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 چکیده

باال،  قلعه)شرق استان سمنان منتخب گردی و کاهش فقر در روستاهای بر فرایند طبیعت در این مقاله

این  گردی و کاهش فقربنابراین سعی شده تا تجربة زیست طبیعت تمرک  شده است. (ابر و رضاآباد

 منظور، از بینو کوربین( مطالعه شود. بدین اشتراوسنسخة ای )زمینهروستاها ازطریق نظریة 

شده، مدیران دولتی، گردی و کاهش فقر )فقرا، گردشگران، فقرای از فقر خارجنفعان طبیعتذی

گیری نظری نفر با استفاده از روش نمونه 30ساکنان عادی روستاهای منتخب(،  مدیران محلی و

ساختاریافته و های نیمهساختاریافته و عمیق، مشاهدههای نیمهمصاحبه ها ازطریقاند. دادهانتخاب شده

ها از کدگذاری سه آوری شده است. برای تحلیل دادههای بحث جمعو تشکیل گروه هایادداشت

ی هاافتهاستفاده شده است. ی 10MAXQDA اف ارنرممحیط  در  ای )باز، محوری و انتخابی(مرحله

 یاساسی ناپایدار از راهکار گردعتیمشترک طبدهد که فقرا در واکنش به نگرانی پژوهش نشان می

راهکار فرایندی  اند. ایناستفاده کرده یگردعتیطبمرتبط با  هایفعالیت تالش برای مشارکت در

 هایفعالیتی، تالش برای مشارکت در رسمتالش برای مشارکت در مشاغل  ی شاملچندبعد

ی گردعتیطبی هاتیظرفا و هتیحمااست. ها مهارتی و تالش برای یادگیری و اف ایش ررسمیغ

 ی اینامدهایپ تیدرنهاراهکارها هستند.  ةبازدارند ،داریناپای گردعتیطب و کنندهلیتسه منطقه،

 سه مسیر مستقیم، غیرمستقیم و تأثیرات پویا است. درفقر کاهش نسبی  فرایند

 

 ر.گردی ناپایدار، کاهش نسبی فقر، تالش برای مشارکت، مفهوم فقطبیعت های کلیدی:واژه
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 بیان مسئله

ی هادولتالمللی و ینبی هاسازمانمحققان،  موردتوجهگسترده  طوربه ی اماتازگبه یگردشگر

 ,.Ashley, et al)است  گرفتهبرای کاهش فقر قرار مؤثر اب اری  عنوانبه افتهیتوسعهکمتر یکشورها

2015; Peeters, 2008Harrison, ; 2000). ی گردشگری هایکاستو  1بعد از شکست رویکرد نئولیبرال

برای تسریع رشد  1990 ةده، رویکرد توسعة انسانی در ( ,2012Scheyvens)در کاهش فقر  2جایگ ین

مفهوم  3المللی بریتانیاینباقتصادی و کاهش فقر مطرح شد در همین دوره بود که دپارتمان توسعة 

توسعة انسانی وارد ادبیات گردشگری کرد  اهدافیابی به دست هدف با گردشگری حامی فقرا را

(Harrison, 2015; King and Dinkoksung, 2014).  در تعریف گردشگری  (2000) همکاراناشلی و

رشد  برای فقرا از طریق 4خالص اف ایش منافع درصدداین رویکرد  :دکننیمحامی فقرا چنین بیان 

و اطمینان از  است محیطی(یستزاقتصادی، اجتماعی و ) داریپاة توسعة گانسهگردشگری در ابعاد 

 شود. که رشد گردشگری سبب کاهش فقراین

 یک هدف ضمنی عنوانبهخاص از دیرباز کاهش فقر را  طوربهو گردشگری  یطورکلبهتوسعه 

برای فقرا است و در این  اف ایش سود خالص دنبالبه درک کرده است. مفهوم گردشگری حامی فقرا

 منظور در. بدین(Sharpley and Naidoo, 2010) رندیگیمابتکار عملی قرار  هرگونهرویکرد فقرا کانون 

گردشگری پایدار و حذف ) 5در ژوهانسبورگ، برنامة استپ 2002 اوت نشست جهانی توسعة پایدار،

، حالتابهزمان  آن. از (Spenceley and Seif, 2003)ی شد اندازراهفقر( درجهت اهداف ه ارة توسعه 

 است درآمدهبه اجرا  ایآسیی و جنوب شرق قایآفرفقیر  یکشورهااین برنامه در بسیاری از 

(Scheyvens, 2007; Spenceley and Meyer, 2012) با ،دهدمینشان  شدهانجام. مروری بر مطالعات 

توانسته شدت فقر  افتهیتوسعهتوسعة گردشگری در برخی از مناطق کمتر فراوان، یهاتیمحدود وجود

 را کاهش دهد و فقرا را توانمند کند

تواند میرشد اقتصادی اگرچه باید توجه داشت که  گویند،یم (2009)که اشلی و میچل  طورهمان

های حامی فقرا برای حداکثرسازی منافع رشد یاستستا حدی سبب کاهش فقر شود، اما الزم است 

را دارد که  آنهای یلپتانسی مناسب اتوسعههای یاستساتخاذ  بنابراین ی افراد فقیر اتخاذ شود.برا

بیشترین  توانمیکه یی خارج کرد؛ جاییروستاخصوص در مناطق از شرایط فقر به ها نفر رایلیونم

ی مناسب و عملکرد درست تنها در موضوعی اتوسعههای یاستساذ حال، اتخینباافقرا را مشاهده کرد. 

ی پیشبرد تغییرات چگونگفنی نیست، بلکه نیازمند تعدیالت سیاسی دقیق در مورد 

، شدهگفتهبا توجه به مطالب  اجتماعی است که بهترین شانس برای پیشرفت است. ـ اقتصادی

 توسطمعیاری برای بهترکردن شرایط برخی از جوامع فقیرتر درنظر گرفته شود که  تواندمیگردشگری 
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 ی محیطی کاهش محسوسی یابد.هاشوکی فقیر نسبت به تمام هاگروهی ریپذبیآس آن

، مناطق روستایی (1395سمنان )میراث فرهنگی و گردشگری استان  سازمانی هاگ ارشطبق 

طبیعت بکر و بافت  علتبهی قلعه باال، رضاآباد و ابر، گردشگرخصوص روستاهای نمونة شرق استان به

 لیتبدگردی روستایی استان مهم طبیعت یمقصدهااخیر به  هایسالخود، در  فردمنحصربهروستایی 

مداوم در این  طوربهگروهی، ی تورها ژهیوبه ها نشان از آن دارد که گردشگری،. گ ارشاندشده

متوسط سالیانه پنجاه  طوربه(، 1394-95) ریاخروستاها جریان دارد. ازطرف دیگر در دو سال 

به  روستاییان . این رشد باعث اف ایش توجه مسئوالن واندبازدید کرده روستاهاگردشگر خارجی از این 

ی رسمی هااقامتگاه، در چند سال اخیر مثال م ایای حاصل از توسعة گردشگری شده است. برای

طبق  ،حالنیباااست.  افتهی شیاف ا گردی در این روستاها به بیست اقامتگاه با ظرفیت صد نفربوم

سه روستای  ،(1395سمنان )امام خمینی )ره( و به یستی استان  ی کمیتة امدادهاگ ارش

 هایسالان وا و نو  معیشت سنتی در  علتبهنسبت به دیگر مناطق روستایی استان،  موردمطالعه

تعداد  و جدای از فقر قابلیتی است( آماراست )این  داده یجافقرای زیادی را در خود  گذشته،

از میانگین شهرستان و استان  باالتر موردمطالعهی روستاهای تحت پوشش این دو نهاد در خانوارها

 ی در این مناطق،گردعتیطبی توسعة هافرصتبه استعدادها و  با توجهبنابراین ضرورت دارد،  است.

 ;Medina-Muñoz et al., 2015; Truong, 2014)این فعالیت اف ایش یابد تأمین نقش فقرا در زنجیرة 

Truong et al., 2014). حاکم بر روابط  یکل هاییو کشف قانونمند نییتب و شناخت در این مطالعه، با

به بررسی تجربة  ی منتخب شرق استان سمنان،روستاها درگردی و کاهش فقر طبیعتو مناسبات 

که فرایند با توجه به این لذا .در این زمینه پرداخته شده است گردی و کاهش فقرزیست طبیعت

ی متفاوت انسانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و هاجنبهاز  متأثرگردشگری و کاهش فقر 

ی هادهیپدی ندهایفراو  ساختارهانی  به بررسی تعامالت اجتماعی،  ایزمینهمحیطی است و نظریة 

ی روستاهادر  گردی و کاهش فقرن نظریه برای طراحی الگوی طبیعت، ایپردازدیمتحت مطالعه 

سعی خواهد شد با استفاده از نظریة  پژوهشدر این  نیبنابرا منتخب مناسب تشخیص داده شده است.

