
61 شمارۀ 5تابستان 1400

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 2)5(، 61-76 / تابستان 1400 ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
 Socio-Cultural Impacts of Backpacking in Rural Destinations with an

Emphasize on Local Residents’ Attitudes
 (Case Study: Darak Village)

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

چکیــده | گردشــگری کوله گــردی نوعــی از ســبک ســفر ماجراجویانــه اســت کــه در ســال های اخیــر بــا 
ــتی  ــک کوله پش ــا ی ــا ب ــه تنه ــتند ک ــگرانی هس ــردان گردش ــوده و کوله گ ــه رو ب ــم گیری روب ــش چش افزای
و کمتریــن بودجــۀ ممکــن ســفر می کننــد. مقصــد آن هــا مناطــق کمتــر شناخته شــده و طبیعــت اســت. 
ــفر  ــا س ــناخت آن ه ــی و ش ــع محل ــا جوام ــاط ب ــد و ارتب ــای جدی ــف مقصده ــدف کش ــا ه ــردان ب کوله گ
ــد.  ــگری دارن ــدۀ گردش ــر شناخته ش ــای کمت ــی مقصده ــایی و معرف ــی در شناس ــش پررنگ ــد و نق می کنن
ــر  ــا کمت ــت، ام ــودی اس ــران صع ــان در ای ــط جوان ــردی توس ــفر کوله گ ــبک س ــاب س ــد انتخ ــه رون اگرچ
پژوهشــی را در ایــن زمینــه و تأثیــرات آن بــر صنعــت گردشــگری و جامعــۀ محلــی می تــوان یافــت. هــدف از 
مطالعــۀ حاضــر، آگاهــی از نگــرش ســاکنین روســتا نســبت بــه پدیــدۀ کوله گــردی و نیــز آگاهــی از اثــرات 
ــع در  ــتای درک واق ــور، روس ــن منظ ــت. بدی ــتایی اس ــان روس ــع میزب ــرای جوام ــی آن ب اجتماعی-فرهنگ
شهرســتان چابهــار اســتان سیســتان و بلوچســتان به عنــوان مطالعــۀ مــوردی انتخــاب شــده اســت. در ایــن 
پژوهــش بــرای جمــع آوری اطالعــات، از روش مصاحبــه و بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از روش تحلیــل 
ــور  ــردان به ط ــردی و کوله گ ــه کوله گ ــی از آن اســت ک ــا حاک ــه شــده اســت. یافته ه ــره گرفت ــون به مضم
مســتقیم و غیرمســتقیم، اثــرات مثبــت و منفــی اجتماعی-فرهنگــی قابل توجهــی بــر روســتای درک دارنــد. 

ــا تفصیــل بیشــتری در متــن مقالــه ارائــه شــده اســت.  جزئیــات نتایــج و یافته هــا ب
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مقدمـه|کوله گـردی به عنـوان یکـی از اَشـکال سـفر کـه کمتـر 
مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه، پدیـده ای اسـت کـه به سـرعت در حـال 
گسـترش اسـت و به عنـوان سـبکی از سـفر ارزان و مسـتقل، اولیـن 
مـی رود.  به شـمار  تعطیـالت  گذرانـدن  به منظـور  جوانـان  انتخـاب 
عواملـی کـه به طـور سـنتی باعـث تمایـز کوله گـردی از انـواع دیگـر 
به عنـوان  عمومـی  حمل ونقـل  از  اسـتفاده  می شـود،  گردشـگری 
وسـیلۀ سـفر، انتخـاب هاسـتل به جـای هتـل و عالقـه بـه مالقـات 

و مـراوده بـا مـردم بومـی و محلـی در کنـار دیـدن مناظـر اسـت. در 
سـاده ترین تعریـف ممکـن، کوله گردان به عنـوان گردشـگرانی تعریف 
می شـوند کـه با کوله پشـتی، بودجـه ای معین و معمـوالً بـرای دوران 
طوالنی تـر از تعطیـالت معمولی سـفر می کننـد. طبق نظـر موزائینی 
(Muzaini, 2006)، تئـو و النـگ(Teo & Leong, 2006)  و اونـگ و دو 
کـراس (du Cros, 2012) شـروع کوله گـردی در طـول تاریـخ عمدتـاً 
از اقتصادهـای ثروتمنـدی همچـون اروپـای غربـی، آمریکای شـمالی 
و اسـترالیا شـکل گرفـت و سـپس در دهـۀ اول قـرن بیسـت ویکم، 
کوله گردهـای آسـیایی در آسـیای جنوب شـرقی و کشـورهای دیگـر 
مشـاهده شـدند. گردشـگری روسـتایی در دنیای امروز به عنوان یکی 
از انـواع مهـم گردشـگری، از فعالیت هـای مهـم اقتصـادی محسـوب 

می شود.

DOI: 10.22034/toc.2021.285720.1048 

مقالۀپژوهشی

* این مقاله مستخرج از پایان نامۀ کارشناسی ارشد »مطهره عباسی« 
با عنوان »کوله گردی در مناطق روستایی، باتأکید بر نگرش جامعۀ 
محلی و اثرات اقتصادی )مطالعۀ موردی: روستای درک(« است که 
به راهنمایی دکتر »زهرا نادعلی پور« در سال 1399 در دانشکدۀ علوم 

گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ به انجام رسیده است.
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امروزه صنعت گردشـگری فرصت بسیار مناسبی در اختیار گردشگران 
قـرار می دهـد تا آگاهی بیشـتری نسـبت بـه اهمیت حفـظ فرهنگ و 
چگونگی محافظت از فرهنگ محلی و چشـم اندازهای طبیعی کسـب 
کننـد )قاسـمی، 1388(. دغدغـۀ اصلی این پژوهش آگاهـی از نگرش 
سـاکنین روسـتای درک نسـبت بـه کوله گـردی و آگاهـی از اثـرات 
اجتماعی-فرهنگـی آن بـر جامعـۀ روسـتایی درک اسـت. کوله گردان، 
گردشـگران خودسـازمان یافته ای هسـتند که به تجربۀ سـبک زندگی 
محلـی و تماشـاگِر محلی بـودن عالقه دارنـد. آن ها اغلـب فعالیت های 
تفریحـی خـود را بـه طبیعـت، فرهنـگ و یـا ماجراجویـی متمرکـز 
می کننـد. ایـن الگـو بـا تمایـل کوله گـردان بـه سـفر بیشـتر به دنبال 
مسـیرهای غیرمعمـول از گردشـگران دیگـر هماهنگـی دارد. آن هـا 
به عنـوان افـرادی کـه دارای تجربه هـای متفاوتی از سـایر گردشـگران 
هسـتند، شـناخته می شـوند(Moaz, 2007) . همان طور که سورنسـن 
(Sorensen, 1999) تأکیـد کرده اسـت، کوله گردی بیشـتر یک هویت 
سـاختاری-اجتماعی اسـت تا یـک مقولۀ کامالً تعریف شـده. همپتون 
(Hampton, 1998) اظهـار داشـته اسـت کوله گـردان یک عنصر مهم 
در بازار گردشـگری جوانان به شـمار می روند و با توجه به رشـد درامد 
و آزادی ایـن نـوع سـبک سـفر، احتمـاالً این بـازار در آینده بیشـتر از 

پیـش مـورد توجه قـرار بگیرد.
روسـتای َدََرک واقع در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، در فاصلۀ 1۷0 
کیلومتـری غـرب چابهـار و از توابـع شهرسـتان کنـارک اسـت. ایـن 
روسـتای شـگفت انگیز که در سـواحل مکران قـرار دارد از چهار نمونه 
سـاحل صخـره ای، ماسـه ای، مرجانی و شـنی در فاصلـۀ نزدیک به هم 
برخـوردار اسـت کـه باعـث جـذب هرچه بیشـتر گردشـگران بـه این 
روسـتا شـده اسـت. از دالیـل اصلـی محبوبیت ایـن منطقـه می توان 
بـه ایـن نکته اشـاره کـرد کـه روسـتای درک تنهـا نقطۀ سـاحلی در 
ایـران و از جملـه سـواحل معدود در جهان اسـت کـه در آنجا می توان 
تقابـل کویـر و دریا را شـاهد بـود. با توجـه به شناسـایی و معرفی این 
روسـتا توسـط کوله گردان و افزایش هرچه بیشتر سـفر گردشگران به 
ایـن منطقـه و همچنیـن تبدیل شـدن آن بـه یک مقصد گردشـگری 
تأثیـرات  بـه بررسـی  ایـن تحقیـق  روسـتایی در سـال های اخیـر، 
اجتماعی-فرهنگـی این پدیده در روسـتای موردنظر پرداخته  و به طور 
مشـخص در پـی پاسـخگویی به این سـؤال اسـت که کوله گـردی چه 

اثـرات اجتماعی-فرهنگـی بر جامعۀ روسـتایی درک داشـته اسـت؟

مبانینظریپژوهش
دسـتۀ  میـان  در  سـفر  از  سـبکی  به عنـوان  کوله گـردی  امـروزه 
خاصـی از گردشـگران، به طـور قابـل توجهـی در حـال افزایش اسـت. 
ایـن سـبک از سـفر تأثیـرات گسـترده ای بـر روی اقتصـاد، فرهنـگ 
می گـذارد  می کننـد  بازدیـد  آن  از  کوله گـردان  کـه  محیطـی  و 
دادنـد  نشـان  تحقیقـات   .(Scheyvens, 2002; Hampton, 1998)
کـه ایـن تأثیـرات ارتبـاط نزدیکـی بـا خصوصیـات کوله گـرد دارد. 
تعاریـف زیـادی بـرای توصیف یـک کوله گـرد وجـود دارد اما همپتون 

گردشـگران  به عنـوان  آن هـا  از  معمـوالً   (Hampton, 1998, 441)
مسـتقل یـاد می کند. کوله گـردان به عنـوان جوانانی تعریف می شـوند 
می کننـد.  سـفر  منعطـف  برنامه ریـزی  بـا  و  مسـتقل  به طـور  کـه 
تأکیدشـان بـر اقامـت در مکانـی مقرون به صرفـه و مالقـات بـا سـایر 
مسـافران و مـردم بومـی اسـت. آن هـا نسـبت بـه سـایر گردشـگران 
مدت زمان بیشـتری در سـفر هسـتند و به فعالیت های غیررسـمی و 
تفریحات دسـته جمعی عالقه مندنـد و در تالش برای کشـف مکان ها، 
مردمـان و فرهنگ هـای جدید به مسـیرهای دورتـر و غیرمعمول قدم 
می گذارنـد (Murphy & pearce, 1995). کوله گـردان از حمل ونقـل 
محلـی اسـتفاده و تمـام وسـایل مورد نیاز سـفر را با کوله پشـتی خود 
حمـل می کننـد. آن هـا کاال و خدمـات را مبادله، از جمعیـت دوری و 
مکان های جدیدی را کشـف می کننـد (Hampton, 1998). براسـاس 
مطالعـۀ فرهنـگ کوله گـردی نیـز، دو ویژگـی مهـم ایـن سـبک از 
 .(Sorensen, 1999) سـفر، انعطاف پذیـری و پویایـی و تحـرک اسـت
از سـوی دیگـر در خصـوص گردشـگری روسـتایی، »در شـرایطی که 
فشـار زندگـی شـهری حاکـم اسـت، آرامش جـزء ویژگی هـای اصلی 
جوامـع روسـتایی محسـوب می شـود« )Sharpley, 1997 بـه نقـل 
از باقـری، 1395، 26(. »در معنـای کالسـیک، گردشـگری روسـتایی 
نوعـی از فعالیت هـای گردشـگری اسـت کـه درامـد اضافـی بـرای 
آن هایـی کـه شـغل اصلـی ماننـد کشـاورزی صنعتـی دارنـد، فراهـم 
می کنـد« همان گونـه کـه سـابو (Szabo, 2005)  در مورد گردشـگری 
روسـتایی در مجارسـتان بیـان داشـته اسـت. بالزنتیـس و همـکاران 
گردشـگری   (Balezentis, Krisciukaitienea & Garland, 2012)
روسـتایی را بـه معنـی اسـتفادۀ کارآمـد و حفاظت از میـراث طبیعی 
و فرهنگـی یعنـی بنا هـا، مناظـر، سـنت ها و آداب و رسـوم می دانند« 
 (Daugstad, 2008; MacDonald & Jolliffie, 2003; Su, 2006; Cited
(by Balezentis et al., 2012, 1. رضوانـی )138۷( بـر ایـن باور اسـت 
که وجه مشـخصۀ گردشـگری روسـتایی اسـتقرار در نواحی روستایی 
اسـت کـه بـا توجـه بـه ظرفیت هـای طبیعـی و فرهنگی موجـود در 
روسـتاها می توانـد نقـش مهمـی در ایجـاد اشـتغال و درامـد بـرای 
روسـتاییان، حفـظ میـراث طبیعی، تاریخـی و فرهنگـی و به طورکلی 
تجدید حیات روسـتاها داشـته باشـد. »ایـن نوع گردشـگری متمرکز 
بـر محورهـای اکولوژیکی، مدیریتـی، فرهنگی، اجتماعـی و اقتصادی 
اسـت« )زینلیـان، 1386، 3(. »اهمیـت گردشـگری روسـتایی و لزوم 
تحقیـق در مـورد آن بـا توجه به نقش هـای مهم اقتصـادی، اجتماعی 
و فرهنگـی بـر هیچکس پوشـیده نیسـت« )مشـبکی و ملـک اخالق، 

