132 ،
نتایج نشان میدهد تمرکزگرایی در تصمیمگیریها ،مؤلفه دیگری است که به فقرا اجازه
تصمیمگیری و مشارکت را نمیدهد در حالیکه مشارکت در تمام سطوح ،یکی از مؤلفههای اصلی
گردشگری حامی فقرا است .بهطوریکه اعتقاد بر این است که اگر معاش فقرا به هر نحوی از راه
گردشگری تأمین شود یا میتواند تأمین شود ،آنها باید بهعنوان یکی از ذینفعان در
تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند( .اشلی و همکاران )2111،اما ساختار تصمیمگیری متمرکز
بهصورت سیستماتیک این اجازه مشارکت را به تمام اقشار جامعه روستایی نمیدهد بهطوریکه
سیاستها ی گردشگری روستایی از باال به پایین به روستاییان دیکته میشود .اما بعضاً مشاهده
میشد که نظرخواهی صرفاً از طبقه مسلط صورت میگیرد .این در صورتی است که کسی به
خواستههای طبقه پایین جامعه ،حتی در حد نظرخواهی نیز اهمیت نمیدهد .عالوه بر ناعدالتی در
ساختار مدیریت دولتی (روابط عمودی) بین طبقات مختلف جامعه روستایی مطالعه شده ،روابط
افقی در روستاهای موردمطالعه نیز نابرابر است بهطوریکه بهرغم برگزاری چند جلسه برای رفع
مشکالت فقرا و جمعآوری پول برای خانوادههای فقیر ،روابط طبقه متوسط با طبقه پایین جامعه نیز
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به نوعی مانع پیشرفت این طبقه است .با توجه به یافتهها و بحثهای مطرح شده پیشنهادات ذیل
قابل طرح هستند:
 هدف قراردادن فقرا در برنامههای توسعه طبیعت گردی ،بهطوریکه اطمینان حاصل شود آنها
از مزایای فعالیتهای طبیعتگردی بهرهمند خواهند شد.
 آموزشهای یادگیری مشاغل رسمی و غیررسمی برای فقرای روستایی و همچنین چگونگی
بهکارگیری این مشاغل
 آگاهیبخشی و آشناکردن فقرا با وقع گرایی تجاری در طبیعت گردی
 تشکیل کالسهای آموزشی برای آموزش فقرا نسبت مسئولیتهای آموزشی خود
 فراهم آوردن فرصتهای تصمیمگیری برای فقرا
 تعریف مسئولیت برای تمامی گروههای ذی نفع
 کاربرد شیوه هایی که به فقرای روستایی ،قدرت و اختیار شناخت بیشتری از مسائل مرتبط با آن
را میدهد و توانایی آنان را در تولید و ارایه راهکارهای خالقانه ،ارتقا میبخشد.
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