، عقاید و طرز تفکر رفتارهابا بررسی عمیق  ی کیفیشناسروشی هاافتیرهیکی از  عنوانبه ایزمینه

ی ندهایفرا و الگوها، نمادهابه کشف  ،دهدمیروی  هاآنکه در زندگی واقعی  گونههمان، هاگروه

 گردی و کاهش فقر پرداخته شود.طبیعت

 

 پیشینة تحقیق

در مطالعة خود نقش گردشگری در کاهش فقر را در ج یرة موریس مورد  (2010)شارپلی و نایدو 

نفعان مداخلة نظارتی آن، همکاری همة ذیهای دولت و ها نقش سیاستاند. آنارزیابی قرار داده

نیازهای موفقیت گردشگری حامی فقرا بخشی گردشگری را پیشازجمله خود فقیران و سالمت

کنند که گردشگری ممکن است منافع دانند. آنان در پایان مطالعة خود بر این نکته اشاره میمی

حلی بلندمدت تواند راهبخش گردشگری نمیعلت شکنندگی مدتی برای فقرا داشته باشد، اما بهکوتاه
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کنند که یمبیان  (2009) لیمجاشلی و  .(Sharpley and Naidoo, 2010)بردن فقر باشد. برای ازبین

است. برنامة  هاهتلمندشدن کشاورزان از بهبود در فروش غذا به از نحوة بهره جاما یکا مثال بارزی

با ده  1996است، در سال  شده تیحماکه توسط گروه سندل  تهیه و  کشاورزان تفرجگاه سندل ،

، هشتاد کشاورز وجود داشت که برای 2004. تا کردمیکشاورز آغاز شد و به دو هتل غذا عرضه 

بر کشاورزی واضح است. خرید  هاآن. تأثیرات کردندمیغذا( ارا ه خدمات )در سراسر ج یره  هاهتل

دالر را برای  100 مدآدر انهیماهط توسط تفرجگاه سندل ، فقدالر هندوانه و طالبی  7200ماهیانه 

ای فراگیر، فروش ة برنامهجینت درشت. دایمرا باالی خط فقر نگه  هاآنو  کندمیهفتاد خانواده ایجاد 

کورس  میلیون دالر اف ایش یافت.3/3ه ار دالر تا 60برابر در طی سه سال، از  55کشاورزان بیش از 

توسعة امریکای مرک ی )نیکاراگو ه و کاستاریکا( دو کشور درحال )2008( 1و کورس و وینگش )2014(

دهد اند. نتایج پژوهش آنان نشان میمندی فقرا از منافع گردشگری موردمطالعه قرار دادهرا ازنظر بهره

که توسعة گردشگری باعث کاهش نرخ فقر در کشور نیکاراگو ه شده، اما در کاستاریکا، با توجه به 

که  نندکمندی به رشد کالن اقتصادی، تأثیر چندانی بر فقرزدایی نداشته است. درنهایت بیان میعالقه

 ;Croes, 2014)تواند در نقش گردشگری بر کاهش فقر مؤثر باشد نو  هدف توسعة گردشگری می

Croes and Vanegas, 2008) . بین اف ایش گردشگری و  بر این نظرند که (2011)همکاران جاینگ و

شگران نرخ فقر کاهش طوری که با اف ایش گردبستگی منفی و معناداری وجود دارد، بهنرخ فقر هم

دهد یابد. مطالعات در مناطق روستایی کشورهای بوتسوانا، نامیبیا و آفریقای جنوبی نشان میمی

 .(Mutana et al., 2013) صنایع تأثیر کمتری بر فقرزدایی داشته است  گردشگری در مقایسه با دیگر

هایی که در بخش گردشگری فعالیت وادهدهد خانمطالعات در مناطق روستایی تان انیا نشان می

قرار  های سنتی از قبیل دامداری و کشاورزی کمتر در معرض فقردر مقایسه با فعالیت کنندمی

مناطق  چین، کشورهای ای درمطالعات در سطح منطقهاما  .(Duygan and Bump, 2007)گیرند می

نشان  (Anderson, 2015)کلیمانجارو و زیمباوه  ،(Muganda et al., 2010)روستایی اوتلنا، تان انیا 

اما  .(Bowden, 2005)دهد توسعة گردشگری باعث کاهش فقر در مناطق روستایی شده است می

از توسعة  سهم فقرای روستایی حاضراند که درحالنتیجه رسیده به این (2011)هولدون و همکاران 

 در ساپای ویتنام نشان داد که (2014)گردشگری بسیار محدود است. مطالعات ترونگ و همکاران 

یافته ة اول به بخش خصوصی غیرفقیر اختصاص منافع حاصل از توسعة گردشگری محلی در درج

 در این مناطق کمک شایانی کرده است. همچنین ساکنان حال گردشگری به کاهش فقراست. بااین

توسعة گردشگری باعث کاهش ابعاد  روستای بارابارانی در تان انیا و سینی در کنیا اعتقاد داشتند که

 (2012)کارلسن اسالم و  .(Mutana et al., 2013)گوناگون فقر و اف ایش درآمد محلی شده است 

در مناطق روستایی بنگالدش حمایت ناکافی دولت و  حمایت گردشگری از فقرزدایی را موانع

یا ناتوانی جوامع محلی  گران و ثروتمندان بر گردشگری، ناآگاهیغیردولتی، تسلط واسطه هایسازمان

به بررسی تأثیر گردشگری در  (2012) من و همکارانسای .دانندمی پشتیبانی فنی ناکافی آموزش و

                                                           

1. Vanegas 
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بر نقش گردشگری داخلی، در پژوهش خود، عالوه هاآن اند.فقرزادیی در آفریقای جنوبی پرداخته

منظور کند، بهکنند. این پژوهش پیشنهاد میالمللی را نی  در کاهش فقر مهم تلقی میگردشگری بین

راسل و  1ونشی .شود دهیرا حمایت و سازماناف ایش منافع برای فقرا، بازار کار و منابع انسانی فق

مقیاس را در ایجاد امنیت و مقیاس و گردشگری کوچکب رگ می ان تأثیرگذاری گردشگری (2012)

اند. نتایج پژوهش آنان نشان از آن دارد که هم داده فرصت و توانمندسازی فقرا موردمطالعه قرار

مثبتی در ایجاد اشتغال و توسعة جامعة محلی مقیاس نقش مقیاس و هم کوچکگردشگری ب رگ

های خارجی و توسعة گردشگری در مقیاس ب رگ از های دولت بر جذب سرمایهاما سیاست اند،داشته

گیرد. وکارهای کوچک موردحمایت دولت قرار نمیکسب و است های ب رگقبیل ساخت هتل

های گردشگری ری ی و فعالیتامهدر برن مقیاس در فیجی عمدتاًهای کوچکروی، شرکتازاین

سازی و توانمندسازی به مطالعة تأثیر گردشگری در ظرفیت  ین (2016)بوتلر  مشارکت مستقیم ندارند.

پردازد. بوتلر معتقد است در دوالستورم و مبوماالنجا( افریقای جنوبی می) ییروستاجوامع فقیر 

معمول به منافع اقتصادی فقرا توجه شده و منافع از حد های توسعة گردشگری روستایی بیش برنامه

بنابراین در مطالعة خود سعی کرده به مطالعة نقش منافع  ندرت موردتوجه قرارگرفته است.اجتماعی به

 شناسی کیفی بپردازد.سازی( توسعة گردشگری با استفاده از روشتوانمندسازی و ظرفیت) یاجتماع

بر تأثیرات اقتصادی، تأثیرات که توسعة گردشگری، عالوهدهد های این پژوهش نشان مییافته

سازی اجتماعی بسیاری برای جوامع فقیر داشته است. این منافع شامل توانمندسازی از طریق ظرفیت

دهد توسعة پذیری باال بوده است. نتایج این مطالعه نشان میهای با مسئولیتو کسب موقعیت

که حس استقالل و طوریتایی غیر سفیدپوست شده است، بهگردشگری باعث توانمندشدن زنان روس

دیویدسون و  .قدرت اقتصادی، اجتماعی و روانی این دسته از افراد را اف ایش چشمگیری داده است

های گامبیا و نقش آن در گذاری مستقیم خارجی در بخش هتلبه ارزیابی سرمایه (2015) یهلسَ

دهد که اشکال گوناکون مالکیت نتایج این پژوهش نشان می .پردازندکاهش فقر و توسعة پایدار می

گذاری های ب رگ و مجلل، که با سرمایهای برای فقرا دارد. در هتلداری م ایا و معایب پیچیدههتل

دستم د باالتر و آموزش کارکنان از اولویت خاصی  اند، استخدام کارکنان، پرداختخارجی ایجاد شده

کنند و دهد که زنان نقش مهمی در این فرایند ایفا نمینتایج این پژوهش نشان میاما ؛ برخوردار است

ها باعث دوام و گذاریاند. ازطرف دیگر، این نو  سرمایهها مشغولهای فصلی این هتلبیشتر در فعالیت

عدم شکنندگی بخش گردشگری و پویایی اقتصاد کالن در این کشور شده است. نو  دیگر 

تر است. نتایج نشان از آن دارد که ها در مقیاس کوچکگذاری در هتلی خارجی، سرمایهگذارسرمایه

های با را بهتر از هتل محیطیها تمرک  بیشتری بر جامعة محلی دارند و ال امات زیستاین نو  هتل

در کنند و درنهایت سهم بیشتری کند؛ به نیروی کار زنان بیشتر توجه میتر رعایت میمقیاس ب رگ

ها روابط شوند که صاحبان این نو  هتلدر پایان این نکته را یادآور می جذب نیروی کار غیرماهر دارند.