 .)68  ،1382
پیرامـون اثـرات گردشـگری بـر مقصـد، »در اکثـر نواحـی روسـتایی 
به دلیـل غایب بـودن اقتصـاد کشـاورزی و آسـیب پذیری آن، توجـه به 
سـایر فعالیت های توسعه نظیر گردشـگری به عنوان مکمل این بخش 
می توانـد از جنبه هـای مختلـف تضمینـی در بهبـود شـرایط زندگـی 
روسـتاییان باشـد« )مهدوی، قدیری معصوم و قهرمانـی، 138۷، 40(. 
امـروزه گردشـگری در مناطق روسـتایی دورافتاده اهمیـت ویژه یافته 



63 شمارۀ 5تابستان 1400

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 2)5(، 61-76 / تابستان 1400

و وسـیله ای بـرای رفاه جوامع محلی تلقی می شـود )قـادری، 1383به 
نقـل از سـقایی، جوانبخـت قهفرخی و مافـی، 1391(. بـا فرض اینکه 
گردشـگری روسـتایی در مقایسـه با بازار کلی گردشگری جزئی باشد، 
نقـش آن در توسـعۀ نواحـی روسـتایی بسـیار پررنـگ اسـت. بنابراین 
اثـرات چندجانبـۀ بالقـوه ای در نواحی روسـتایی که کل شـیوۀ زندگی 
روسـتایی به عنـوان یـک جاذبۀ اصلـی در نظر گرفته می شـود، برجای 
می گـذارد )رضوانـی، 138۷(. بـا توجه به رشـد گردشـگری در جهان، 
موفقیـت مقصد گردشـگری بـدون داشـتن بـازار منحصربه فـرد دوام 
نمـی آورد. بسـیاری از مناطـق گردشـگری در سرتاسـر جهـان رشـد 
گردشـگری را یـک راه حـل بالقـوه بـرای کاهـش اسـتخراج صنایـع و 
به دنبـال آن ازبین رفتـن فرصت هـای اقتصـادی و کاهـش جمعیـت 
می داننـد (Petrzelka, Krannich, Brehm & Trentelman, 2005). با 
متنوع سـاختن اقتصاد روستایی و توانمندسـازی مردم محلی می توان 
فرصت هـای شـغلی متعددی را در سـکونت گاه های روسـتایی به وجود 
آورد و ثـروت و جمعیـت را از کانـون تمرکـز و ثقـل صنعتی به سـوی 
روسـتاها جذب نمـود« )دیبایـی، 13۷1، 44(. گردشـگری روسـتایی 
راه حلـی اساسـی بـرای احیـا و بازسـازی نواحـی روسـتایی محـروم و 
کوهسـتانی از طریـق درامدهـای اضافی در فرایند تنوع سـازی اسـت.

گردشـگری در مناطـق روسـتایی همیشـه مزایـای مـورد انتظـار را 
بـرای مـردم محلـی بـه ارمغـان نمـی آورد. انگیزه بـرای مشـارکت در 
گردشـگری یک عامل حیاتـی برای ادغـام موفقیت آمیز جامعۀ محلی 

و فعالیت هـای گردشـگری اسـت. 
سـلواراجه  و  گیبسـون  کوله گـردی،  اثـرات  خصـوص  در 
(Gibbons & Selvarajah, 1994) و هایگ(Haigh, 1995)  در تحقیقات 
خـود نشـان دادنـد کـه کوله گـردی می توانـد دسـتیابی به اهـداف در 
توسـعۀ اقتصادی و غیراقتصادی محلی را از چند طریق تسـهیل کند. 
جامعـۀ محلـی یـک ناحیه شـامل افراد بومـی همان منطقه اسـت که 
در واقـع میزبانـان غیررسـمی گردشـگران به شـمار می رونـد. میزبانان 
رسـمی شـامل صاحبان و مؤسسـات اقامتگاه ها می شـود کـه خدمات 
گردشـگری را بـه گردشـگران ارائـه می دهنـد )هاشـمی و خسـروی، 
1394(. اردکانـی )1382( بـر ایـن باور اسـت که گردشـگران در مدت 
اقامـت در مقاصد گردشـگری بـا جوامع محلی ارتبـاط برقرار می کنند 
و نتیجۀ این روابط دوطرفه، در کیفیت زندگی، نظام ارزشـی، تقسـیم 
کار، روابـط خانوادگـی، گرایش هـا، الگوهـای رفتـاری و آداب و سـنن 
جامعـۀ میزبـان تغییـرات منفـی و مثبتـی را اعمـال می کنـد. پدیدۀ 
فرهنگ پذیـری و تقلید از خصوصیات و شـیوۀ زندگی بازدیدکنندگان 
عارضـه ای اسـت کـه از تمـاس میان گردشـگران و مـردم محلی پدید 
می آیـد. گردشـگری می توانـد تسـهیل کنندۀ ایـن مسـئله باشـد یـا 
بالعکـس، بـه جوامـع کمـک کند کـه بـا بهتـر شناسـاندن خویش و 
افتخـار بـه فرهنـگ بومی خـود؛ دوبـاره هویت فرهنگیشـان را تقویت 
کننـد. بایـد نسـبت بـه چگونگـی برداشـت و ادراکات جامعـۀ محلـی 
نسـبت بـه اثرات گردشـگری آگاهـی یافت تا بتـوان از بـروز معضالت 
اجتماعـی متعاقـب جلوگیری نمـود و یا تا حد امـکان این معضالت را 

کاهـش داد. پژوهشـگران و صاحب نظـران حوزه هـای مختلف بر نقش 
مهـم جوامع محلـی به عنوان جامعـۀ میزبان در موفقیـت فعالیت های 
گردشـگری در منطقه تأکید می ورزند. ایشـان معتقدنـد که در نواحی 
کمتر توسـعه یافته از جمله نواحی روسـتایی، توسـعۀ گردشـگری باید 
در وهلـۀ نخسـت پاسـخی بـرای برآورده سـاختن نیازهـای اقتصـادی 
سـاکنان داشـته باشـد. زیرا فقر و بیکاری دو مشـکل عمدۀ این نواحی 
محسـوب می شـوند که توسـعۀ فعالیت هـای گردشـگری بایـد بتواند 
در کاهـش ایـن مشـکالت ثمربخش باشـد )غنیـان، 1389 بـه نقل از 

ایراندوسـت، 1395(. 

پیشینۀپژوهش
در خصـوص تحقیقـات داخلی، افراختـه )13۷8( در تحقیـق خود در 
مـورد توانمندی هـای اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، توضیح می دهد 
کـه گردشـگری روسـتایی سیسـتم جدیـدی بـرای خلـق ثـروت در 
نواحـی روسـتایی بـا اسـتفاده از برنامه های یکپارچه اسـت. وی با بیان 
توانمندی هـای روسـتاهای اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و تشـریح 
مشـکالت پیـش روی ایـن صنعـت نوپـا، راه کارهـا و پیشـنهادات را 
جهـت بهبـود و توسـعۀ خدمـات زیربنایـی مـورد نیـاز در این اسـتان 
ارائـه می کنـد. شـریف زاده و مرادنژاد )1381( نیـز در مقالۀ خود تحت 
عنـوان »توسـعۀ پایـدار و توریسـم روسـتایی« بـه بررسـی جنبه های 
مختلف گردشـگری روسـتایی و ابعـاد پایـدار آن پرداخته اند و بر نقش 
گردشـگری در توسـعۀ پایـدار اقتصـادی و اجتماعی نواحی روسـتایی 
تأکیـد می کننـد. همچنیـن آن هـا در ایـن مقاله به نقش گردشـگری 
روسـتایی در توسـعۀ منابـع انسـانی، متنوع نمـودن بخش کشـاورزی، 
توسـعۀ اقتصـادی و همچنیـن ایجاد فرصت هـای جدیـدی در ارتباط 
تنگاتنـگ با سـایر بخش های اقتصـادی اشـاره کرده و بیـان می کنند 
در ایـن رابطـه می تـوان بـا سیاسـت گذاری و سـرمایه گذاری مطلـوب 
به دسـتاوردهای مذکور برای گردشـگری روسـتایی در رویـه ای پایدار 
نائل آمد. پژوهش رضایی )1382( نیز نشـان داد که تأثیر گردشـگری 
بـر اقتصـاد و توسـعۀ نواحی روسـتایی اسـتان چهارمحـال و بختیاری 
نه  تنهـا مثبـت نبـوده، بلکـه در مکان هایـی کـه بـه محیـط زیسـت 
برخـورد کـرده اثـر مخرب هـم برجای گذاشـته اسـت. همچنین عدم 
برنامه ریـزی مناسـب، نبـود امکانات و تأسیسـات و موانع و مشـکالت 
دیگـر نیز مشـاهده شـد. مقصـودی و لشـکرآرا )1383( در مقالۀ خود 
تحت عنوان »توریسـم و توسـعۀ روستا« توریسـم روستایی را جزئی از 
صنعـت عظیم گردشـگری قلمداد کـرده و بیان می کنند گردشـگری 
روسـتایی قـادر اسـت نقـش پررنگـی در توانمندسـازی مـردم محلی 
و توسـعۀ منابـع انسـانی و ایجـاد فرصت هـای شـغلی ایفا کنـد. آن ها 
همچنیـن بیـان می کننـد نبایـد از اثـرات منفی غافل شـد. بـه گفتۀ 
آن هـا اثرات اقتصادی گردشـگری روسـتایی اغلب نصیـب کارآفرینان 
و جوامـع شـهری می شـود و میـزان برگشـت سـرمایه بـه جوامـع 
روسـتایی کم اسـت. مهـدوی و همکاران )138۷( نیـز در تحقیق خود 
کـه بـا هـدف شـناخت اثـرات اقتصادی-اجتماعـی و زیسـت محیطی 
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گردشـگری در روسـتاهای درۀ  کـن صـورت گرفـت بیـان می دارنـد 
کـه گردشـگری در زمینـۀ اقتصـادی نه تنهـا اثـرات محـدودی مثـل 
اشـتغال زایی و درامدزایـی اندک داشـته اسـت، بلکه موجـب باال رفتن 
قیمت هـا و سـوداگری زمیـن شـده اسـت. امـا در زمینـۀ اجتماعـی 
اثرات مثبت بیشـتری نظیر افزایش سـواد بهداشـت فـردی و عمومی، 
افزایـش تعامـل بـا نواحـی هم جـوار و کاهش مهاجرت داشـته اسـت. 
در زمینـۀ زیسـت محیطی نیـز ورود گردشـگران به نابـودی گونه های 
گیاهـی و جانـوری، افزایـش آلودگـی و تخریـب محیط زیسـت منجر 
شـده اسـت. در همیـن راسـتا پژوهـش خانـی و همـکاران )خانـی، 
قاسـمی وسمه  جانی و قنبری نسـب، 1388( نیز نشان داد گردشگری 
نه تنهـا باعـث اشـتغال زایی و بهبـود درامد نشـده، بلکه باعـث افزایش 
مهاجـرت روسـتاییان و آلودگـی و لطمـه بـه محیـط زیسـت از طرف 
گردشـگران شـده اسـت. تحقیق بـدری و همـکاران )بـدری، مطیعی 
لنگـرودی، سـلمانی و علیقلـی زاده فیروزجایـی، 1388( کـه به دنبـال 
شـناخت و تحلیـل اثـرات گردشـگری در نواحـی روسـتایی نظـری 
انجـام شـد نیـز نشـان داد کـه گرچـه گردشـگری پیامدهـای مثبتی 
همچـون اشـتغال زایی به ویـژه ایجاد اشـتغال بـرای جوانـان و افزایش 
درامـد سـاکنان و ضریـب تکاثـری در نواحـی روسـتایی حـوزه ایجاد 
کـرده اسـت، امـا اثـرات و پیامدهای منفـی اقتصادی از قبیـل افزایش 
هزینه هـای زندگـی، افزایـش قیمـت کاال و خدمات، بـاال رفتن قیمت 
زمیـن در فصل گردشـگری و وابسـتگی بیش از حد اقتصاد روسـتا به 
گردشـگری را نیز به دنبال داشـته اسـت. از سـوی دیگر غفاری و ترکی 
هرچگانی )1388( به منظور پاسـخگویی به این سـؤال که گردشـگری 
روسـتایی چـه نقشـی در توسـعۀ اجتماعی-اقتصادی نقاط روسـتایی 
دارد، تحقیقی را در مناطق روسـتایی بخش سـامان استان چهارمحال 
بختیـاری انجـام داده انـد و بـه ایـن نتیجه رسـیدند که میـان افزایش 
شـمار گردشـگران، رونق گردشگری و بهبود شـاخص های اجتماعی-

اقتصـادی رابطـۀ معنادار وجـود دارد. بهرامی )1389( نیـز در مقاله ای 
با عنوان »بررسـی قابلیت ها و تنگناهای توسـعۀ گردشـگری روستایی 
در اسـتان کردسـتان« با بررسـی پتانسـیل ها و محدودیت های توسعۀ 
گردشـگری روسـتایی در اسـتان کردسـتان، به این مهم دسـت یافت 
کـه گردشـگری روسـتایی موجب توسـعۀ جوامع محلی روسـتایی در 
اسـتان کردسـتان و خودکفایی و تقویت اقتصاد منطقـه، رونق صنایع 
دسـتی، افزایـش کیفیـت زندگـی و حل معضل بیکاری شـده اسـت. 
پژوهـش جمعه پور و احمدی )1390( نیز نشـان داد که روسـتاییان از 
ورود گردشـگران و گردشـگری در منطقه خشنود هستند. آن ها ضمن 
بیـان ایـن نکتـه کـه گردشـگری سـبب گسـترش فرهنگ شـهری و 
فاصله گرفتن از فرهنگ روسـتایی شـده اسـت معتقدند از طرف دیگر 
این صنعت باعث تعامل و ارتباط روسـتاییان با گردشـگران، مشـارکت 
در کارهای جمعی و عام المنفعه و حفظ بیشـتر محیط زیست از طرف 
روسـتاییان شـده اسـت. در بُعـد اقتصادی نیـز، فصلی بودن اشـتغال و 
درامد حاصل از گردشـگری و کم رنگ شـدن اقتصاد محلی را از معایب 
گردشـگری در توسـعۀ اقتصادی می دانند. فقـدان فعالیت های مرتبط 