به بررسی نقش توسعة گردشگری در  (2015)همکاران ن دیکی با فرهنگ جامعة محلی دارند. زنگ و 

                                                           

1. Scheyvens 
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دهد که گردشگری در این پردازند. نتایج پژوهش آنان نشان مییکی از مناطق فقیر روستایی چین می

گیر مشکالتی گریبان حال، موانع ومناطق روستایی فقیر باعث بهبود وضعیت فقرا شده است. بااین

فقط است. زنگ و همکاران بر این نظرند که  بیشتر فقرا در زنجیرة تأمین گردشگریمشارکت هرچه

د یا خرید خودروهای مناسب تأسیس رستوران جدی تعداد کمی از روستاییان توان مالی کافی برای

دستی و... هستند. لذا های الزم برای توسعة صنایعونقل گردشگران دارند یا دارای مهارتحمل برای

درجهت ایجاد سرمایة اجتماعی،  ایآمدن بر این مشکالت را اف ایش آموزش و خدمات مشاورهاب ار فا ق

 د.ندانهای مالی به کارآفرینان میحمایتهمکاری بیشتر با کارآفرینان و ایجاد سیستم کارآمد 

 

 شناسی تحقیقروش

ی هاقولنقلعلت حجم زیاد مطالعه و به. است یگراندد تئور ةمطالع کیاز  کلیاتی حاضر یفیک ةطالعم

تصمیم گرفتند بخشی از این مطالعه را در قالب این  نگارندگانفراوان و تبیین مفاهیم بسیار زیاد، 

به لحاظ  ی و کاهش فقر،گردعتیطب که است نیا یانتخاب روش گراندد تئور لیدالارا ه دهند.  مقاله

 .دارد یمطرح است همخوان نمادین ییگراتعامل یةبا آنچه در نظر ط،یبا افراد و مح اشیتعامل تیماه

های یتفعالمدت دو تا هفت سال در افرادی که به یافته ازساختارطریق مصاحبة نیمهاطالعات از 

، مدیران اندشده خارج، از قبیل فقرا، افرادی که از دایرة فقر اندداشتهگردشگری این منطقه مشارکت 

. همچنین، برای (Flick, 2014; Sofaer, 1999)، گردآوری شده است گذارانهیسرمامحلی، ساکنان و 

و اطالعات کمیتة امداد امام خمینی  آمار، از اندشده خارجشدن گروه فقرا و افرادی که از فقر مشخص

سبب های خیریة دولتی( کمک گرفته شده و افرادی که حقوقشان بهو سازمان به یستی )سازمان

شده از فقر مورد مطالعه قرار عنوان افراد خارجگری قطع شده، بههای گردشاشتغال در فعالیت

اند. همچنین مدیران محلی شامل اعضای شورای روستا و مدیر روستا )دهیار( است. در این گرفته

گذاری های گردشگری روستا سرمایهگذاران افرادی هستند که در پروژهمطالعه، منظور از سرمایه

 افراد ساکنان محلی روستاها و برخی دیگر خارج از روستا هستند.اند. برخی از این کرده

ة سودمندی اطالعات ادامه یافته است آستانتا سطح اشبا  نظری و  اطالعاتفرایند گردآوری 

با  هامصاحبهی اطالعات در این مطالعه بیش از شش ماه به طول انجامیده است. آورجمع(. 1)جدول 

قبل از شرو   و در محیط کار این افراد صورت گرفته است. کنندگانمشارکتتعیین وقت قبلی از 

نان برای شرکت در تحقیق و استفاده از آه و از دشمطرح  کنندگانشرکتمصاحبه، هدف تحقیق برای 

ینان داده شده که اطمنان آنامة کتبی دریافت شده است. همچنین به یترضامصاحبه اجازه و  ضبط

در اختیار افراد دیگری قرار نخواهد گرفت. سپس گروه تحقیق، که متشکل از  آمدهدستبهاطالعات 

 اند اصلی را مطرح کرده سؤاالت سه متخصص گردشگری است،

 Eriksson)مصاحبه انجام شد نیها بعد از اولمداوم و مستمر آن  یبا آنال زمانهمها داده یآورجمع

and Kovalainen, 2015; Sofaer, 1999; Taylor et al., 2015)با استفاده  یاطالعات غن یآور. جمع

 یهاادداشتی)با  عرصهحضور در  ة( و مشاهدیو فرد ی)گروه افتهیساختارمهیباز و ن یهااز مصاحبه
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ها و کدها، طبقه ها باتبادل داده قیاشبا  از طر ةبه نقط دنیو تا رس هانجام شد( در عرصه

 ;Eriksson and Kovalainen, 2015)ه است افتیپژوهش ادامه  ندیگرفته در فراشکل یهاهیمادرون

Flick, 2014)انجامیده است دقیقه به طول 10با انحراف معیار آغاز و  دقیقه 30ها از . زمان مصاحبه .

ادامه یافت  دسترسقابلة سودمندی اطالعات آستانفرایند گردآوری اطالعات تا سطح اشبا  نظری و 

(ibid) .مصاحبه(، گروه تحقیق به این نتیجه  30ترتیب که پس از برگ اری این شمار مصاحبه )ین ا به

 دستتوان به اطالعات بیشتری از این شیوه ینم، موردنظریابی به شناخت رسیده که، ضمن دست

 پرسیده شده است:  ی و کاهش فقرگردشگرت اصلی دربارة تجارب سؤاال ترتیب. بدینافتی

 ؟شودیمی در ذهن شما تداعی اخاطره، چه شودیمگردشگری و کاهش فقر صحبت  وقتی از 

 ؟دیافتیمی در محیط کاری خود اتجربه، به یاد چه شودیم صحبتاز گردشگری و کاهش فقر  وقتی 

ه دکراستفاده  ادآورهایو  در عرصه ییهاادداشتی و یامشاهده یهاادداشتیمحقق از همچنین 

در عرصه هنگام  ادداشتیاز  ،یامشاهده یهاادداشتیاز  یصورت که در مشاهدات رسم نی. به ااست

 لیوتحلهیهنگام تج  ادآورهایکننده و از مشارکت نیو روزانه ب یررسمیغ یگوهاوها، گفتمصاحبه

 میو مفاه هتحلیل به ظهور مفاهیم منجر شد و لیها به تحلآوری داده. جمعه استها استفاده کردداده

 نی. اه استمنجر شد میمفاه شتریو شناخت ب شتریهای بآوری دادهو سؤاالت به جمع نداهدیسؤال آفر

ف و یخوبی تعربه میای که مفاهنقطه یعنی ه است؛دیکه محقق به اشبا  رسییجا تا هافتیادامه  ندیفرا

های شده، نمونههای حاصلاول، ظهور مفاهیم اولیه و تحلیل داده ةاز انتخاب نمون پس .نداهشد نییتب

شدن شفاف ،دیهای جدنشدن دادهداریشامل پد ،به اشبا  دنیتا رس یگیری نظربا روش نمونه یبعد

و ظهور  ییافتگی طبقات محورتکامل د،یجد طبقات عدم ظهور ،و زیرطبقات میمفاه نیارتباطات ب

و تفاوت و  دادهایرو ةسیای مستمر و مقاوتحلیل مقایسه. درواقع تج یهه استافتیادامه  ،هینظر یجیتدر

آوری شوند و بعد جمع ةدر مرحل یهایچه داده آورده تا مشخص شودفراهم  یها فرصتشباهت داده

ت، تنو  درنهایت باعث ظهور طبقا ندیفرا نیکه تکرار ا دیدهای ج)نمونهیافت ها را آن دیکجا با

 شده است(. ها و طرح نظری طبقات و نو  ارتباطات آنریبخشی به طبقات و زها، استحکامداده

ای مداوم انجام وتحلیل مقایسهتج یه ندیها به روش فراآوری آنزمان با جمعهمها داده لیتحل

 ها مشخصداده ةسیکه با مقا هها بودها در دادهها و شباهتجو تعیین تفاوتو. هدف جسته استشد

و با کلمات سؤالی چرا، چگونه، کجا، چه  پرسیده شود یکجا و از چه کسکه  یسؤال بعدبا . شده است

مصاحبه و  نیبا اول لیتحل .نداهتر شدشفاف ینظر میمفاه یی،امدهایو چه پ یطیتحت چه شرا موقع،

به  شتریب لی. تحلانجامیده است یبعد ةه مشاهده و مصاحببآن  ةجیو نت همشاهده شرو  شد

کوربین  ـ استرواسهای داده لیتحل کردیها بر اساس روداده تحلیلشد. میمنجر  شتریهای بمصاحبه

و  لیبه تحل ندیفرا کردنوارد ،نهیزم یها برامفاهیم، تحلیل داده یها براشامل تحلیل داده (2007)

 ةکنندگان و ظهور نظریمشارکت یاصل ةبا مدنظر قراردادن دغدغ یمرک  ریترکیب طبقات حول متغ

 ای کرویم لیمفاهیم، تحل یها براتحلیل داده ةدرواقع محقق در مرحله است. صورت گرفتیی ابنم

و طبقات  میکردن مفاهمرتبط یرا برا یمحور یو کدگذار یکردن معانمشخص یباز را برا یکدگذار

با استفاده از یادآورها بر اساس  ،نهیزم یبراها تحلیل داده ةسپس در مرحل ه است.انجام داد گریکدیبه 
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در  .نداهها مشخص شدراهبردگر و مداخله طیشرا ده،یای پدزمینه طیشرا ،ىعلّ طیشرا یمیپارادا یالگو

 ه،دیپد یساختار طیبا شرا یو فرع یاصل یندهایها، فراداده لیبا تحل ندیساختن فرامرتبط ةمرحل

تحقیق ها از شرو  وتحلیل دادهند. تج یهاهارتباط داده شد امدهایگر و پای و مداخلهى زمینهشرایط علّ

 .(Smith, 2015)ه است صورت گرفت  MAXQDA 10 اف اربه کمک نرم انیتا پا

 ی کیفی، یعنیهاپژوهش، از چهار معیار سنجش اعتبار هاافتهبرای قضاوت دربارة اعتبار ی

منظور تعیین پذیری، استفاده شده است. بهدأییتی، قابلیت اطمینان و ریپذانتقالبودن،  قبولقابل

 صورت که نتایج نیا بهاستفاده شده است.  کنندگانمشارکتی بررس ةویشبودن مطالعه از  قبولقابل

 خواستهان آنقرار داده شده و از  کنندگانمشارکتدر اختیار  هامصاحبهی حاصل از بندمقولهتحلیل و 

ی سعی شده از توصیف عمیق ریپذانتقالرا بررسی کنند. درخصوص  آمدهدستبهشده اعتبار نتایج 

ی آنان با هاگ ارشایجاد شود و  نهیدرزمکافی  قدربهج  ی  فیتوصصورت که  نیا به استفاده شود.

سعی شده  هاافتهآید. برای قابلیت اطمینان ی وجودبهی ریپذانتقالج  یات دقیق بیان شود تا قابلیت 

 ;Flick, 2014)مستند و واضع تشریح شود  طوربهو تصمیمات مربوط به پژوهش  ندهایفرا

Silverman, 2016; Taylor et al., 2015) .رعایت شده است: در این مطالعات دو اصل مهم اخالقی 

حق خروج از پژوهش برای . همچنین هاداشتن دادهاهکنندگان و محرمانه نگحفاظت از حقوق مشارکت

کنندگان تنظیم زمان مصاحبه نی  بنا به تحمل مشارکت بوده است.کنندگان محفوظ هریک از شرکت

 (Flick, 2014; Liamputtong, 2013) ه استشد

 
 کنندگانمشارکت: 1جدول 

 جنسیت  

 زن مرد تعداد کنندگانمشارکت

 3 7 10 فقرا

 1 4 5 از فقر شدهخارجافراد 

 0 3 3 مدیران محلی

 0 3 3 گذارانسرمایه

 2 5 7 محلیساکنان 

 6 24 30 کل

 

 های تحقیقیافته

 از کدگذاری باز تا محوری

دقت به بهساعت  دوازدهمحقق هر مصاحبه و یادداشت را در عرصه بالفاصله در کمتر از  ،باز یدر کدگذار

و مفاهیم را با توجه به حساسیت  هآوردطور کامل و دقیق روی کاغذ و بهکرده سطر مطالعه بهروش سطر

کنندگان . کدها در این مرحله غالباً با استفاده از کلمات مشارکتکرده استنظری و اهداف تحقیق تحلیل 

 یآورسطر به پژوهشگر در جمع. روش سطربهشده است مصاحبه نوشته ةبرگ ةدر مقابل جمالت یا حاشی
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تعامل بهتری با  هکه محقق توانستیطوربه ه،دها کمک فراوانی کرحاصل از مصاحبه یهاداده

و کاهش فقر  گردیطبیعتدر کشف فرایندها در  نانآوردن تجارب آدستبهبرای  ،کنندگان بعدیمشارکت

از درج مفاهیم در این بخش  ،آمدهدستعلت تعداد زیاد مفاهیم به. بهداشته باشد ،منتخب یدر روستاها

 ی،جیا چه نتایا چگونه ی، با پاسخ به سؤاالت چرا یکدگذاری محور ةدر مرحل ،مهادر اد. خودداری شده است

ند. روند اهمشخص شد یو تا حدودی طبقات محورشده رطبقات مشخص یان طبقات و زیروابط م

  مشاهده است.قابل 2جدول م در یمفاه یها برال دادهیدر تحل یکدگذاری باز تا کدگذاری محور

برای  هاداده. مرحلة تحلیل ها برای زمینه نی  انجام شده استتحلیل داده 2همچنین در جدول 

ادامة کدگذاری محوری است، با این تفاوت که محقق سعی کرده با  درواقعزمینه )مدل پارادایمی( 

ای از شرایط است که به پیدایش زمینه مجموعه استفاده از الگوی پارادایمی زمینه را مشخص نماید.

ها پاسخ داده شود که توسط افراد اعمال، تعامالت یا احساساتشان آنمی هایی منجرپیشامدمشکالت و 

کننده شرایط شود. محقق در این مرحله کوشیده تا با استفاده از یادآورها و الگوی پارادایمی تعیینمی

در  شرایط تأثیرگذار را ها و مشکالتکننده، راهبردای پدیده، شرایط مداخلهعلّی زمینه

شود. درواقع محقق در پی دغدغة کنندگان تعیین نماید که به تعامل از جانب آنان منجر میمشارکت

های مرتبط با کنندگان در طبقة محوری بوده که بر مشارکت فقرا در فعالیتاصلی مشارکت

ند مرحلة اول، فرای گردی تأثیرگذار است. لذا محقق، ضمن مرور مفاهیم و طبقات حاصل ازطبیعت

 (.2جدول )ه است دادتحلیل بر اساس الگوی پارادایمی را انجام 

 
 : کدگذاری باز و محوری2جدول 

الگوی 

 پارادایمی
 زیرمقوالت مقوالت طبقة محوری

ده
دی
پ

 

 فقر

 شغل و درآمد

گری ی و مسئولیت

 ناپذیریمشارکت

 سواد و آگاهی

 توانمندی

 جایگاه اجتماعی بودن زمان کار/نامشخص شغل فصلی/
های وابسته به سازمان درآمد پایین/ بیکاری/ شغل/

ها/مشارکت ضعیف در جلسات حل مسا ل خیریه و یارانه
پذیری ضعیف در قبال خانواده/عدم روستا/مسئولیت

 اطالعی از وقایع/بی های خانگی/مشارکت در صندوق
 گیری/های ارتباطی/ضعف در تصمیمدر مهارت ضعف

شرایط در مواجهه با عدم توانمندی در مدیریت 
 های ضعیف شغلیهای طبیعی و انسانی/مهارتبحران
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ّی
 عل
ط
رای
ش

 

های محدودیت

محیطی، 

سبک زندگی 

و اقتصاد 

 سیاسی

نظام سنتی 
برداری کشاورزی بهره

 پروریو دام

های حمایتی سیاست
 از فقرا
های محدودیت
 محیطی
 بعد خانوار

های ه ینهبرداری معیشتی/ عدم تنو  در مشاغل/بهره
ی در کاست مالکی/باالی تولید محصوالت/ خرده

گذاری/ های نوین/ کاستی در سرمایهکارگیری شیوهبه
پارچه/ پول/ عدم مدیریت یک عیتوز وری/بودن بهرهکم

ابهام در تعریف فقر/ عدم خالقیت/ موقعیت جغرافیایی و 
های آمدن سطح آبهای دیگر محیطی/ پایینمحدودیت
کیفیت پایین خاک/ بار تکفل/ عدم توجه به  /زیرزمینی