بـا گردشـگری بـرای تقویـت صنایع دسـتی و هنـری در روسـتا یکی 
دیگر از معایب اقتصادی گردشـگری در توسـعۀ روستاسـت. عاشـری 
و حیـدری ثانـی )1391( نیـز طـی تحقیقـی جهـت شـناخت اثـرات 
اقتصادی-اجتماعی گردشـگری در روستای خوشـاکو ارومیه، به نتایج 
ناامیدکننده ای در زمینۀ ایجاد اشـتغال برای سـاکنان روسـتا رسـیده 
و اظهـار کرده انـد کـه شـکل کنونی گردشـگری و فقـدان برنامه ریزی 
مناسـب هرچند تا حدودی موجب توانمند سـازی اجتماعی شـده، اما 
نتوانسته موجب توانمندسـازی اقتصادی روستا شود. در مقابل فتاحی 
 دارنـی و همـکاران )فتاحی دارنی، عمرانی و نعمتی، 1391( در مطالعۀ 
خـود به بررسـی جاذبه هـا و ظرفیت های گردشـگری و مردم شناسـی 
در توسـعۀ پایـدار پرداختنـد. نتایج ایـن پژوهش نشـان می دهد که با 
ورود گردشـگر و بازدیدکننـده به هر منطقه ای، بالطبع توسـعۀ عوامل 
متنـوع فرهنگـی نیز بـه آن منطقه وارد می شـود که ایجاد تسـهیالت 
جدید، احداث زیرسـاخت های فرهنگی در روسـتا، ارج نهادن به آداب 
و سـنت های محلـی منطقـه از جمله آثار آن اسـت. قدیـری  معصوم و 
همـکاران )قدیـری معصوم، مطیعی لنگـرودی و مهرپویـا، 1392( نیز 
در تحقیقـی کـه در دهسـتان بیرون بشـم بخش کالردشـت در زمینۀ 
تبییـن اثرات کاربردی گردشـگری بر نواحی روسـتایی انجـام داده اند، 
توسـعۀ گردشـگری را عامل وقوع تغییرات مثبـت و منفی متفاوت در 
بُعد کالبدی روسـتاهای مورد مطالعه برشـمردند. سـلیمانی هارونی و 
همکاران )سـلیمانی هارونی، خسـروی پور؛ بـرادران و غنیـان، 1389( 
به دنبال بررسـی نگرش سـاکنان مناطق گردشـگری روسـتایی نسبت 
به پیامدهای گردشـگری روسـتایی بیان می کنند کـه نتایج حاصل از 
محاسـبۀ رگرسـیون چندمتغیره به روش گام به گام نشـان می دهد که 
دو متغیر درک اثرات زیسـت محیطی و درک اثرات اقتصادی سـاکنان، 
دارای بیشـترین ارتبـاط بـا نگـرش سـاکنان از توسـعۀ گردشـگری 
روسـتایی بـوده اسـت. زیـاری و همکاران )زیاری، بشـارتی و شـعبانی 
کوچصفهانـی، 139۷( در پژوهـش خـود بـه بررسـی محـور فومـن-
ماسـوله پرداختنـد و بـا هدف شناسـایی اثرات و پیامدهـای اجتماعی 
و فرهنگـی ناشـی از توسـعۀ گردشـگری بـه ایـن مهـم دسـت یافتند 
که اکثر سـاکنان بومی دیدگاه بسـیار صمیمی نسـبت به گردشـگران 
دارنـد و تمایلشـان بـه ورود بیشـتر گردشـگران منطقه اسـت و آن را 
عامـل توسـعه، رونـق اقتصـادی و افزایـش اشـتغال منطقـه می دانند. 
مؤمنـی راد )1394( در پژوهـش خـود بـا عنوان »بررسـی عوامل مؤثر 
بـر افزایش سـفرهای کوله پشـتی بـه ایران« بـه این نتیجه رسـید که 
کوله گـردی در حال حاضـر می تواند بهترین روش جذب مسـافر برای 
کشـورهای جهان سـوم باشـد و بیان کرد با توجه به موقعیت خوب و 
ثبات سیاسـی و امنیت ایران در بین کشـورهای منطقه و برخورداری 
از جاذبه هـای چندبُعـدی می تـوان برنـد مقصـد ارزان، آسـان و امن را 

بـرای آینـدۀ صنعت گردشـگری ایران ترسـیم کرد.
وال  و  ماتیسـون  خارجـی،  مطالعـات  بیـن  در  دیگـر  سـوی  از 
(Mathieson & Wall, 1982) معتقدنـد کـه گردشـگری معموالً اثرات 
منفـی اقتصـادی بر جامعـه میزبـان می گـذارد. ماننـد افزایش قیمت 
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کاال و خدمـات، افزایـش کاذب قیمـت زمیـن، افزایش هزینـۀ زندگی، 
برگشـت کـِم سـرمایه، فصلی بـودن فرصت هـای شـغلی، جابه جایـی 
اشـتغال افـراد بومـی و منسوخ شـدن برخـی فعالیت هـای مرسـوم 
ماننـد کشـاورزی و ماهیگیـری در نواحـی روسـتایی. ویـور و التـون 
(Weaver & Lawton, 2001) نیـز بـه همیـن نتایـج دسـت یافتنـد. 
پیـزام )19۷8( نیـز در مطالعـات خـود بـه نتایج مشـابه دسـت یافته 
اسـت )نیـاری، 1393(. در مقابـل ویـور )1986( در گـزارش خـود بـه 
ایـن نتیجه رسـیده اسـت کـه گردشـگری روسـتایی نه تنهـا می تواند 
سـبب افزایـش فرصـت اشـتغال، باالبـردن درامـد بالقـوه، اسـتحکام 
پایه هـای اقتصـاد بومی و منبع مالیات برای مدیریت روسـتایی باشـد، 
بلکـه می توانـد فرصت هـای فرهنگی را برای سـاکنان محلـی افزایش 
دهـد (Cited in Ahmed & Jahan, 2013, 165). موضـوع مطالعـۀ لیو 
و وار (Liu & Var, 1986) سـنجش نگـرش سـاکنین نسـبت بـه اثرات 
گردشگری در هاوایی است که نشان می دهد ساکنین محلی نسبت به 
فواید اقتصادی و فرهنگی بالقوۀ گردشـگری کامالً موافق هسـتند ولی 
در مورد اینکه مسـائل محیطی به گردشـگری نسـبت داده شود تردید 
داشـتند. آنها همچنین دریافتند که برای سـاکنین حفاظت از محیط 
مهم تر از مزایای اقتصادی گردشـگری بوده و به کاهش اسـتانداردهای 
زندگـی برای کسـب این اهـداف تمایل ندارند. مطالعه ای که به وسـیلۀ 
آلـن و همـکاران (Allen, Long, Perdue & Keiselbach, 1988) در 
بیسـت اجتمـاع روسـتایی کلـرادو که بـا سـطوح متفاوتـی از مراحل 
توسـعۀ گردشـگری روبـه رو بودنـد انجـام شـد، آن هـا هفـت بُعـد از 
زندگـی جامعـه را خدمـات عمومی، اقتصـاد، محیط زیسـت، خدمات 
پزشـکی، مشارکت شـهروندان، آموزش رسـمی و خدمات تفریحی در 
نظـر گرفتنـد و دریافتنـد که مشـارکت شـهروندان، خدمـات عمومی 
بـه توسـعۀ گردشـگری  از حساسـیت بیشـتری نسـبت  و محیـط 
 (Perdue, Long & Allen, 1987, 427) برخوردارنـد. پـردو و همـکاران
در تحقیقـی تحت عنوان »ادراکات و نگرش های گردشـگری سـاکنان 
روسـتاها« ایـن فرضیـه را در نظـر گرفتند کـه با توجه بـه هزینه های 
ناشـی از فرصـت اسـتفادۀ گردشـگر از مناطـق تفریحی در فضـای باز 
محلـی، شـرکت کنندگان در تفریـح در فضـای بـاز، هنگامـی کـه بـا 
غیـر شـرکت کنندگان مقایسـه می شـوند، »تأثیـرات منفی بیشـتری 
از گردشـگری درک می کننـد و در نتیجـه، نگـرش چنـدان مطلوبـی 
نسـبت بـه توسـعۀ بیشـتر گردشـگری ندارنـد، در حالی کـه نگـرش 
مطلوب تـری نسـبت بـه مناسـب بودن مالیات هـای ویـژۀ گردشـگری 
دارنـد«. آن هـا دریافتند که از نظـر ادراکات و نگرش گردشـگری، بین 
شـرکت کنندگان در تفریـح در فضـای بـاز و غیـر شـرکت کنندگان 
بـورک   ،(Woods, 1992) وودز  نـدارد.  وجـود  معنـاداری  تفـاوت 
در   (Brass, 1996) بـراس  و   ،(Burr, 1995) بـار   ،(Bourke, 1995)
تحقیقـات خـود بـه ایـن مهم دسـت یافتنـد کـه راهبرد گردشـگری 
روسـتایی بایـد بـا اهـداف محلـی همسـو و مطابق بـا منـش، آداب و 
رسـوم و فرهنـگ آن منطقه باشـد و به قوانین و مقـررات بومی پایبند 
باشـد )بـه نقـل از آزادی، 1391(. بررسـی دیگـر در دو جزیـرۀ یونـان 

توسـط تسـارتاس (Tsartas, 1999) اسـت کـه آثار منفی گردشـگری 
نظیـر افزایـش قیمـت زمیـن و هزینـۀ زندگـی، فصلی بودن مشـاغل 
گردشـگری، در اختیـار گرفتن مشـاغل بـا درامد باال توسـط افراد غیر 
محلـی و سودرسـانی توسـعۀ گردشـگری به نفـس صاحبـان زمین را 
مـورد بررسـی قـرار می دهد )بـه نقـل از زیـاری و همـکاران، 139۷(. 
نانکـو و رامکیسـون (Nunkoo & Ramkissoon, 2007) در تحقیقـی 
بـا عنوان »ادراک سـاکنین از اثـرات اجتماعی-فرهنگی گردشـگری« 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اکثریـت جامعـۀ میزبـان نسـبت بـه 
توسـعۀ گردشـگری عقایـد مثبـت داشـتند و از آن حمایـت می کنند. 
بـا ایـن حـال دربـارۀ اثـرات گردشـگری در ایجـاد تصویـری از منطقه 
نگـران بودنـد. شـیونز  (Scheyvens, 2002)در مطالعـۀ خـود تحـت 
عنـوان کوله گـردی و کشـورهای جهـان سـوم دیـدگاه متفاوتـی ارائه 
داده و نتایـج بـه ایـن شـرح اسـت: بـا توجـه به افزایـش اهمیـت بازار 
گردشـگران کوله گـرد و تأثیـر آن بـر جوامـع جهـان سـوم، محیـط و 
اقتصـاد و آشـنایی بیشـتر مردم محلی بـا این نوع گردشـگری به دلیل 
وجـود فرصت هـای مطلـوب و بهره منـدی جامعـۀ محلـی از فوایـد 
اقتصـادی آن، تحقیقـات بیشـتری در این حوزه ضروری اسـت. ویسـر 
و بارکـر (Visser & Barker, 2003) نیـز در پژوهـش خـود بـا عنـوان 
»کوله گـردی در آفریقـای جنوبـی و نقـش آن در اقتصـاد گردشـگری 
نامـوزون« و بـا هـدف ارائـۀ برخـی از نگرش هـا در مـورد توسـعه و 
عملکـرد کوله گـردی در آفریقـای جنوبـی بـه این مهم دسـت یافتند 
کـه کوله گـردان توانایـی بالقـوه ای برای کمک به توسـعۀ گردشـگری 
دارنـد و می تواننـد سـهم بسـزایی در دسـتیابی بـه اهداف منـدرج در 
برنامه های صنعت گردشـگری آفریقای جنوبی داشـته باشـند. روهانن 
(Ruhanen, 2010) نیـز در مقالـۀ خـود بـا عنوان »کار در طول سـفر، 
فرصت هـای توسـعۀ گردشـگری بـرای مناطق روسـتایی« بـه مطالعۀ 
بخشـی از بـازار کوله گـردی در منطقـۀ بوردکیـِن اسـترالیا پرداخت و 
بـا اشـاره بـه این نکتـه که کوله گـردان برای مـدت زمـان قابل توجهی 
در مناطـق روسـتایی اقامت دارنـد، بیان کرد ایـن مناطق فرصت های 
بالقـوه ای بـرای ورود بـه ایـن بـازار دارنـد؛ به ویـژه کـه در بسـیاری از 
مناطـق، کو له گردهـا بیـش از نیمـی از بازدیدکننـدگان را تشـکیل 
می دهند. بیرد و همکاران (Byrd, Bosley  &  Dronberger, 2009) در 
مطالعۀ خود به مقایسـۀ نگرش ذینفعان مختلف نسـبت به پیامدهای 
گردشـگری در مناطـق روسـتایی شـمال غربی کالیفرنیـا پرداختنـد. 
نتایـج آزمـون واریانـس یک طرفـه نشـان داد کـه نگرش پاسـخگویان 
مختلف از سـاکنان قبلی محلی، کارآفرینان و گردشـگران در خصوص 
پیامدهای توسـعۀ گردشگری است. از سوی دیگر، سودانا و همکارانش 
 (Sudana, Darma Putra, Sunarta & Acwin Dwijendra, 2020)
نیـز اثـرات کوله گـردان را در نواحـی گردشـگری اوبـود )Ubud( در 
اندونـزی مورد بررسـی قرار دادنـد. آن ها دریافتند کـه کوله گردانی که 
مایل به اقامت در اقامتگاه های ارزان قیمت هسـتند بیشـتر دوسـت دار 
محیـط زیسـت هسـتند، زیـرا آب داغ، تهویـۀ هـوا و حمـام کمتـری 
نسـبت بـه سـایر گردشـگران اسـتفاده می کننـد. بالتاسـی و کرویگن 
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(Baltaci & Cervigen, 2020) ادراکات سـاکنین دائمـی نسـبت بـه 
اثـرات صاحبان خارجی خانه هـای دوم را بـر روی جنبه های اقتصادی 
و فرهنگی زندگی شـهر، مورد بررسـی قرار دادند. نتایج نشـان داد که 
سـاکنین بر ایـن باورنـد اگرچه مالـکان خارجی هزینه هـای اقتصادی 
را افزایـش می دهنـد، امـا می تواننـد منافـع اقتصـادی نیز بـرای آن ها 

داشـته باشند. 
بـا مطالعـۀ تحقیقـات داخلـی و خارجـی در خصـوص گردشـگری و 
تأثیـرات آن بـر جوامع محلی می تـوان دریافت که کمتر پژوهشـی در 
داخل کشـور به مطالعۀ سـبک سـفر کوله گـردی و رفتـار کوله گردان 
پرداختـه اسـت. حال با توجـه به اینکه کوله گـردی روزبـه روز در حال 
افزایـش اسـت و همچنیـن بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه کوله گـردان 
نسـبت بـه سـایر گردشـگران مقاصـد دورتـر و بکرتـری را برای سـفر 
انتخـاب می کننـد و بـه کشـف مکان هـای جدیـد و و ارتباط بـا مردم 
محلـی عالقه منـد هسـتند و به طـور مسـتقیم بـا آن هـا در ارتباط ند، 
می تـوان بـه این نتیجه رسـید کـه آن ها بـر اقتصـاد و فرهنگ جامعۀ 
میزبـان تأثیرگذارنـد. لـذا مطالعۀ رفتـار آن ها و مطالعـۀ نگرش جامعۀ 

محلـی نسـبت بـه کوله گـردی امـری ضـروری به نظر می رسـد.

روششناسیپژوهش
پژوهـش حاضـر پژوهشـی کیفـی بـا اسـتفاده از ابـزار مصاحبه اسـت 
کـه از تحلیـل تِـم بـرای تفسـیر متـن مصاحبه هـا و اسـتخراج نتایج 
بهـره گرفته اسـت. اطالعات مـورد نیاز بـا دو روش مطالعۀ کتابخانه ای 
و میدانـی جمـع آوری شـده اسـت. در بخـش مطالعـات کتابخانـه ای، 
مقـاالت، کتـب، پایان نامه ها و مکتوبات علمی فارسـی و التین مرتبط 
بـا موضـوع پژوهش، مـرور و مورد مطالعـه قرارگرفته اسـت. در بخش 
مطالعـات میدانـی نیز، از روش مصاحبه اسـتفاده شـده اسـت. در این 
پژوهـش از مصاحبـۀ نیمه سـاختاریافته اسـتفاده شـده اسـت. به این 
مفهـوم کـه با توجه به سـؤاالت و اهداف پژوهش، سـؤاالت مصاحبه از 
قبل تعیین شـده و تماماً یکسـان هسـتند؛ اما افراد جهت پاسـخ دادن 

به سـؤاالت آزادی عمل در پاسـخگویی داشـتند. 
جامعۀ آماری پژوهش حاضر متشکل از موارد زیر است:

1. کوله گردهایـی اسـت کـه بـه روسـتای درک واقـع در شـهر چابهار 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان سـفر کرده اند؛

2. جامعۀ میزبان روسـتای درک که به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم با 
کوله گردهـا در تمـاس بوده اند؛

3. خبرگان و کارشناسان فعال در حوزۀ گردشگری.
روش نمونه گیـری پژوهـش حاضـر، بـا توجـه بـه همه گیـری ویروس 
کرونـا در بازۀ زمانـی انجام پژوهش، ترکیبی از روش های در دسـترس 
و گلولـه برفـی )Snowball sampling( بـوده اسـت. بدیـن ترتیـب، 
تعـداد 6 نفـر از خبرگان، 1۷ نفـر از کوله گردان و 5 نفر از روسـتاییان، 
نمونه هـای آمـاری تحقیـق را تشـکیل می دهنـد. مـالک ایـن تعـداد 
نمونه، رسـیدن به اشـباع و یا بـه عبارتی تکراری شـدن و همگرایی در 

پاسـخ ها بـا ادامـۀ مصاحبه با افـراد جدید بـود. در ادامه جـداول 1- 3 
اطالعـات جمعیت شـناختی افـراد مصاحبه شـونده را نشـان می دهد.

یافتههایپژوهش
بـا توجـه بـه اهـداف و سـؤاالت پژوهـش و بـا رمزگشـایی ها و نتایـج 
حاصـل از تحلیـل و مرور پاسـخ ها، ذیل متغیر اصلی پژوهـش که آثار 
اجتماعی-فرهنگـی کوله گـردی در منطقۀ موردنظر بـود، مقوله هایی 
شناسـایی و دسـته بندی شـد. تأثیـر کوله گـردی بـر ابعـاد اجتماعی-

فرهنگـی روسـتای درک مورد بررسـی قرار گرفت. در ادامه به تفسـیر 
نظرات سـاکنین روسـتا، جامعۀ کوله گردان و همچنین کارشناسـان و 

فعـاالن در حوزۀ گردشـگری پرداخته می شـود.
ساکنین•

از نقطه نظـر تأثیر کوله گردان در ایجاد شـلوغی و سـروصدا در روسـتا، 
100 درصـد روسـتاییان بیـان داشـتند حضـور کوله گردان در روسـتا 
سـبب شـلوغی و سـروصدا نشـده اسـت. یکـی از سـاکنین توضیـح 
می دهـد: »سـر و صدایـی نـدارن. تـو خـود روسـتا اقامـت نـدارن. تـو 

طبیعـت چـادر میزنن کنـار دریـا )س4(.«
از لحـاظ تأثیـر کوله گـردان در طبیعـت و محیـط زیسـت روسـتا 83 
درصـد روسـتاییان توضیـح می دهنـد کـه کوله گـردان تأثیـری بـر 
طبیعت و محیط زیسـت روسـتا ندارند. برای مثال: »تأثیری نداشـتن. 
همیشـه سـعی می کننـد کـه رعایـت کنـن تمیـزی رو هرجایـی که 

هسـتن )س5(.«
سـاکن جوان تـر روسـتا امـا نظـر متفاوتـی دارد. وی این طـور توضیح 
می دهـد: »بعضیاشـون زبالـه میریـزن. اینجـا کارگر شـهرداری وجود 

نـداره مجبوریـم خودمـون زباله هـا رو جمـع کنیـم )س3(.«
از سـاکنان روسـتا در مـورد بهداشـت کوله گـردان در محل اقامتشـان 
پرسـیده شـد. 83 درصـد روسـتاییان بـر ایـن باورنـد کـه کوله گردان 
بهداشـت را در محیـط روسـتا و محـل اقامـت خود رعایـت می کنند. 
به عنوان مثال: »بله حواسشـون به بهداشـت محیط اطرافشـان هست. 
رعایـت می کنـن . زباله هاشـون رو جمـع می کنـن. مـا هیچ آسـیبی از 
یـک کوله گـرد ندیدیـم )س1(. بلـه اهمیت میدن. حتی میپرسـن که 

سـطل آشـغال کجاسـت. زباله نمیریزن )س2(.«
کوله گـردان سـبب  آیـا حضـور  پرسـیده شـد  روسـتا  از سـاکنین 
درصـد   100 نـه.  یـا  اسـت  شـده  روسـتا  امنیـت  به خطرافتـادن 

مدتاقامتدرشغلکدجنسیتسن
تحصیالتروستا

صیاد33زیر دیپلم33مردس1

معلم5کارشناسی2۷زنس2

صیاد22فوق دیپلم22مردس3

صیاد46زیر دیپلم46مردس4

خانه دار35زیر دیپلم35زنس5

جدول 1. اطالعات جمعیت  شناختی مربوط به ساکنین روستا. مأخذ: نگارندگان.
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پاسـخ دهنده ها و سـاکنین روسـتا بـر ایـن بـاور هسـتند کـه بـا ورود 
کوله گـردان بـه روسـتا امنیت روسـتا به هیـچ عنوان به خطـر نیفتاده 

اسـت: »نـه اصـال )س2(. اصـال )س5(.«
از نقطه نظـر میـزان ارتباط گیـری کوله گـردان بـا جامعۀ محلـی، 100 
درصـد سـاکنان ایـن روسـتا بیـان کردنـد کوله گـردان ارتبـاط خیلی 
خوبـی بـا جامعـۀ محلـی برقـرار می کننـد. به عنـوان مثـال یکـی از 
سـاکنان روسـتا این طـور توضیـح می دهـد: 40 درصـد. نسـبت بـه 
گردشـگران دیگه خیلی بیشـتر ارتبـاط برقرار میکنـن و حرف میزنن 

)س1(.«

موضـوع مـورد بحـث دیگـر تأثیـر کوله گـردان بـر جوانـان روسـتا و 
الگوبـرداری روستانشـینان از کوله گـردان اسـت. در ایـن راسـتا 80 
درصـد سـاکنین روسـتا بیان کردنـد کوله گـردان هم تأثیـرات مثبت 
و هـم تأثیرات منفی روی جوانان و سـاکنین روسـتا دارنـد. از تأثیرات 
مثبـت بـه انگیـزۀ بیشـتر برای صحبت کـردن بـه زبان فارسـی، درس 
خوانـدن بیشـتر و انگیـزه بـرای سـفر می تـوان اشـاره کـرد. تأثیـرات 
منفـی نیـز شـامل تقاضـای دخانیـات توسـط کوله گـردان از برخـی 
از جوانـان روستاسـت. بـرای مثـال یکـی از سـاکنین روسـتا که خود 
جوانـی 23 سـاله اسـت توضیـح می دهـد: »تأثیـر زیـادی نداشـتن. 

تحصیالتعنوانشغلتخصصمحلکارسابقهفعالیت)سال(جنسیتکد

بازرس غذا و دارو و راهنمای محلی گردشگری ـ بهداشتشبکۀ بهداشت و درمان چابهار5مردخ1
کارشناسی ارشدشهر چابهار

کارشناسی ارشدتورلیدرگردشگریشرکت خصوصی۷زنخ2

تورلیدرـ عکاسگردشگری ـ کارگردانی عکاسیشرکت خصوصی و قراردادی8مردخ3
کارشناسیمستند ساز

کارشناسیکارشناس حقوقی ـ تورلیدرگردشگری ـحقوقشرکت خصوصی13مردخ4

6مردخ5
سازمان همیاری و دهیاری 

کشور
نهاد گردشگری

کارشناسی ارشددهیار روستای درکمدیریت

کارشناسی ارشدمدیر تور گردشگریگردشگریشرکت خصوصی14زنخ6

جدول 2. اطالعات جمعیت  شناختی مربوط به خبرگان. مأخذ: نگارندگان.

دفعاتبازدیدازروستایدرکسابقۀفعالیت)سال(زمینۀفعالیتتحصیالتسنجنسیتکد

22کوله گردکارشناسی ارشد26زنک1

103کوله گرد و تورلیدرکارشناسی39زنک2

43کوله گردکارشناسی26مردک3

61کوله گردکارشناسی ارشد33زنک4

63کوله گردکارشناسی24مردک5

31کوله گردفوق دیپلم35مردک6

21کوله گردکارشناسی ارشد2۷مردک۷

۷5کوله گرد و تورلیدرکارشناسی ارشد34زنک8

32کوله گردکارشناسی ارشد2۷مردک9

21کوله گرددیپلم19زنک10

63کوله گرددیپلم41زنک11

121کوله گردکارشناسی ارشد32مردک12

42کوله گردکارشناسی28زنک13

43کوله گرد و تورلیدرکارشناسی3۷مردک14

31کوله گردکارشناسی23مردک15

52کوله گردکارشناسی ارشد35زنک16

42کوله گردکارشناسی36زنک1۷

جدول 3. اطالعات جمعیت  شناختی مربوط به کوله  گردان. مأخذ: نگارندگان.
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تأثیـری کـه مـن توی خـودم و جوونـای دیگه دیـدم این بـود که اهل 
سـفر شـدیم. بیشـتر انگیـزه پیـدا کردیـم برای سـفر رفتن و فارسـی 
صحبـت کردن. بیشـتر با مسـافرا حرف می زنیم. انگیـزۀ درس خوندن 
بیشـتر شـده. باعـث شـده کـه خیرین بیشـتر بـه اینجا توجـه کنند. 
مدرسـه رنگ آمیزی بشـه. آبسـردکن و لوازم مدرسـه خریداری بشـه. 
تأثیـرات منفـی هـم آره داشـتن. مثل اینکه چندبار پرسـیدن میشـه 
از اینجـا دخانیـات خریـد؟ بـه نظر من مصرف دخانیات بیشـتر شـده 
تـوی روسـتا بیـن جوونـا. تأثیـر کوله گرد هاسـت کـه این هـا رو تقاضا 