 آموزش و بهداشت/ باروری ناخواسته

ده
نن
دک
دو
مح

 ها

گردی طبیعت

 ناپایدار

 آموزش

و  ی گیانگیب

 ییرگرایتقد

 یزندگ سبک

 نابرابر قدرت روابط

بر آموزش  دیتأک /و عدم اعتماد نفس یاجتماع یان وا

 /هاکالس یبرخ ةنیبودن ه باال /مسلط یهاگروه

ی/ اجتماع یدیناام /م من یقدرتیب /نییپا یریپذسکیر

 /به فقرا ییاعتنایب /و نو  پوشش رفتار یی/گراسرنوشت

کارگران و  نینابرابر ب روابط /مسلط ةطبق یریگمیتصم

 کارفرما

ل
هی
تس

ده
نن
ک

 ها

رشد 

گردی طبیعت

 هاو حمایت

 هاآموزش

 هاجشنواره

 تخصیص وام

 گردیرشد طبیعت

اف ایش فرهنگ  های رایگان/ اف ایش آگاهی/آموزش

 ای شدن/حرفه یادگیری/

 های دولتی/های سازمانحمایت ها/اف ایش جشنواره

 ایجاد اشتغال/ المللی/های مردمی و بینحمایت سازمان

ورود  هایی برای فقرا/فرصت /شناخت بیشتر روستا

 فرصت اف ایش ارزش اف ودة محصوالت/ گردشگر انبوه/

 خصوص برای زناناشتغال آسان به

ل
قاب
مت
ش 

کن
د/ 
بر
راه

 
تالش برای 

اشتغال فقرا 

در 

های فعالیت

 گردشگری

مشارکت  یتالش برا

 یدر مشاغل رسم

مشارکت  یبرا تالش

 یهاتیدر فعال

 یررسمیغ

 یریادگی یبرا تالش

 هامهارت شیو اف ا

ی/ گردبوم یهادر اقامتگاه یاستخدام و همکار یتالش برا

اندازی راه یبرا تالشی/ محل ید به راهنماوور یبرا تالش

 یهاشگاهیغرفه در نما جادیا یبرا تالش /مغازه

 یبرا تالشی/ دستعیصنا دیتول یبرا تالشی/ دستعیصنا

منازل خود به  ةاجار یبرا تالش ی/گرداقامتگاه بوم جادیا

 ی/فروشدست یبرا تالش /دیتول یبرا تالش /گردشگران

 یبرا تالشی/ ریگمیدر تصم شتریمشارکت ب یبرا تالش

ی/ آموزمهارت یبرا تالشی/ آموزش یهاشرکت در کالس

 قدرت یمقابله با نهادها یبرا تالش

ها
مد
پیا

 

کاهش نسبی 

 فقر

 میمنافع مستق

 میرمستقیغ منافع

 ایپو تأثیرات

 یهادر اقامتگاه تیفعالی/ محل یراهنمای/ فروشدست

 ةعرضی/ دنیغذا و نوش یةته /خانه ةاجاری/ گردبوم

 ییهامهارت آموزش /ریکشاورزان فق منافعی/ دستعیصنا

 /و کمک به فقرا هارساختیز ةتوسع /از فقرا یبرخبه 

 به مشارکت لیم شیروابط و اف ا بهبود
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 زمینه برای هاداده تحلیل در کنندگانمشارکت اصلیة دغدغ کردنمشخص

ة عنوان زمیننفعان بهیذ ةهم مشترک نگرانی تعیین نهایی هدف زمینه، برای هاداده تحلیلة مرحل در

گردی و کاهش طبیعت ساختار کهیوقت، پارادایمی الگوی اساس بر، مرحله این در بنابرایناست.  حاکم

 نگرانیة دهندنشان کهه بودی اطبقه به دنبال، پژوهشگر گرفت شکل نسبتاً فقر در روستاهای منتخب

 .نفعان باشدیذة هم اصلی

و کاهش فقر برای پژوهشگر  گردیطبیعتنفعان در فرایند الگوی اصلی ذیة دغدغ نمودنمشخص

، سبک ی گیانگیو ب ییرگرایدر تجارب آنان مشکالت متنوعی همچون تقد زیرافرسا بود. سخت و طاقت

و  گردی ناپایدارو طبیعت یریگمیدر مدیریت و تصم ییزندگی، روابط نابرابر قدرت، آموزش و تمرک گرا

ها با طبقات و زیرطبقات وجود داشت که بر اساس ارتباط این دغدغهازسوی دیگر طبقه مفهوم فقر 

های موردنظر دغدغه ةتنهایی جامعیت کافی برای توصیف همکدام از این مفاهیم بهکه هیچ شدمشخص 

ها مراجعه ها مجدداً به دادهآن ةلذا برای پیداکردن برچسب مفهومی مناسب برای هم .نفعان را ندارندذی

اشاره  داریناپاگردی طبیعتنفعان به مفهوم که ذیشده ادآورها برای محقق مشخص یو بر اساس  هشد

 یریگونهد این مفهوم بر اساس نمأییبرای حمایت و ت اند.آن را ذکر کرده یهایژگیند و بعضی از واهداشت

این طبقه  مرور کرده است.متون را گردی ناپایدار طبیعتمفهوم  یهایژگیمحقق برای و ،نظری از متون

تنها شامل . این عوامل است یگردعتیهای مرتبط با طبمانعی برای ارتباط بین مشارکت فقرا در فعالیت

 آن بر فقرای روستایی بیشتر از همه است.د، اما تأثیر برنینفعان از آن رنج میذ ةبلکه هم شود،نمیفقرا 

که در قالب ه شدمنجر مشترک  یهایموجود به واکنش از طرف فقرا برای غلبه بر نگران ةاین زمین

یابی به فرایند ها برای دستدر تحلیل دادهراهبردها ن ه است. ایکاررفته ظهور پیدا نمودبه هایراهبرد

 .ها توضیح داده خواهد شدتحلیل داده ةو در ادام اندشدهمشخص 
 

 ها برای رسیدن به فرایندتحلیل داده

 گردی بر کاهش فقرنفعان برای تأثیر طبیعتذیا نگرانی اصلی ی جادشدهیان مشکل یترمهم

 ،ند. در ابتدای تحلیلاهآمدن بر آن بوددر تالش برای فا ق فقراکه  است داریگردی ناپاطبیعت

آسان ها برای زمینه به نظر تحلیل داده ةمقابله با نگرانی فقرا در مرحل یشدن راهکارهامشخص

شدن فقرا که آیا مسلحبا این پرسش مواجه شده ادآورها، محقق یتحلیل بر اساس  ةاما با ادام ،آمدیم

 یریکارگتقدم و تأخر در به ایکند؟ آجادشده کفایت مییبه این راهکارها برای غلبه بر مشکالت ا

سؤاالت محقق را به تحلیل  ندر ظهور فرایند اجتماعی و روانی غالب بر فقرا دارد؟ ای یریراهکارها تأث

نمودن افته برای مشخصیظهور یدادن زیرطبقات و طبقات با راهکارهاها برای ارتباطمجدد داده

 کرده است.فرایند غالب فقرا هدایت 

فرایند غالب مشخص و با ساختار موجود ارتباط  که هاین تحلیل مجدد محقق منجر به آن شد

اولیه  یهااگرامیها در زیرطبقات و دآن یریکارگداده شود؛ لذا محقق راهکارها را بر اساس اولویت به

 ةو برچسب مفهومی طبق هبخشید یسپس به زیرطبقات راهکارها توالی منظم و منسجمکرده، مرتب 
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مرتبط با های در فعالیت مشارکتن تالش فقرا برای محوری با سطح انت ا  باالتر تحت عنوا

دیگر، در این مرحله عبارتبه ه است.با سایر طبقات و زیرطبقات ارتباط داده شد یگردطبیعت

گردی ناپایدار فا ق که بر مشکالت خود در طبقة طبیعتشده که فقرای روستایی، برای اینمشخص 

گردی مشارکت کنند. های مرتبط با طبیعتر فعالیتکنند تا دتالش می صورت منفردآیند، به

کند. ها کمک میگر وجود دارد که به ورود آنان به این نو  فعالیتبین برخی شرایط تسهیلدراین

  (.1)شکل  اند بر همة مشکالت موجود فا ق آیند و خود را از فقر رهایی بخشندحال آنان نتوانستهبااین
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 یگردعتیهای مرتبط با طببه موانع اصلی درگیری فقرا در فعالیت نفعانیواکنش ذدیاگرام : 1شکل 
 

این تحلیل مجدد زمینه را برای بروز متغیر مرک ی و ترکیب طبقات برای ، درنهایت

که شده در این مرحله تا حدودی متغیر مرک ی مشخص  .کردای فراهم زمینه ةنظری ننمودمشخص

ارتباط آن  وصورت روایتی و الگوی پارادایم آن به یهایژگیترکیب طبقات با توصیف ابعاد و ةدر مرحل

 .شودل توضیح داده مییتفصکه در ادامه بهشده است د أییبا سایر طبقات و زیرطبقات ت

 

 ترکیب طبقات

منظم و  یاوهیبه ش( مرک ی ری)متغ یاصل ةا مقولیمحوری و  ةد طبقأییدنبال تن مرحله محقق بهیدر ا

که  استبخشیدن به روابط و پرکردن جاهای خالی با مقوالتی  ها، اعتبارر مقولهیدادن آن با ساارتباط

ن یو در ا همحوری ریخته شد یاساس این مرحله در کدگذار .ندراز به اصالح و گسترش بیشتری داین

 .ه استپرداخته شد و ای ساختهزمینه ةند و نظریاهگر مرتبط شدیکدیشده با میمرحله، مقوالت تنظ

سپس  ه است.افتی یاکه طبقات و زیرطبقات برحسب روابط پارادایمی مرتب شد، نظم تازهاین از بعد

 ه است.مرک ی مشخص گردید ةو طبق هقبل تمرک  شد ةند اجتماعی اساسی مشهود در مرحلیروی فرا

واکنش  ةاین امر با روایت داستان نحو ه است.ازنظر سطح انت ا  ارتقا داده شدازآن پس

ا متغیر مرک ی و انطباق با خط یها و ساخت دقیق طبقه مشترک آن یهاکنندگان به دغدغهمشارکت

روابط متغیر مرک ی  نمعتبرساخت ،تعیین خصوصیات و ابعاد متغیر مرک ی با الگوی پارادایمی ،داستان