می کننـد از جوان هـا )س3(.«
و یـا: »هـم تأثیـر خـوب داشـتن هـم تأثیر بـد. خـوب مثـل اینکه به 
نظـر مـن انگیزۀ درس خوندن تو جوان ها بیشـتر شـده. دوسـت دارند 
سـفر بـرن و میرن. تأثیر بد هم مثل سـیگار کشـیدن که فکـر کنم از 

کوله گردهـا یاد گرفتـن )س3(.«
از نظـر اهمیـت دادن کوله گـردان به هنجارهـا و ارزش هـای اجتماعی 
روستانشـینان، 80 درصـد روسـتاییان بیـان کردنـد کوله گـردان بـه 
هنجارهـا و ارزش هـای اجتماعـی آن هـا احتـرام می گذارنـد. به عنوان 
مثـال: »بلـه اهمیـت میـدن. دخترها تـو روسـتا حجابشـون را رعایت 
می کننـد. پسـرها هـم همین طور. خـارج از روسـتا و کنـار دریا راحت 
هسـتن ولـی داخـل روسـتا رعایت می کننـد.  البته یک مورد داشـتیم 
کـه خانم هـای روسـتا از حجـاب کوله گردهـا گله مند بودنـد )س1(.«

از لحـاظ تأثیـر کوله گـردان بر ارزش هـای اجتماعی )لهجه، مـد و...( و 
ارزش هـای مذهبـی )پوشـش و ...( 100 درصـد سـاکنین بـر این باور 
هسـتند کـه کوله گـردان تأثیـری بـر ارزش هـای اجتماعـی و مذهبی 
ندارنـد. بـرای مثـال: »تأثیـری نداشـتن. چـون بـه ارزش هـا احتـرام 
میـذارن تـا حـدی کـه بتونـن پوشـش را رعایـت می کنـن. از طـرف 
دیگـه بلوچسـتان و بلوچ ها پوشـش مخصوص بـه خودشـون رو دارن 
و ایـن پوشـش توی هر شـرایطی هسـت. نـه فقط کوله گـرد فکر کنم 
هیچ کـس بـه ایـن راحتی نمی تونـه روی پوشـش یا لهجه و زبانشـان 
تأثیـر بـذاره )س4(. تأثیـری نـدارن. به خاطر اینکه اینجـا زبان بلوچی 
مخصـوص بـه خـودش و لباس هـای محلـی خـودش رو داره و به این 
راحتـی تغییـر پیـدا نمی کنـه. اون هـم تحـت تأثیر یـک کوله گرد که 

خیلـی ایـن لباس و ایـن زبـان رو دوسـت داره )س5(.«
برخـورد کوله گـردان در مواجهـه بـا آداب و رسـوم محلـی و فرهنـگ 
سـنتی روسـتاییان مـورد ارزیابی قرار گرفـت. 100 درصد روسـتاییان 
از عالقـۀ کوله گـردان بـه فرهنـگ و آداب و رسـوم سـخن گفتنـد. 
به عنـوان مثـال یکـی از سـاکنان روسـتا توضیـح داد: »دوسـت دارند 
کـه لبـاس بلوچـی را امتحـان کنند. شـال بلوچـی مینـدازن. خانم ها 
هـم همین طـور. به لبا س هـای محلی عالقه دارن. به موسـیقی بلوچی 
خیلـی عالقه مندنـد. پیـش اومـده کـه تـو عروسـی هامون اومـدن که 
آداب و رسـوم را ببینـن. خیلـی عالقـه دارن به دیدن و شـرکت کردن 

در آداب و رسـوم )س3(.«
تأثیـر حضـور کوله گـردان بـر احیـا و حفظ فرهنگ سـنتی نیـز مورد 
تحلیـل و بررسـی قـرار گرفـت. 80 درصد سـاکنان این روسـتا بر این 

باورنـد حضـور کوله گـرد نمی تواند »احیا«ی فرهنگ سـنتی را سـبب 
شـود. آنهـا دلیـل این امـر را فرهنـگ اصیـل و محکم بلـوچ می دانند 
کـه همچنـان مانند گذشـته پابرجاسـت: »نـه اینجا فرهنـگ خودش 
رو داره. سـال های خیلـی زیادیه و بهش پایبنـدن. نمی تونن تأثیرگذار 

)س1(.« باشن 
 60 درصد سـاکنین اما بر این باورند شـاید بتوان به کمک کوله گردان 
سـبب »حفظ« فرهنگ سـنتی شـد: »فرهنگ اینجا از بین نمیره که 
به وسـیلۀ کوله گـرد یـا غیر کوله گـرد بخواد زنده بشـه. اما شـاید باعث 
بشـه کـه روسـتایی ها بدونـن کـه فرهنـگ و آداب و رسومشـون برای 
بعضی هـا قشـنگه. بعضی ها دوسـش دارن پس بخوان کـه در موردش 
حـرف بزنن و خوشـحال بشـن و این باعث بشـه کـه همین طور بمونه 

)س5(.«
از نقطه نظـر تأثیـر کوله گردی بر کاهش مهاجرت روسـتاییان به شـهر 
و یـا مهاجرت معکـوس، 100 درصد روسـتاییان از بی تأثیربودن نقش 
کوله گـردان در مهاجـرت سـخن گفتنـد. آن هـا بـه متغیرهایـی نظیر 
پایین بودن نرخ بیکاری در روسـتا و دوربودن روسـتا از مرکزیت اشـاره 
کردنـد:  »نـه تأثیـری نداشـتن. البتـه مهاجـرت از اول هـم خیلی کم 
بـود. اینجـا همه به صیادی مشـغولن و بیکار نیسـتن. خیلی کم پیش 
میـاد مهاجـرت صـورت بگیره بـه خاطـر کار. درک هم از چابهـار و از 
روسـتاهای دیگـه فاصلـه داره. مهاجـرت معکـوس هـم قبـل از اینکه 
اینجـا بـه مقصـد گردشـگری تبدیـل بشـه وجـود نداشـته و االن هم 
نیسـت . چون روسـتاهای سـاحلی مجاور هم به صیادی مشـغولن و از 
اینجـا دورن )س4(. نـه مـن این طـور فکـر نمی کنم. مهاجـرت خیلی 
کـم بـوده. قبـاًل هـم کسـی مهاجـرت نمی کـرد بـه اینجـا. بـه خاطر 
اینکـه اینجـا همه آشـنا هسـتند غریب نمیاد اینجا سـاکن شـه. مثل 

روسـتاهای دیگه )س2(.«
کولهگردان•

در رابطـه بـا چگونگـی مدیریـت زباله هـای تولیـدی در طـول اقامـت 
کوله گـردان در روسـتا، تمامـی آن هـا توضیـح دادنـد زباله هـای خـود 
را جمـع آوری و آن هـا را بـه یکـی از سـطل زباله های روسـتا یـا خارج 
از روسـتا انتقـال می دهنـد: »وقتـی کمـپ زده بودیم زباله هـا رو توی 
یـک یـا دو تـا پالسـتیک جمـع کردیـم، بطری هـا رو فشـرده کردیم 
و بـا خودمـون برگردونیـم بـه سـطل آشـغال بزرگـی که نصب شـده 
تـو سـاحل کنـار آالچیق ها. تـوی اقامتگاه هم سـعی کـردم هیچ وقت 
زباله ای رو رها نکنم. به مسـافرها هم همیشـه گوشـزد کردم )ک14(. 
مـا پوسـت میوه هـا رو چـال کردیـم. چـون می دونسـتیم بـه طبیعت 
برمی گـرده. زباله هـای اطـراف کمپ رو هم جمع کردیـم و با زباله های 
خودمـون همـه رو گذاشـتیم تـوی سـطل زبالـه ای کـه دهیـاری لب 

سـاحل گذاشـته بود )ک16(.«
یکـی از کوله گـردان امـا نظـر قابل توجهی را ارائـه داد: »جمـع کردیم 
تـو کیسـه و با خودمـون بردیمش تا اولین سـطل زباله ای کـه دیدیم. 
ولی متأسـفانه روسـتا کثیف بود. به خصوص قسـمتی که گردشـگر ها 
بیشـتر آنجـا حضـور داشـتند. از طرفـی من خـودم دیدم یـک رانندۀ 
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مینی بـوس کـه محلی بود، خـودش زباله هـا رو از تو پالسـتیک خالی 
کـرد روی زمیـن. البتـه من هـم تذکـر دادم و خود بومی هـا هم قبول 
هـم داشـتند کـه بعضـی از روستانشـینان یـا بومی هـای سیسـتان و 
بلوچسـتان هـم اصـاًل رعایـت نمی کنند. کثیف بـودن طبیعـت درک 
صرفـاً تقصیر گردشـگرها نیسـت. البته ایـن صرف درک نیسـت. بارها 

مـن جاهای دیگـر هم دیـدم )ک2(.«
مبحـث بعـد اقدامات کوله گـردان در جهت حفظ طبیعت روستاسـت. 
آنهـا راه کارهـای متفاوتی را برای این منظور بیان کردند. اقداماتی نظیر 
جمع کـردن زباله هـای اطـراف محل کمـپ، اطمینان حاصل کـردن از 
خاموش شـدن آتـش، روشـن کردن آتـش در محلی که قبـاًل آتش برپا 
شـده بـود، کثیف نکـردن آب دریـا و شکسـتن شـاخه ها و اقداماتی از 
ایـن قبیـل: »همین کـه زباله ها م را جمـع می کنم خودش قـدم اول به 
طبیعـت روستاسـت. به تمیـزی دریا اهمیـت می دم و سـعی می کنم 
طبیعـت مکانـی که توش کمپ کردم مثل لحظۀ ورودم باشـه یا حتی 
بهتـر از لحظـۀ ورود چـون باالخره پیش اومـده که زباله هـای دیگران 
را هـم جمـع کردیـم )ک3(. مثالً برای مسـواک زدن ایـن کار رو کردم 
کـه تـوی دریا نریختم آب دهنـم رو. برای قضای حاجت کردن سـعی 
می کنـم در حـد امکان از آب و از دریا دور باشـم و تو مسـیر رفت وآمد 
آدم هـا نباشـه. نمی خوام چهرۀ طبیعت خراب بشـه. زباله هـا رو هم که 
گفتـم جمـع کردیم. تـه سـیگارها رو هـم همین طور. سـعی می کنم 
بافت گیاهی آسـیبی بهش نرسـه. آتیش نزدیک درخت نباشـه. وقتی 
خامـوش می شـه آب بریـزم روش یـا سـنگ بـذارم روش )ک9(. آب 
دریـا رو بـا مواد شـیمیایی مثـل خمیر دنـدان یا مایع شستشـو آلوده 
نمی کنـم. بـرای روشـن کردن آتـش دنبال چوب خشـک می گـردم و 

مهمتـر از همـه اینکه زباله نمی ریـزم )ک1۷(.«
موضـوع بعد به این بحـث می پردازد که اگر هنجارهای روستانشـینان 
بـر خـالف رفتار و سـلیقۀ کوله گردان باشـد، کوله گردان چه واکنشـی 
بـه  کـه  کردنـد  بیـان  کوله گـردان  درصـد  می دهنـد. 100  نشـان 
هنجارهـای روستانشـینان احتـرام می گذارنـد. برخـی نیـز بـه وجود 
تفـاوت فرهنگـی در جوامـع مختلـف اشـاره کردنـد: »سـعی می کنم 
خـودم رو سـازگار کنم. اگر پذیـرش داره جامعه کـه در مورد تفاوت ها 
صحبـت بشـه صحبـت می کنیم، بـرای تبـادل اطالعـات. وگرنـه این 
کار رو نمی کنـم. مـن شـاید بتونـم یـه بذری بـکارم تـوی ذهن طرفم 
کـه بـه موضوعـات از زاویـۀ دیگـه هم نـگاه کنـه. ولـی در صورتی که 
شـرایطش باشـه نـه اینکه هنجارشـکنی کنم. هر سـری که بـه اونجا 
سـفر کـردم مـوردی نداشـتم که بخـوام برخـورد کنم با طـرف مقابل 
)ک9(. کار خاصـی نمی کنـم. خوب همان طور کـه ممکنه هنجار های 
مـن بـر خـالف رفتـار و سـلیقۀ اون هـا باشـه، هنجارهـای اون هـا هم 
ممکنـه بر خـالف رفتـار من باشـه. هیچ کس قـرار نیسـت کار خاصی 

انجـام بده. فرهنگ هـا متفاوتـه )ک11(.«
یکـی از کوله گـردان نیز به تأثیر منفی هنجارشـکنی در روسـتا اشـاره 
می کنـد. وی بیـان می کنـد: »واکنـش نشـون نمـی دم. بایـد احتـرام 
گذاشـته بشـه. نباید خالف هنجار اون ها توی محل زندگیشـون رفتار 

کـرد. تأثیـر اجتماعـی بـدی رو اونجـا میـذاره هنجارشـکنی.ـ  چـه 
تأثیـری؟ یـک این کـه دید اون ها نسـبت به گردشـگری بد می شـه. 
دوم اینکـه مـن فکـر می کنـم ممکنـه احسـاس کمبـود کنـن توی 
زندگیشـون و زندگی کردن توی اون محیط براشـون سـخت بشـه. و 
ایـن باعث میشـه که شـاید خانـۀ آبا و اجـدادی خودشـون رو ترک 
کننـد و بخـوان مهاجرت کننـد. قطعاً نبایـد کاری کنیم که فرهنگ 
اونجـا رو بـه زوال بـره یـا اینکه مـردم اونجـا بخوان خـالف فرهنگ 
خودشـان رفتـار کنـن. فکـر می کنـم ایـن اتفاق نبایـد بیفتـه. نباید 

کاری کنیـن اصالت از دسـت بـره )ک16(.«
در رابطـه بـا تفـاوت سـبک و مقـدار پوشـش کوله گردان در روسـتا 
و شـهر محـل زندگی شـان، می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 
جنسـیت، آب وهـوا و شـرایط سـبک سـفر کوله گـردی می تواننـد 
به عنـوان متغیـر دخیل باشـند. هـر دو گـروه کوله گردان مـرد و زن 
بیـان کردنـد تفـاوت در سـبک پوشـش قابل مشـاهده اسـت اما در 

مقـدار آن تغییـر محسوسـی صـورت نمی گیـرد.
در کوله گـردان بـا جنسـیت مـرد تفاوتـی در مقـدار پوشـش دیـده 
نمی شـود: »می تونـم بگـم خیلـی زیـاد. البتـه منظـورم اینـه کـه 
بلوچـی و خیلـی هـم  لبـاس  لباس هـای خودشـون رو پوشـیدم. 
اسـتقبال کـردن. امـا در مـورد لباس هـای خـودم پیـش اومـده که 
پوششـم نسـبت بـه پوشـش شـهر محـل زندگیـم متفـاوت باشـه. 
می تونـم بگـم 50 درصـد. البتـه بیشـتر توی سـبکش نه مقـدارش. 
فکـر نمیکنـم برای آقایـون توی مقـدار هیچ وقت تفاوتی ایجاد شـه. 
تفـاوت در سـبک هـم به خاطـر اینکـه اولویـت توی سـفر بـا راحت 
بودنـه. بـا توجه بـه کولۀ بزرگی که پشـت خودمون حمـل می کنیم 
و کفـش مناسـبی کـه بایـد بپوشـیم می تونـم بگـم اون لباس ها در 
نظـر گرفتـه شـده فقط برای سـفر )ک5(. خیلی کـم متفاوته خیلی 
کـم. تفاوت هـا فقـط کولـه و کاله و عینـک کـه خـب باید باشـن. از 
لحاظ پوشـش و سـبک نه خیلی متفاوت نیسـت. من شـلوارک هم 
نمی پوشـم. بـا خودم میگم شـاید دیـد خوبی یا حس خوبی نسـبت 
بهـش نداشـته باشـن. خب این برمی گـرده به بحـث فرهنگ میزبان 
کـه سـعی بـر اینـه ظاهـر کامـاًل موجـه باشـه. تـو طبیعـت ممکنه 

متفـاوت باشـه پوشـش آره. ولـی توی روسـتا نـه )ک15(.«
در کوله گـردان بـا جنسـیت زن، تفـاوت مقـدار پوشـش بسـیار کم 
اسـت و بیشـتر آنهـا بـه تفـاوت در سـبک اشـاره می کننـد: »بـرای 
مـن به شـخصه خیلـی تفاوتـی ایجاد نمی شـه توی مقدار پوششـم. 
مثـل روزای عـادی. حتـی اگه به نظـر مردم اون منطقه پوششـم بد 
باشـه اما من پوشـش عـادی خـودم رو دارم. البته هیچ وقت ازشـون 
همچیـن چیـزی نشـنیدم. تـوی طبیعـت و دور از روسـتا خیلـی 
راحت تـرم. تـوی سـبک پوشـش ولـی کمـی تغییـر ایجـاد می شـه. 
ممکنـه کفشـم تبدیـل به کفـش کوه یا صنـدل بشـه. ممکنه حتی 
شـلوار ترکینـگ بپوشـم امـا تغییـر اونقدرها زیـاد نیسـت )ک11(. 
به واسـطۀ اینکـه گرم تـر هسـت اونجا لباس هـای گشـاد تر و راحت تر 
و آزادتـری پوشـیدم. تـوی شـهر خـودم لباس هام جذب تره. سـبکش 
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هـم تغییـر می کنه به خاطر اینکه شـرایط زندگی تغییـر می کنه توی 
مدت سـفر )ک16(.«

کوله گـرد دیگـر نظـر خـود را این طـور بیـان می کنـد: »قطعـاً حیـن 
سـفر پوشـش متفاوته. خوب توی درک و بلوچسـتان اعتقادات خاص 
خودشـان را دارنـد مثـل هـر جـای دیگـه ایـران. دوسـت نـدارم که با 
ورودم به اونجا یه چیز تازه رو نشونشـون بدم. پوشـش متفاوت هسـت 
اما سـعی می کنم هنگام ورود به روسـتا و جایی که خانواده هسـت در 
حـد امکان پوشـش عادی خودم رو داشـته باشـم. اگر هم قـراره لباس 
کمـی بازتر بپوشـم که با عرف اون ها سـازگار نیسـت قطعـاً زمانیه که 
کمـپ کـردم و از روسـتا فاصلـه گرفتم و کسـی از روسـتایی هـا قرار 

نیسـت من رو ببینـه )ک3(.«
در سـؤال بعـد از کوله گـردان پرسـیده شـد کـه آیا به فرهنگ سـنتی 
و آداب و رسـوم محلی روسـتاییان عالقه مند هسـتند یا نه. سـپس از 
آن هـا خواسـته شـد دلیل خـود را بیـان کننـد. 94 درصـد آن ها بیان 
کردند به شـناخت فرهنگ و آداب و رسـوم روستانشینان عالقه مندند. 
امـا 41 درصـد از ایـن آمار اظهار داشـتند تنها به یادگیری و دانسـتن 
فرهنـگ و تاریخچـۀ آن عالقه مندند نه به رسـم و رسـومات و فرهنگ 
بومـی منطقـه: »می تونـم بگـم بـه شناختشـون عالقـه دارم چـون 
شـناخت فرهنگشـون یکـی از راه هـای شـناخت خـود جامعه اسـت. 
آداب و رسومشـون نشـون دهندۀ تاریخشـونه. خیلی زیـاد عالقه مندم 
کـه بدونـم ریشـۀ آداب و رسـوم از کجـا میاد. امـا خب واقعـاً عالقه ای 
به فرهنگشـون نـدارم. نـه )ک1(. آره. خیلی. بحث همـون دیدن و یاد 
گرفتنه. همیشـه دوسـت داشـتم راجع به فرهنگ های مختلف بدونم 
و خـب در مـورد درک و بلـوچ و بلوچسـتان هم صدق می کنـه )ک6(. 
دوسـت داشـتم و دارم بدونـم بـه هرجا که سـفر می کنم فرهنگشـون 
چـه مدلیـه، هـدف کشـف کردنـه. بـه بعضـی از فرهنـگ و آداب و 
رسومشـون عالقـه دارم بـه بعضی ها نه. مثالً فرهنگ ازدواج در سـنین 
پاییـن رو قبـول نداشـتم. ولـی لبـاس  محلی و نـوع پوششـون و تنوع 
رنـگ لباس هـا و مهمان نوازیشـون رو با اینکه به نظـرم منطقۀ محروم 

محسـوب می شـه، این هـا رو دوسـت داشـتم )ک12(.«
یکـی از کوله گردهـا کـه به شـناخت فرهنـگ روستانشـینان عالقه ای 
نـدارد دلیـل خـود را این طـور بیان کـرد: »عالقه ندارم. با فرهنگشـون 
مشـکل دارم مخصوصـاً شـرایط زندگـی دخترها و آداب و رسومشـون 
در مـورد زندگـی اون هـا و ازدواجشـون. و ایـن باعـث شـد مشـتاق به 

دونسـتن و پرسیدن نباشـم )ک2(.«
از نقطه نظـر مقـدار ارتباط گیـری کوله گـردان با جامعۀ محلی روسـتا، 
۷6 درصـد آن هـا بیان کردنـد ارتباط خیلی خوبی با جامعۀ روسـتایی 
برقـرار کردنـد: »می تونـم بگـم زیـاد. شـاید تعـداد کمـی بودنـد ولی 
ارتبـاط خیلـی خوبی بود. حتی شـماره هـم رد و بدل کردیـم. )ک۷(. 
ارتبـاط خیلـی خـوب بـوده. من همیشـه سـعی کـردم ارتبـاط برقرار 
کنـم. امـا بـا کمتـر خانمی می شـه تو روسـتا برخـورد داشـت. ولی با 
پسـرهای روسـتا ارتباط خیلی خوبی داشـتیم و هنوز هم در ارتباطیم. 
)ک13(. در حـدی که بدونم خودشـون هم مشـتاق هسـتند به اینکه 

ارتبـاط برقـرار کنن. البتـه هیچ وقت هیچ موضع گیـری در برابر ارتباط 
برقرارکردن از طرف روسـتاییان ندیدم و ارتباطی که داشـتم همیشـه 
خـوب بـوده و همون قـدر کـه تـو وجود خـودم اشـتیاق حـرف زدن و 
ارتبـاط برقرارکـردن باهاشـون رو داشـتم احسـاس می کـردم ایـن 

اشـتیاق توی وجـود اون ها هـم بـوده. )ک14(.«
از کوله گـردان در مـورد کیفیـت رابطـۀ آنهـا بـا جوانان روسـتا سـؤال 
پرسـیده شـد. سـپس از آن ها خواسـته شـد ارزیابـی خـود را در مورد 
میـزان تأثیرپذیـری جوانـان روسـتا از کوله گـردان بیـان کننـد. 94 
درصـد آنها اظهار داشـتند رابطۀ خیلـی خوبی با جوانان روسـتا برقرار 
کردنـد: »می تونـم بگـم رابطۀ خوبـی داشـتیم. قطعاً تأثیـر می گیرند. 
بـه نظـر مـن می تونـه تأثیرگذار باشـه ایـن رابطه. اگـر بخواهیـم بُعد 
منفـی رو در نظـر بگیـرم می تونـه مثل این باشـه که شـاید اون جوان 
شـرایط سـفرکردن و داشـتن یـک زندگـی دیگـه مثل زندگـی ما که 
از نظـر آنهـا زندگـی بهتریـه را نداشـته باشـن و همیشـه بـه نظر من 
ایـن حسـرت می تونـه توی دلشـون باقی بمونـه و شـرایط زندگی که 
شـاید از نظرشـون سـخته براشـون سـخت تر بشـه. تأثیـر مثبـت هم 
می تونـه داشـته باشـه. بـه نظـرم باعـث می شـه یـه دیـد بازتـری بـه 
دنیا داشـته باشـن. بیشـتر ببینن و بشناسـن و شـاید دیدن آدم های 
آزادی شـبیه مـا بتونـه کمکشـون کنـه کـه حرکـت کنننـد و تالش 
کننـد بـرای رسـیدن بـه آرزوهاشـون )ک۷(. خیلـی خوب. بـا چندتا 
جوان آشـنا شـدم. با هم صحبت کردیـم. دور آتش نشسـتیم. از آداب 
و رسوم شـون پرسـیدم و هنـوز هـم بـا هـم در ارتباطیم. با خودشـون 
کـه صحبـت می کـردم فهمیـدم برای سـفر رفتـن خیلی انگیـزه پیدا 
کردنـد و خودشـون گفتـن ایـن تأثیـر گردشـگری بوده و حتـی کوله 
خریـده بـودن. خـواه یـا ناخـواه گردشـگرها روی مـردم مقصـد تأثیر 
گـذارن. مثبـت یا منفی. تـو درک هم همین طـور )ک10(. خیلی گرم 
و صمیمـی. گارد بـازی داشـتن. خـوب ارتبـاط گرفتم. خوش مشـرب 
بـودن. تمایـل زیـادی بـه صحبت کـردن داشـتن. یه مثال هسـت که 
می گـه مرغ همسـایه غـازه. باالخره می شـه گفـت به نظـرم زندگی ها 
را مقایسـه می کننـد و فکـر می کننـد ما توی شـهر زندگـی بهتری از 
اون هـا داریـم و شـاید حتی فکـر کنن ممکنه یـه روزی بتونن شـبیه 
ما شهرنشـین ها زندگی کنن تا رفاه بیشـتری داشـته باشـن. آره فکر 
می کنم که تأثیرگذار هسـتم. )ک12(. شـخصی که بیشـترین ارتباط 
رو باهـاش گرفتـم یکـی از جوانان روسـتا بود. ارتبـاط نه خیلی عمیق 
بـود و نـه خیلـی سـطحی. اون ها توی جامعۀ بسـته تری نسـبت به ما 
زندگـی می کنـن. ما صرفـاً می بینیم اونجـا رو و برمی گردیـم. اما قطعاً 
اون ها نسـبت به ما کنجکاوی بیشـتری دارن و فکـر می کنم تأثیر هم 