و  یسازپارچهکیکنندگان فرایند ی و بیانات مشارکتبا طبقات و زیرطبقات بر اساس الگوی پارادایم

 .ته استها صورت گرفپاالیش طبقه

 

 تالش برای یادگ 

ری و اف ایش ی

 مهارت ها

 

 یتالش برا

 مشارکت

 یت هایدر فعال 

 یر رسمیغ

 

 کاهش نسبی فقر

مشارکت در مشاغل  یتالش برا

 یرسم

 

طبیعت 

گردی 

 ناپایدار

رشد 

و  یگردعتیطب

 هاتیحما

فقرا در  یریدرگ یتالش برا

 طبیعت گردی یت هایفعال

فقر
فقر 
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 فقرا یهادغدغه به واکنش ةنحو توصیفی و داستان به برگشت اساس بر مرکزی ةطبق تعیین

اصلی  ةدغدغ یریگشکل ةاصلی، به داستان نحو ةکنندگان به دغدغواکنش مشارکت ةبرای نمایش نحو

کنیم تا متغیر مرک ی تر میلیاین بار فقط با توضیح بیشتر آن را تکم .گردیمبازمیکنندگان مشارکت

صورت منسجم و منظم به داستان بهکردن  لیتکم :خواهد بودچنین ترتیب داستان تعیین شود. بدین

مفهوم فقر  ةتحت مطالع ةها پدیدهای حاصل از تفسیر دادهرآودایکه محقق بر اساس  استاین شکل 

برای بروز  یاسیهای محیطی، سبک زندگی و اقتصاد سی محدودیتدر روستاهای منتخب، شرایط علّ

مشکل عمده و اساسی برای  گردی ناپایدارطبیعت. ه استتحت مطالعه را مشخص نمود ةپدید

 ةدهندپوششگردی ناپایدار طبیعت. است گردیطبیعتهای مرتبط با در فعالیت مشارکت فقرا

انگی گی و تقدیرگرایی، سبک زندگی، روابط نابرابر قدرت، مشکالت مشکالتی همچون آموزش، بی

که بر اساس ارتباط  است محیطیتر از همه مشکالت زیستو مهم مدیریتی و تمرک گرایی تصمیمات

گردی طبیعتکنندگان اصلی مشارکت ةک سطح انت ا  باالتر دغدغیدر  یکدیگر این زیرطبقات با

کارگیری با به کنندمینفعان سعی در واکنش به این نگرانی، ذی .شده استمشخص ناپایدار 

های تالش برای مشارکت در مشاغل رسمی، تالش برای مشارکت در فعالیت از قبیل راهکارهایی

زده ها رقم آن را مشکالتی که گردشگری ناپایدارها، غیررسمی، تالش برای یادگیری و اف ایش مهارت

راهکارها در راستای رفع موانع ساختاری و فردی برای مشارکت فقرا در  نای ةهمرا برطرف کنند. 

لذا متغیر مرک ی با سطح انت ا  باالتر تحت عنوان مفهوم  است. گردیطبیعتهای مرتبط با فعالیت

کی ی ةرگیرنداین مفهوم درب ه است.ظهور پیدا نمود یگردهای طبیعتتالش برای مشارکت در فعالیت

ها طور مکرر در دادهو به استکافی انت اعی  ةاندازو به استها از طبقات محوری برآمده از کدگذاری

صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت همچنین این مفهوم تقریباً تمامی طبقات را به ه است.تکرار شد

 ةدهندد و عامل ارتباطوشاین متغیر در تمامی طبقات دیده می ةکه ساینحویبه دهد،شعا  قرار می

های برای مشارکت در فعالیت فقرا لذا مفهوم تالش هست.آمده از پژوهش نی  دستتمامی و طبقات به

مواجهه و سازوکار درواقع متغیر مرک ی همان شده است. گردی متغیر مرک ی درنظر گرفته طبیعت

افته را با یها، محقق فرایندهای ظهورتحلیل داده ةاصلی است و در ادام ةحل تدریجی نگرانی و دغدغ

که درنهایت ترکیب کرده گردی و کاهش فقر مرتبط نمودن متغیر مرک ی به ساختار طبیعتمشخص

محوری با  ةارتباط طبق ةنحو ،(. در قسمت داستان توصیفی پژوهش2)شکل شد طبقات حاصل خواهد 

 شده است. توضیح داده تفصیلها بهسایر طبقه

 

 ر مرکزییها و ابعاد متغتوضیح ویژگی

ات آن را مشخص یمحقق ابعاد و خصوصشد، مشخص  یر مرک یمتغ کهاین از بعد ،ن مرحلهیدر ا

مشارکت  ی. تالش براه استگر ارتباط دادیرطبقات دیبا طبقات و ز یمیپارادا یوگو بر اساس ال هنمود

که  است با سطح انت ا  باال یمفهوم یر مرک یعنوان متغبه یگردعتیمرتبط با طبهای فقرا در فعالیت

مرتبط با  یررسمیغ یوکارهاچهار راهکار شامل تالش نسبی برای ایجاد کسب ةرندیدربرگ
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، تالش یگردعتیرسمی مرتبط با طب یوکارها، تالش نسبی برای درگیری در کسبیگردعتیطب

و تالش نسبی برای کسب مهارت و  یگردعتیمرتبط با طب یهایریگمینسبی برای مشارکت در تصم

 داریگردی ناپاکه متأثر از عوامل محدودکننده تحت عنوان طبیعت استآموزشی  یهاشرکت در کالس

ابعاد در تمام  ینا ایة. سهستند ینوین دولت یهاتیو حما یگردعتیرشد طب ةکنندلیو عوامل تسه

 ینهرکدام از ا یریکارگا عدم بهیو  یریکارگکه به یاگونهد، بهوشمشاهده میرطبقات یطبقات و ز

آموزش نابرابر مانع  ،مثال ی. برااسترگذار یها تأثاز آن رطبقات و متأثریر طبقات و زیراهکارها بر سا

مندی فقرا از های عمومی و تخصصی گردشگری در بهرهآموزشی یریکارگبه در مسیر یاعمده

های عمومی و تخصصی گردشگری فراگیری مهارت یو فقرا در تالش برا بوددیده های تدارکآموزش

آموزشی  هایکنندگان از حمایتهرگاه مشارکت ،رین مسی. در ابودند ین نگرانیش به اندر واک

اسب نو نام یآموزش ناکاف ةغلبه بر مشکل عمد یراهکار برا ینتوانستند از امی ،برخوردار بودند

رطبقات و یر زین شکل در ارتباط با سایبه ا یر مرک یات متغیر ابعاد و خصوصی. ساکنند استفاده

که در ادامه شده کنندگان معتبر ت به نقل از مشارکتیو روا یمیپارادا یصورت الگوکه به بودطبقات 

 ح داده خواهد شد.یتوض لیتفصبه

 

 پارادایمی الگوی اساس بر زیرطبقات و طبقات با مرکزی متغیر روابط ساختن معتبر

که برخی از روستاییان دچار تسلسل فقر شده یطوربه نبود،سان یک روستاییان ةعلل فقر برای هم

فقر  ةاسیر چرخ ،معاصر یهاهای محیطی یا مدیریت و برنامهعلت محدودیتبه ،و برخی دیگر ندبود

محیطی، سبک زندگی و  یهاتیمنتخب محدود توان گفت که در روستاهایمی یطورکلشده بودند. به

روستاهای منتخب در ان وای جغرافیایی و محیطی  و اقتصاد سیاسی باعث ایجاد و تشدید فقر شده بود

ازسوی دیگر، محدودی را در اختیار ساکنان قرار داده بود.  یهاخاصی بودند که محیط فرصت

فقرای  یریپذبیاطق روستایی منتخب بر آسغلط و ناقص کاهش فقر در من هایها و برنامهاستیس

را تشدید  آنبلکه  ،کاهش دهدرا تنها نتوانسته بود فقر عمومی نه یهااستیروستایی دامن زده بود. س

ی فقرا یجای تمرک  بر روی اشتغال و توانمندهکاهش فقر ب یهاها و برنامهاستی. این سنی  کرده بود

با توجه به محدودیت  ،بنابراین .شده بود اساسی روستاییان متمرک  یازهاینمودن نروستایی بر برآورده

داده  م یت تجاری خود را ازدستها این زمین ،و زمین و تقسیم آن بین دیگر افراد خانواده منابع آب

 یهاگر تنشیدر کنار د یشتیبود و مردم روستا بیشتر به کشت معیشتی مشغول بودند. این کشت مع

ا تشدید وضعیت یباعث اف ایش تعداد فقرا  ،قیمت محصوالت یهاو تنش یسالخشکاز قبیل  ،محیطی

ها فرصت و آگاهی الزم با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی فقرا، آن ،بنابراین .بد فقرا شده بود

فقیر روستایی در  ةبعد خانوار در خانواد ،نوین زندگی را نداشتند. به همین علت یهابرای سبک

معیشتی باعث شده بود تا  یبرداربودن بعد خانوار در کنار بهره بود. باال ترمقایسه با سایر ساکنان باال