می گیرنـد. نـه زیاد ولـی می گیرنـد )15(.«
در بخـش بعـدی از کوله گـردان خواسـته شـد اهمیـت اسـتفاده از 
محصـوالت و اقامتگاه هـای سـازگار بـا اصول توسـعۀ پایـدار را ارزیابی 
کننـد. 100 درصـد آن هـا بـه اهمیت این پدیده اشـاره کردنـد و آن را 
الزمـۀ گردشـگری پایدار عنـوان کردند: »قطعاً مهمه. طبیعت روسـتا 
کمتـر آسـیب می بینـه. روسـتایی ها راحت تـر می پذیرن گردشـگری 
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رو. اگـر اقامتگاه هـا و محصـوالت براسـاس اصول توسـعۀ پایدار باشـه 
و بـا آن هـا سـازگار باشـه، خـب گردشـگری هم قطعـاً می تونـه تداوم 
بیشـتری داشـته باشـه )ک1(. مسلماً باید محصوالتی باشـند که واقعاً 
سـازگار با محیط باشـه. حتماً باید مدیریت و برنامه ریزی قوی داشـته 
باشـه. البته که سـاخت و طراحی این محصـوالت و برنامه ریزی کردن 
روی ایـن قسـمت بایـد خیلـی وسـیع تر و مفصل تـر از مرحلـۀ فروش 
و اسـتفاده ازشـون باشـه. گردشـگر و میزبـان حتماً بایـد اعتماد کنند 
و مطمئـن باشـند کـه ایـن محصـول کـه ازش اسـتفاده می کننـد با 
طبیعـت سـازگاره. از طرفی هـم راجع به اقامتـگاه خب خیلی می تونه 
تأثیرگـذار باشـه هـم شـاید بتونه دیـد بهتـری رو برای روسـتاییان به 
ارمغـان بیاره نسـبت به گردشـگری و هـم اینکه اگر متناسـب با بافت 
روسـتا و بـا اقلیم روسـتا باشـه گردشـگر بیشـتری رو جـذب می کنه 
)ک6(. وقتـی محصـوالت اقامتـگاه سـازگار با طبیعت باشـه این باعث 
می شـه که برای روسـتا مفیدتر باشـه. پس دیدگاه روسـتاییان نسبت 
بـه گردشـگری بهتـر می شـه، پس خدمـات بهتـری ارائه میـدن و در 
نتیجه گردشـگر بیشـتری جذب می شـه و گردشـگری پایـدار خواهد 
بـود. در مـورد محصـوالت هـم می تونم بگـم وقتی مـن از محصوالت 
سـازگار بـا طبیعت و محیط زیسـت اسـتفاده کنـم ایـن می تونه روی 
خـود روسـتا تأثیـر بـزاره و براش مفید باشـه. و این چرخـۀ مفیدبودن 
بـرای روسـتا و گردشـگری پایـدار تکـرار می شـه. خـود گردشـگر هم 

رضایت بیشـتری از سـفرش خواهد داشـت )ک12(.«
خبرگانوکارشناسان•

از لحـاظ تأثیرگـذاری کوله گـردان بـر میـزان سـطح سـواد و سـطح 
دانش روستانشـیان نسـبت بـه گردشـگری، 83 درصد خبـرگان بیان 
کردنـد کوله گردان نقش مؤثری در باالرفتن سـطح دانش روسـتاییان 
نسـبت بـه گردشـگری ایفـا کردنـد: »خیلـی تأثیر داشـته. تـا قبل از 
ایـن اتفاق حتی خیلی ها شـاید نمی تونسـتنن به زبان فارسـی سـالم 
و احوالپرسـی کننـد. زبـان فارسیشـون تقویـت شـده، سـطح آگاهی 
روستانشـینان نسـبت به گردشـگری خیلی باالتر رفته و البته مشتاق 
هـم هسـتند کـه بدونـن راجـع بهش. به سـطح سـواد بچه ها بیشـتر 
اهمیـت میـدن. قبـل از این صرفـاً می خواسـتند که پسـرها کار کنن 
از یـک سـنی بـه بعـد )خ1(. تأثیـر زیـاد قابل توجهـی می شـه گفـت 
داشـتن. درک از مرکزیت دور افتاده. حضور و مصاحبت با روسـتاییان 
به دلیـل عالقـۀ کوله گردهـا بـه بوم گـردی و هم صحبتـی باعث شـده 
کـه تجربیـات و صحبت هـا انتقال پیـدا کنه بیـن دو طـرف. کوله گرد 
از تجربیاتـش می گـه و زاویـۀ دیـد خوبـی را بـه مـردم منطقه نشـون 
مـی ده. پـس تصمیمـات بهتـری می گیـرن برای رشـد منطقه شـون. 
دیدشـون نسـبت بـه گردشـگری می شـه گفت خوبـه و بیشـتر دارن 

راجـع بهش یـاد می گیـرن )خ3(.«
از میـان اما خبـرگان 33 درصد به نقش کوله گردی در افزایش سـطح 
سـواد بـاور نداشـتند: »تأثیر زیـادی نداشـته. به صـورت آکادمیک که 
هیچـی. عامۀ مردم میدونن سـطح دانش و سـواد در حـدی که بتونن 
یـک سـرویس خـوب ارائـه بـدن کافیـه )خ4(. تـوی سـطح سـواد نه. 

شـاید کم. 30 درصد. اما نسـبت به گذشـته بیشـتر با غریبه ها ارتباط 
می گیرند. دانششـون نسـبت به گردشـگری هـم باالتر رفتـه )خ5(.«

از نقطه نظـر تأثیـر کوله گـردی بر جوانان روسـتا، خبرگان بـه تأثیرات 
مثبـت و منفـی ایـن پدیـده بـر روی جوانان روسـتا بـاور دارنـد. برای 
مثـال یکـی از راهنمایـان محلـی گردشـگری چابهـار بیـان می کنـد: 
»به طورکلـی خیلـی زیـاده. کوله گرد هـا نسـبت به سـایر گردشـگران 
بیشـتر بـا محلی هـا و جوان ها صحبـت می کنند. اگـر اطالعات مثبت 
داده بشـه و صحبت هـا آگاهانـه باشـه قطعـاً تأثیـر مثبـت داره، امـا 
اگـر اطالعـات منفـی باشـه تأثیـر هم منفـی خواهد بـود. بـرای مثال 
بحث هـای اعتقـادی تأثیـرات مخربـی می تونـه داشـته باشـه. یـک 
تأثیـر منفـی رو اگـه بخـوام اشـاره کنـم، سیگاری شـدن تعـداد کمی 
از جوان هـای روسـتا تحـت تأثیـر کوله گردهـا و گردشگرهاسـت. امـا 
به طـورکل اگـه بخـوام بگـم، تأثیـر مثبـت بـوده. نـگاه روسـتاییان و 

جوان هـا نسـبت بـه مسـائل اجتماعی بازتـر شـده )خ1(.«
خبـرگان دیگـر نیـز این طـور توضیـح دادند: »ایـن مقولـۀ کوله گردی 
براشـون خیلی جذابه. می تونه و ممکنه تأثیری روی اسـتقالل دخترها 
بـذاره کـه البتـه به نظـر من همچین موضوعـی یک تیغ دولبه  اسـت. 
بـه شـرطی که نـگاه جدیدی بـه  زندگـی رو براشـون به ارمغـان ببره. 
اگـر تفـاوت هـا را می بیننـد، فکر کنند و انتخـاب کنند و یـاد بگیرند. 
نـه صرًفـا تقلیـد )خ2(. روی انگیزه بـرای تحصیل، انگیزه برای سـفر و 
کوله گـرد شـدن حتـی، بی تأثیر نبودنـد. تأثیر منفـی اما کـم. ولی در 
درازمـدت ممکنه بیشـتر شـاهد این اتفاق باشـیم. البته مشـکل فقط 
از طـرف کوله گـرد نیسـت. مـا بایـد جوان هـا رو آمـوزش بدیـم. هیچ 
منشـور اخالقـی بـرای خودمـون نداریـم. خودمـون هم مقصریـم اگر 

اتفاقی افتـاد )خ5(.«
در سـؤال بعد از خبرگان خواسـته شـد برخـورد کوله گردان بـا آداب و 
رسـوم محلـی را ارزیابی کننـد. 100 درصد آن ها پاسـخ دادند برخورد 
کوله گـردان خـوب، قابل قبول و محترمانه اسـت. بـرای مثال: »خیلی 
خـوب. حتـی رفتـن به مسـجد و دیدن نمـاز جماعت براشـون جذابه. 
دوسـت دارن کـه ببینـن و بدونـن که پشـت هر فرهنگ یـا آدابی چه 
تاریخچـه ای هسـت. برخوردشـون خیلـی خوبه. هیـچ وقـت در مورد 
مسـائل فرهنگـی و اجتماعی بلوچ ها »چرا«های منفی گونـه نیاوردن و 
حرف هـای منفـی نـزدن. می دونن کـه آداب و رسـوم و اعتقـادات این 
مـردم قدیمیه و جزئی از فرهنگشـونه )خ1(. کوله گـردا معموالً احترام 
میـذارن بـه فرهنـگ و جذابیـت داره براشـون آداب و رسـوم متفاوت. 
کوله گـرد به عنـوان بیننـده دوسـت داره همه جا حضور داشـته باشـه. 

کنجـکاوه کـه بدونـه و خوب هـم برخورد می کنـه )خ4(.«
یکـی از خبـرگان نیـز این طـور توضیـح داد: »اتفاق خـوب توی بحث 
کوله گـردی ایـن بـود کـه باالخـره شـکل گرفـت یـک دهـۀ پیـش. 
تـوی چنـد سـال اخیـر رونـد صعـودی خوبـی به خاطـر شـبکه های 
اجتماعـی پیـدا کـرده، امـا نکتـۀ تلـخ اینـه کـه جوانـان بـدون اینکه 
بخـوان آمـوزش ببینـن یـا در مورد این سـبک سـفر بخونـن و بدونن 
یـا فلسـفۀ کوله گـردی رو بدونن، فقط شـروع کـردن. کوله گردی مثل 
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تـور نیـازی بـه جـواز نـداره و خیلی هـا با عـدم آگاهـی می تونـن این 
سـبک سـفر را انتخاب کننـد. این نسـل از کوله گردهـا تأثیرات منفی 
میـذارن روی مقصـد قطعـاً. نمی دونن باید احترام بذارن، نوع پوشـش، 
رفتـار، هیچ کـدوم از این هـا رو ممکنه نسـل جدیـد کوله گردها باهاش 
آشـنایی نداشـته باشـند. دقیق نمی شـه گفت خوب بود یا بد، اما هم 
کوله گـرد کاربلد هسـت هم کوله گرد ناشـی. قسـمت نگران کننده  اش 
اینجاسـت کـه ممکنـه احساسـی و هیجانی برخـورد کنن بـا این طور 
مسـائل. خیلی زیاد شـده و البته که رشـد کوله گرد بی سـواد و ناآشـنا 
بـه اصـول گردشـگری هـم داره روز بـه روز بیشـتر می شـه. به هرحال 
هـر دو گـروه رو داریـم. هم کسـانی که احتـرام می ذارن هـم اون هایی 

کـه خوب برخـورد نمی کنـن )خ3(.«
مبحـث بعـدی در رابطه بـا نقش کوله گـردی و کوله گـردان در کمک 
بـه احیـا و حفـظ فرهنـگ سـنتی اسـت. 83 درصـد خبرگان بـر این 
باورنـد می تـوان به کمک کوله گـردان این فرهنگ را حفـظ کرد: »بله، 
می تونـه کمک کننـده باشـه. خیلی زیـاد. یـک کوله گرد می تونـه وارد 
جامعـۀ بومـی بشـه. وارد خانـواده بشـه و وارد فرهنـگ بشـه. راجع به 
فرهنـگ بپرسـه. می تونـه با بومیان صحبـت کنه. بومی ها هم دوسـت 
دارن راجـع به این مسـائل صحبت کنن و توضیـح بدن. حتی می تونه 
یـک فرهنـگ رو تغییـر بـده کـه ایـن تغییـر می تونـه مثبـت باشـه. 
به طـور مثـال کوله گرد هـا در مـورد همه چیـز سـؤال می کننـد بـدون 
گارد مثبـت یـا منفـی. بـا صحبت هـا و سؤال هاشـون در مـورد ازدواج 
دخترها تو سـن پایین، اون ها شـاید بتونن این فرهنگ غلط رو تغییر 
بـدن )خ1(. بلـه. کوله گرد هـا همان طـور کـه گفتم خیلـی کنجکاون. 
می پرسـن و عالقه منـدن راجـع به سـنت و فرهنگ اینجـا بدونن. این 
می تونـه تأثیرگـذار باشـه. می تونـه کمک کننده باشـه که حفظ بشـه 

)خ5(.«
یکـی از خبـرگان امـا نظـر متفاوتـی را ارائـه داد: »نـه تأثیری نـدارن. 
هیچکـس بـه نظـرم تأثیرگـذار نیسـت. چون فرهنـگ بلوچ ها بسـیار 
قـوی و قدیمیـه و بسـیار بهـش پایبندن. به ایـن راحتی ها رو بـه زوال 

نمیـره )خ6(.«
در سـؤال بعـد از خبـرگان پرسـیده شـد کـه کوله گـردان تـا چه حد 
بـه ارزش هـا و هنجارهـای روستانشـینان اهمیـت می دهنـد. 100 
درصـد آن هـا بیـان کردنـد کوله گـردان کامالً بـه هنجار هـا و ارزش ها 
اهمیـت می دهنـد و پاسـخ های قابـل تأملـی ارائـه دادنـد: »کوله گـرد 
واقعـی اگر باشـه خیلی زیـاد. کوله گردی یک سـبک زندگیـه، قوانین 
خـودش رو داره. فکـر می کنـم نسـل های بعـد کوله گردهـا خیلـی 
کمتـر اهمیـت بدن بـه این قضیـه. امـا کوله گرد هـای قدیمـی و االن 
بلـه بـه ارزش هـای روسـتاییان اهمیـت مـی دن )خ2(. به صورت کلـی 
کوله گردهـا آداب میزبـان و مهمـان رو بلـدن. می دونـن کـه حتی اگر 
عقاید میزبان مخالف نظر اون ها باشـه واکنشـی نباید نشـون بدن. اثر 
منفـی هیچ وقـت نمـی ذارن )خ4(. اهمیـت میـدن. براشـون مهمه که 
ناراحتی ایجاد نشـه یـا برخالف ارزش ها رفتار نکنن. پوشش شـون هم 
تـوی روسـتا خوبـه. قابـل قبولـه. کوله گرد هـا پوشش شـون رو رعایت 

می کنـن. تـوی طبیعت و محل کمپشـون راحتن اما تو روسـتا رعایت 
می کنن. سـایر گردشـگران ولـی نه. کمتر به این قضایـا اهمیت میدن 