 یهااستیهمچنین اقتصاد معیشتی، س اف ایش یابد. بار تکفل در بین فقرای روستاهای منتخب

 ،از پدر به فرزند انتقال یابدنامناسب کاهش فقر و دور تسلسل عدم آگاهی باعث شده بود تا فقر 
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 .که فقرای روستاهای منتخب پدران فقیری هم داشتندیطوربه

شده بود.  ، این عوامل باعث خلق مفهوم فقر در روستاهای منتخبشدهگفتهبا توجه به مطالب 

گرفته بودند. لذا سعی شد خاص نی  شکل یهایژگیخاصی با و ةکه با این عوامل طبقیطوربه

که در روستای داد سؤال پاسخ بتوان به این تا  وجو شودجستفقرا در روستاهای منتخب  یهامشخصه

 .شوددارند و عموماً به چه افرادی فقیر اطالق می ییهایژگیمنتخب فقرا چه و

که یطورشده باعث شده بود فقرای روستای منتخب فاقد ملک و دام مناسب باشند. بهعوامل مطرح

نداشتند. در  چندانیکه ملک و دام دام بودند یا اینو ا فاقد ملک ینفعان فقرا کسانی بودند که یاز نگاه ذ

من لت  ملک و دام کمتر ی دارایهاکه خانوادهیطوربه شد،این روستاها ملک و دام یک ارزش تلقی می

کسانی که ملک و دام  .دادندیفقرا قرار م ةها را در زمرنفعان آنیو ذداشتند نی   یترنییاجتماعی پا

باالیی در روستا برخوردار بودند؛ بنابراین  یاز من لت اجتماعی و قدرت اقتصادداشتند  یتوجهقابل

طور که در فقرای روستاهای منتخب را می ان ملک و دام برشمرد. همان یهامشخصهتوان یکی از می

توان در بعد خانوار و تقسیم کم ملک و دام را می داریکی از دالیل مق ،شد اشارهنی  بدان بحث قبلی 

 یاهیفقرای روستایی منابع سرمابه این علت که  ،جو کرد. در روستاهای منتخبوپدری جست یهانیزم

اندک  یهانیکه دام و زمیطورباشند. به همد و شغل مناسبی هم داشتآدر توانستندینمداشتند، ناکافی 

شغل مناسب نداشتن مد و آبودن درها داشته باشد؛ بنابراین پایینبرای آنمعقولی مد آتوانست درینم

مد پایین باعث آکافی و در ةسرمای نداشتنفقرا در روستاهای منتخب بود.  یهایکی دیگر از مشخصه

دسته  فقرا به دو خصوصگونه افراد در روستاهای منتخب بود. در این نیا یسوادکمآگاهی و نا

آموزش  ةبه نحو و توجهی علت عدم آگاهی الزم عالقهافرادی بودند که به گروه نخست د.ک بودنیتفکقابل

گروه دوم افرادی بودند که با علم  .کردندیفرزندان خود تالشی نم یفرزندان خود نداشتند و برای اعتال

مالی،  نیواتبازهم به علت نا ،تواند وضعیت فرزندانشان را تغییر دهدبه این مسئله که آگاهی و سواد می

نداشتن  تاعمومی نداشتند. در روس یهااز فرزندان خود برای تحصیل و آموزش یت حداقلیتوانایی حما

و مد پایین فقرا در روستاهای منتخب در طول زمان باعث ان وای اجتماعی آنان آکافی، در ةسرمای

 یفقرا یهاهروستاهای منتخب یکی از مشخص بنابراین در .باعث عدم توانمندی آنان شده بوددرنهایت 

های اجتماعی بود. اغلب این افراد کارگران با ها و فعالیتها در مهارتروستایی توانمندی پایین آن

کردند. همچنین در معاش می دیگران امرار یهانیکه با کارگری در زمیطوربه ،های پایین بودندمهارت

با سایر افراد در  نانبین آ یاتا نی  دچار مشکل بودند و ارتباط سازندهایجاد ارتباط با سایر اهالی روس

آنان در مسا ل مرتبط با روستا شده بود.  یریپذ. به همین علت باعث عدم مشارکتنداشت روستا وجود

ای مذهبی در روستا هکردند. حتی در اعیاد و مراسمندرت در مسا ل مرتبط با روستا مشارکت میهب نانآ

ند و ردانگونه امور را نیکردند توانایی مشارکت در اکه احساس مییطوربه ،کمترین مشارکت را داشتند

گونه مسا ل از نیه ایبنابراین این افراد با توج ،پول کافی دارند و به دست افرادی باشد که فکرباید کارها 

 یهامشخصهبنابراین یکی دیگر از  .کردندنفوذ اجتناب مییتعامل با افراد ذ و جمعی یهایریگمیتصم

توان گفت که می رو. ازاینهای اجتماعی بودگری ی فقرا از فعالیتفقرا در روستاهای منتخب مسئولیت

، ضعف یریپذگری ی، عدم مشارکتتیفقرا در روستاهای منتخب می ان دام و ملک، مسئول یهامشخصه
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 بود.مد آسواد و آگاهی و شغل و در و در توانمندی

 ةفرد خود شاهد توسعمنحصربه یهایژگیعلت وهای اخیر، روستاهای منتخب بهاما در سال

ابر و روستای قلعه باال  لجنگ ةدر حاشی یریعلت قرارگابر به ی. روستاه استبود یگردعتیطب

علت شنی بودن منطقه رضاآباد به یملی توران و همچنین روستاک در دل پار یریقرارگ ةواسطبه

های اخیر رشد گردی در سالدهد که طبیعتان میشج نیند. نتااهشاهد ورود گردشگران بسیاری بود

قرار روستاها ساکنان این بسیاری را در اختیار  یهادر روستاهای منتخب داشته و فرصت چشمگیری

گردی این بودند، نو  طبیعت یشهر ةکه گردشگران این سه روستا قشر متوسط جامع. ازآنجاداده است

 نی دولت  یهااستیکند. سمندبهره یگردعتیطباز توانست فقرای زیادی را از منافع حاصل یمنطقه م

مند بودند در برای افرادی که عالقه ه وگردی بودهای طبیعتهمه در فعالیت یبر مشارکت حداکثر

 ،مثال برایگرفته بود.  تسهیالتی را درنظر ،فعالیت داشته باشند یگردعتیهای مرتبط با طبفعالیت

ها در گروه ةرا برای هم ییهاسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آموزش ، خصوصاًی دولتیهاسازمان

عمومی و تخصصی گردشگری  یهاآموزششامل ها روستاهای منتخب درنظر گرفته بود. این آموزش

روستایی  یهاگروه ةبنابراین دولت سعی داشت با استفاده از گردشگری، مشکالت معیشتی هم .شدمی

گردشگری،  ةفقرا از منافع حاصل از توسع یمندفراوان برای بهره یهااما باوجود فرصت کند.را حل 

 شت.مشکالتی پیش روی آنان قرار دا یگردعتیهای مرتبط با طببرای مشارکت فعال فقرا در فعالیت

ری ی متمرک  دولتی وکارهای گردشگری مدیریت و برنامهدر کسب فقرا اشتغالیکی از موانع 

های مشارکتی نداشتند کاملی از برنامهری ان گردشگری روستاهای منتخب درک مدیران و برنامه .است

ند و شتهای اجراشده فقط برچسب مشارکتی داکه طرحطوریو اهمیتی برای مشارکت قا ل نبودند. به

معنای . در روستاهای منتخب، مشارکت بهکردندنمیهای مشارکت را رعایت تئوری ةعمالً اصول اولی

ها کنندگان معتقد بودند برنامهشد. مشارکتمحلی تعریف می ةهای دولتی از طرف جامعپذیرفتن طرح

ها درک نظری از مفهوم مشارکت، علت ناتوانی سازمانازسوی دیگر، به .دیکته شده است ناناز باال به آ

ها را در حد برگ اری جلسات بحث کوتاه و نظرخواهی محدود کرده بودند. برنامه ةمشارکت فقرا در تهی

حال، وضعیت شده بود. بااین نفعان تهیهدر روستای منتخب بدون مشارکت ذیها مهطورکلی برنابه

مراتب بدتر از سایر ساکنان های دولتی به توانمندی آنان، بهعلت عدم اعتماد سازمانمشارکت فقرا به

شود. ها نی  شنیده انتظار داشتند صدای آن ،چه فقرا و چه ساکنان ،کنندگانروستا بود. اما مشارکت

شده بود. همچنین  دهد که این سیاست باعث نشت اقتصادی باال در روستاهای منتخبنتایج نشان می

علت گیری سیاسی و محلی بهزنی فقرا در تصمیمدهد حق چانهنفعان نشان میها با ذینتایج مصاحبه

مراتبی نظام اداری و سلسلهباال به پایین اف ایش نیافته است. در  از ری یساختار دولتی و سیستم برنامه

از فقرا در بخش  تیحما بر عدمعالوه .اندشده باال به پایین عادت دادهاز و  یبیشتر با نظام دستور

. حدود نیمی از فقرا در بخش غیررسمی در کردنمیبخش غیررسمی نی  حمایت کافی  ،رسمی دولت

ری ان و مدیران، عدم حمایت برنامه علت عدم. این افراد بهبودند شده روستاهای منتخب مشغول به کار

دیگری بود که مانع  ةروابط نابرابر قدرت مؤلف. بردندوجود امنیت شغلی در شرایط نامطلوبی به سر می

گذاران خارج از و سرمایهی مسلط روستای ةشد. طبقدسترسی فقرا به م ایای حاصل از گردشگری می
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کردند. لذا های موجود را به نفع خود مصادره میت، تمام فرصتبا روابط پیچیده با دول ،روستا اغلب

و حمایت از افرادی است که فقرا اعتمادی به که گفتمان آن بیدیدند میفقرا خود را درون ساختاری 

 ةتوانمندی جامعبود های آموزشی در روستاهای منتخب توانسته برگ اری کالسدارند. مهارت و قدرت 

خصوص فقرا وجود هاقشار جامعه روستایی ب ةهای برابر آموزشی برای همفرصتاما  محلی را ارتقا دهد.

های توانایی شرکت در بسیاری از کالس ،علت عدم آگاهی و فقر مالیبه ،. فقرای روستایینداشت

علت ان وای اجتماعی و عدم فقرا به ،نداشتند. ازسوی دیگررا های صنعت گردشگری آموزش مهارت

وکارها را ندارند. اصوالً نفس بر این باور بودند که توانایی یادگیری و درگیری با این نو  کسباعتمادبه

 ةو گردشگران مقول بین فقرا دانستند. تفاوت سبک زندگیخود را فاقد استعداد الزم برای یادگیری می

دهد که می نتایج پژوهش نشان کرد.دیگری بود که مشارکت فقرا را در صنعت گردشگری محدود می

نگ خود خطر تلقی هگذشت زمان بخشی از روستاییان غیرفقیر دیگر گردشگری را برای فر با

را با خطر مواجه کرده است و باید با آن  انهای آنکنند؛ اما فقرا هنوز معتقدند که گردشگری سنتنمی

. دگی اسالمی نیستزن رفتار و پوشش اکثر گردشگران متناسب بامقابله کرد. فقرا معتقد بودند که 

که تمام مشکالت را به طوری. بهخوردبه چشم میروستاییان  ةهمچنین تقدیرگرایی تقریباً در بین هم

ها بودند. تقدیرگرایی در بین تر از سایر گروهدادند؛ اما فقرا تقدیرگراتر و سنتیمتافی یک ارتباط می

زعم خود فقرا به .قدرتی م من شوندساس بیها گرفتار نوعی احفقرای روستایی باعث شده بود که آن

که برخی از فقرا طوریهای محدود که توان کنترل آینده را ندارند. بهقابلیت افرادی بودند ناتوان با

کوچک و گلی روستایی یا فروش  ةخان ةوکار گردشگری از قبیل اجارموقعیت مناسبی برای کسب

های مرتبط با ای برای درگیری در فعالیتگونه انگی هاما هیچ شتند،... داو ترشی، مربا محصوالتی مثل

گردی توانسته بود فقط بخشی درنهایت طبیعتمدهای خود نداشتند. آصنعت گردشگری و ارتقای در

مند کند. تأثیرات مستقیم فقرای روستایی را از مسیرهای مستقیم، غیرمستقیم و تأثیرات پویا بهره از

مشتمل بر درآمدهای حاصل از کار و همچنین منافع غیرکاری و  روستاهای منتخبگردی در طبیعت

های و درآمدهای ناشی از بنگاه های بخش رسمیبه دستم د تأثیرات معیشتی هستند. مورد اول

های بین همچنین تأثیرات غیرمستقیم برای پوشش جریان غیررسمی کوچک و خرد مرتبط است.

عموماً  این مفهوم گیرد.گردی در روستاهای منتخب را دربر میطبیعتگردی و غیرهای طبیعتبخش

گردی و تأثیرات آن بر فقرای روستای منتخب تأکید دارد. نو  به ارتباطات پیشین در زنجیرة طبیعت

کرد درآمدهای بخش گردشگری در دیگر تأثیرات ثانویه، تأثیر ایجابی است. این مفهوم نی  بر خرج

 یهافرصت گردیطبیعت ةمعتقد بودند که توسعنفعان ذی هرحالاشاره دارد. بهروستاهای منتخب 

 یتوانسته اب ار مناسب مهم که اینیطوربه .وجود آورده استرا برای فقرا به یررسمیاشتغال رسمی و غ

گردی که طبیعتبا وجود این .را دارندها بهبود کیفیت زندگی افرادی باشد که کمترین مهارت یبرا

هایی را های مستقیم( برای مردم فقیر فرصتفعالیت) وانسته بود در مشاغل رسمی و غیررسمیت

صورت عام و فقرای اما م ایای مسیرهای غیرمستقیم و ایجابی برای جامعة محلی به وجود آورد،به

 گردی درهای غیر طبیعتعلت ضعف بخشبه کهطور خاص بسیار پایین بود. بدین معنا روستایی به

 گردی برقرار کنند.مناسبی با بخش طبیعت اند پیوندهایها نتوانستهروستاهای منتخب، این بخش
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 گیرینتیجه

روستای منتخب در انداز سه را از چشمفقر گردی و کاهش طبیعت زیستهای این مطالعه تجربة یافته

این مطالعه کمک کرده تا تجربة زیست  ی بهانهیزم. نظریة دهدشرق استان سمنان نشان می

مشخص شد که یطوربهمشخص شود.  ی و کاهش فقر در سه روستای منتخبگردعتیطب

و تأثیرات پویا  میرمستقیغمستقیم،  صورتبهی چگونه بخشی از فقرای روستایی را گردعتیطب

، مشاهدة نفعیذ 30ی مصاحبة عمیق با هاروشبنابراین با استفاده از دهد؛ میقرار  تأثیرتحت

 هاآنو ارتباط بین  هامقولهی بحث به کشف مفاهیم، هاگروهی برگ ارساختارمند و غیرساختارمند و 

بعد از  کهیطوربه. آمد وجودبهی و کاهش فقر گردعتیطبو نظریة توصیفی  پرداخته شد

ی محیطی، سبک زندگی و هاتیمحدودة اصلی طبقی باز، محوری و انتخابی به شش هایکدگذار

 هایفعالیتپدیده(، تالش برای اشتغال فقرا در فقر )شرایط علّی(، مفهوم ) ییایجغرافموقع 

 یدولتهای نوین گردی و حمایتطبیعت رشد موانع(،) داریناپای گردعتیطب (،)راهبردها یگردطبیعت

( 2007) ( مطابق با مدل پارادایمی استراوس و کوربینامدهایفقر )پ( و کاهش نسبی هاکنندهلی)تسه

 .میافتی دست

ری ی، اجرا و نظارت داده است که دولت در تمامی سطوح برنامه نشانطورکلی نتایج این مطالعه به

توسعة  دولت معتقد استکند. ازطرف دیگر، گردی در روستاهای منتخب دخالت میصنعت طبیعت

خصوص در ایجاد اشتغال و کاهش فقر مؤثر است؛ بنابراین بخش ب رگی از منابع را در اختیار آنان  بخش

نتایج پژوهش  های رانتی مرتبط با دولت اختصاص یافته است.قرار داده است و اکثر این منابع به گروه

جامعة مدنی قدرتمند توانسته قدرت  قداندر ف های دولتی ودهد که بخش خصوصی با حمایتنشان می

های رانتی هرچند راهبردهای حامی دهد که در دولتدست آورد. مروری بر ادبیات نی  نشان میزیادی به

رانتی ن دیک به  هایگروه شود، در عمل برندة نهایی بخش خصوصی انحصارطلب وفقرا مطرح می

گردشگری در  های کاهش فقر ازطریقبرنامه لذا (Hanjra and Culas, 2011; Karl, 1997)اند دولت

مند گردی بهرهمنافع حاصل از طبیعت چنان که شایسته است ازروستاهای منتخب نتوانسته فقرا را آن

فقر گردی و کاهش های طبیعتری  مشخصهانحصارطلب و دولت برنامه هرحال بخش خصوصیکند. به

نیازمند اجرای نقش  هامعتقدند دولت (2017)که قوش و سیدیکیو در روستاهای منتخب بود. درحالی

که طوریسمت فقرا هستند، بهگردشگری به تر و گسترش راهبردهایی برای هدایت منافعتنظیمی قوی

ها و تقویت شود. باوجوداین فقرا با آگاهی از موانع ساختاری و بعضاً فردی، با حمایت گردشگری عادالنه

گردی روستاهای خود ارهای طبیعتوککمک شرایط طبیعی منطقه تالشی مضاعف داشتند که در کسب

مشارکت کنند تا از این طریق بتوانند بر طبقة مفهوم فقر غلبه کنند. نتیجة این راهبرد کاهش نسبی فقر 

در روستاهای منتخب بود. این کاهش نسبی فقر از طریق سه جریان مستقیم، غیر مستقیم و تأثیرات 

چنین دهد که ده بود. مروری بر ادبیات نی  نشان میپویا به بعضی از فقرا برای ارتقای نسبی کمک کر

و کلیمانجارو در  (Mutana et al., 2013)احساساتی نی  در روستای بارابارانی در تان انیا، سینی در کنیا 

 شده است. گ ارش (Anderson, 2015)زیمباوه 
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