)خ5(.«
در مبحـث بعـد، از خبـرگان در مـورد تغییـر فرهنـگ سـنتی روسـتا 
تحـت تأثیـر کوله گـردی سـؤال پرسـیده شـد. 6۷ درصد آن ها پاسـخ 
دادنـد کوله گـردی نمی تواند چنین اتفاقی را سـبب شـود. بـرای مثال 
یکـی از سـاکنین درک این طـور توضیـح می دهـد: »نـه. بـه نظـر من 
تحـت تأثیـر کوله گـرد فرهنـگ در حـال تغییـر نیسـت. نه بـه خاطر 
کوله گـرد بودنـش بـه خاطـر اینکـه ایـن فرهنـگ، فرهنـگ اصیـل و 
قدیمیـه. وقتـی یـک فرهنگ خیلـی اصیـل باشـه و مردمانش خیلی 
بهـش پایبند باشـند کمتر چیـزی می تونه بهش رخنه کنـه و یا اینکه 

بتونـه تغییـرش بـده. نه این اتفـاق نیفتـاده )خ5(.«
و یـا: »نـه. البته به خاطر این اتفاق و رواج گردشـگری فکر روسـتاییان 
هـم بازتر شـده. ولـی فرهنگ تغییری نکـرده. فرهنگ اصلی و سـنت 

اصلی همچنان سـرجاش باقی مونـده )خ1(.«
 33 درصـد آن هـا امـا از تأثیر غیرمسـتقیم کوله گردی سـخن گفتند: 
»بلـه. بازهـم می گـم به طـور غیرمسـتقیم خیلـی. وقتی کوله گـردان 
یـک مقصد رو معرفـی می کنند، گردشـگران دیگه به منطقه سـرازیر 
می شـن و ممکنـه تهاجـم و تغییـر فرهنگـی صـورت بگیـره. ولـی 
خودشـان به طـور مسـتقیم روی ایـن قضیه فکـر نمی کنـم تأثیرگذار 
باشـن. چـون بـا دانـش سـفر می کنـن اکثرشـون )خ2(. نه مسـتقیم. 
تحـت تأثیر سـایر گردشـگرها شـاید شـاهد ظهـور فرهنگ هـای نو و 

اشـتباه باشـیم. مثـل تکدی گـری بچه هـا )خ4(.«

جمعبندییافتهها
نشـان  می دهـد،  پاسـخ ها  از مـرور  نتایـج حاصـل  همان گونـه کـه 
کوله گردی و کوله گردان به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم، اثرات مثبت 
و منفـی اجتماعی-فرهنگی بر روسـتای درک دارند. از سـوی دیگر، با 
اسـتفاده از روش تحلیل مضمون، مقوله ها اسـتخراج و نقشـۀ تماتیک 
مربوطـه ترسـیم شـد. کدهـای استخراج شـده در قالـب مقوله هایی با 
هـم ادغام شـده و پـس از آن، داده های مرتبط با هـر مقوله جمع آوری 
شـد؛ به عبارتـی، مقوله هـا شناسـایی شـد. پـس از آن، نقشـۀ تماتیک 
)مضمونـی( تحلیل هـا ترسـیم شـده و در مرحلـۀ بعـد، هـر مقولـه با 
رجـوع به داده هـای زیرمجموعۀ خود )زیرمقـوالت( تعریف و رابطه اش 
بـا سـایر داده هـا و مقوله هـا، بیـان شـد. در ایـن مرحلـه مقوله هـا 
پیش فـرض بـوده و در مراحـل بعـد اصـالح و یـا ادغام صـورت گرفته 
اسـت. تصویـر 1 نمونـه ای از این کدهـا را برای »جنبه هـای مثبت در 

بُعـد اجتماعی-فرهنگـی« نشـان می دهد. 

بازنگریمقولهها
در ایـن مرحلـه ارتباط میان مقوله ها و کدهای استخراج شـده بررسـی 
و هرجـا الزم بود مـورد بازنگری قرار گرفت. بدین منظـور دو موضع در 
نظر گرفته شـد: نخسـت بازنگری کدهای استخراج شـده برای بررسی 
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و اطمینان از پیوسـتگی آن ها برای شـکل دهی یک الگوی مشـخص و 
دوم، بازنگـری مقوله هـا تا اگر الزم اسـت کدها یـا مقوله هایی اضافه یا 
حـذف شـود. تصویر 2 نمونـه ای از مقوالت را بـرای »جنبه های مثبت 
در بُعـد اقتصـادی کوله گردی« نشـان می دهد. در تصویر 3 نیز نقشـۀ 

تحلیل تماتیک نشـان داده شـده است.

انتقالپذیریواعتبارپذیریپژوهش
در پژوهش هـاي کیفـي، اعتبـار و پایایـي ماننـد روش هـاي کمـي، 
بـر اصـول مشـخصي اسـتوار نیسـت؛ البتـه، ایـن بـه زیربنـا و منطق 
درونـي پژوهـش کیفـي و جنبـۀ تفسـیري و تأویلـي آن برمي گـردد؛ 
چنانکـه حتي عـده اي از محققان کیفـي احراز اعتبار و پایایـي را براي 
پژوهـش کیفـي به دلیـل برداشـت های متفـاوت رفتارهـا و گفتارها از 
سـوي مشـاهده گران بی فایـده مي داننـد، امـا در مقابل، عـده اي دیگر 
از پژوهشـگران هـم بـا توجـه بـه ویژگـي متمایـز و متفـاوت پژوهش 
کیفـي از کمـي به جاي اعتبـار و پایایي، به ابـداع مفاهیمي نو همچون 
اعتبارپذیـری )Credibility( و انتقال پذیـری )Transferability( اقـدام 
کرده انـد )عبـاس زاده، 1391(. اعتبارپذیـری بـه اطمینـان از صحـت 
داده هـا و تفسـیر آن هـا اشـاره دارد. بدین منظـور در انتخـاب زمینـۀ 
پژوهـش، افـرادی کـه مـورد مصاحبـه قـرار می گیرنـد و همچنیـن 
رویکـرد تحلیـل داده هـا بایـد دقـت الزم به عمـل آیـد. در پژوهـش 
حاضـر، شـرکت کنندگان در مصاحبـه مدیـران، فعاالن و کارشناسـان 
حـوزۀ مربوطـه بوده اند کـه از دانش و تجربیـات الزم و کافی در زمینۀ 
موردنظـر برخـوردار هسـتند. اختصـاص زمـان کافی و دقـت در انجام 
فراینـد مصاحبه هـا، و نیـز اسـتفاده از راهبـرد مـرور همتـا1 از جملـه 
مـواردی اسـت کـه در افزایـش اعتبارپذیـری ایـن پژوهش مؤثـر بوده 

اسـت. از سـوی دیگـر، تمامی مصاحبه ها توسـط یـک مصاحبه کننده 
انجام شـده اسـت که با توجه به نیمه سـاختاریافته بودن پرسشـنامه، 
ایـن امـر در افزایـش اعتبـار پژوهـش بی تأثیـر نخواهـد بود. از سـوی 
  (Lincoln & Guba, 1985) دیگـر، بـا توجه بـه آنچـه لینکلـن و گوبـا
بیـان داشـته اند، از آنجـا که مراحـل و جزئیات فراینـد پژوهش حاضر 

بـه تفصیـل بیـان شـده اسـت، انتقال پذیـری آن امکان پذیر اسـت. 

نتیجهگیری
کوله گـردی به لحـاظ تاریخـی بـه سـفرهای کم هزینـه، مسـتقل، و 
بین المللـی اطـالق می شـود. از عواملـی کـه به طـور سـنتی باعـث 
تمایـز کوله گـردی از انـواع دیگـر گردشـگری می شـود اسـتقالل این 
سـبک از سـفر، کم هزینه بـودن آن، زمـان طوالنـی سـفر در مقابـل 
تعطیـالت مرسـوم و عالقه بـه مالقات و مـراوده با مـردم بومی محلی 
در کنـار دیـدن مناظر  اسـت. در ایـن پژوهش تأثیـرات مثبت و منفی 
بررسـی  مـورد  درک  روسـتای  در  کوله گـردی  اجتماعی-فرهنگـی 
قـرار گرفـت. یافته هـای ایـن پژوهـش گویـای این مسـئله اسـت که 
اجتماعی-فرهنگـی  غیرمسـتقیم  و  تأثیـرات مسـتقیم  کوله گـردان 
متعـددی بـر روسـتای درک دارنـد. یافته هـا حاکـی از آن اسـت کـه 
کوله گـردان نه تنهـا باعـث شـدند سـطح دانش روسـتاییان نسـبت به 
گردشـگری افزایـش یابـد، بلکـه حضـور آن هـا در میان روسـتاییان و 
عالقـه بـه هم صحبتـی با آنـان در مـورد آداب و رسـوم مردم روسـتا و 
حتی شـرکت در مراسـم آن ها می تواند اسـباب حفظ فرهنگ سـنتی 
روسـتا را فراهـم کنـد. بـا توجه بـه اظهـارات پاسـخ دهندگان می توان 
دریافـت گرچـه کوله گـردان در طبیعـت و محـل کمـپ با پوشـش 
انتخابـی خـود به سـر می برند، اما پوشـش آن ها در محیط روسـتا و 

تصویر 1. نمونه  ای از کدها برای جنبه  های مثبت کوله  گردی در بُعد اجتماعی-
فرهنگی. مأخذ: نگارندگان.

اجتماعی-فرهنگی  مثبت  جنبه  های  برای  کدها  ترکیب  از  نمونه  ای   .2 تصویر 
کوله  گردی. مأخذ: نگارندگان.
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هنـگام مقابلـه با روسـتاییان همراه بـا مراعات و احتـرام به فرهنگ 
جامعـۀ میزبـان اسـت. پاسـخ دهندگان همچنیـن بیـان کردنـد که 
کوله گـردان تأثیـری بـر کاهـش مهاجـرت روسـتاییان بـه شـهر و 
مهاجـرت معکـوس ندارنـد. آن هـا دلیل ایـن امر را دوربودن روسـتا 
از شـهر، فاصلـۀ زیاد روسـتاها از یکدیگر و دردسـترس بودن شـغل 
صیـادی بـرای تمامی مردان روسـتا عنـوان کردند. آن هـا همچنین 
بـر ایـن بـاور هسـتند امنیـت روسـتا تحـت تأثیـر کوله گـردی بـه 

خطـر نیفتاده اسـت.
 موضـوع قابل تأمل دیگـر چگونگی برخورد کوله گـردان با هنجارها 
و ارزش های اجتماعی روسـتا و روستانشـینان اسـت. یافته ها نشـان 
می دهـد کوله گـردان کامـاًل بـه هنجارهـا و ارزش هـای اجتماعـی 
روستانشـینان احترام گذاشـته و همچین در برخـورد با هنجارهایی 
کـه خـالف عقایـد خودشـان اسـت واکنشـی نشـان نمی دهنـد. بر 
طبـق نظـرات خبـرگان، کوله گـردان با دانـش قبلی سـفر می کنند 
و بـا  آداب مهمـان و میزبـان به طـور کامل آشـنایی دارنـد. در رابطه 
بـا ارتبـاط کوله گـردان بـا جوانـان روسـتا می تـوان دریافـت گرچه 
کوله گـردان رابطـۀ بسـیار خوبـی بـا جوانـان روسـتا دارنـد و تحت 
تأثیـر کوله گـردی و کوله گـردان، سـطح روابـط اجتماعـی مـردم 
روسـتا و جوانـان باالتـر رفته و انگیزۀ بیشـتری بـرای درس خواندن 
و سـفررفتن پیـدا کرده انـد، در خـالل اظهـارات سـاکنین روسـتا 
می تـوان بـه ایـن مهـم دسـت یافـت کـه بزرگتریـن کمـک قشـر 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اسـتان  و  درک  روسـتای  بـه  کوله گـرد 
سـفرکردن بـه ایـن منطقـه و نشـان دادن امنیـت ایـن اسـتان بـه 
دیگر گردشـگران اسـت که تصویر اشـتباه شـکل گرفته در ذهنشان 
را کم رنـگ و اسـباب سـفر تور هـای گردشـگری و خانواده هـا را بـه 

ایـن اسـتان فراهم آورده اسـت.
در مجموع نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش های پیشین از جمله 
پیرس و همکاران (Pearc et al., 2009) )منفعت کوله گردان نسـبت 
 (Visser & Barker, 2003) به سایر انواع گردشگران(، ویسر و بارکر
)توانایـی بالقـوۀ کوله گـردان بـرای توسـعۀ گردشـگری( و وسـتر 
هانسـن و مکبـث (Westerhausen & Macbeth, 2010) )قـدرت 

کوله گردهـا در کمـک بـه پایـداری و کنترل محیـط جوامع محلی( 
همراستاست.

پیشنهادات
و  پژوهش  از  حاصل  نتایج  بر  مبتني  پی  شنهاداتي  بخش،  این  در 
و  مثبت  اثرات  حداکثرسازي  راستاي  در  انجام شده،  مصاحبههاي 
ميشـود. ارائه  کوله گـردی  پدیدۀ  منفي  اثرات  به حداقل رساندن 

- از آنجـا کـه کوله گـردی مسـتلزم تعامل بـاال با جامعـۀ میزبان در 
بافت هـای سـنتی بـا درجۀ حساسـیت فرهنگـی باالسـت، بنابراین 
از  کوله گـردان،  جدیـد  نسـل  آمـوزش  بـرای  می شـود  پیشـنهاد 
سـوی بخـش متولی آمـوزش تورلیدرها در وزارت میـراث فرهنگی، 
آشناسـازی  و  آموزشـی  برنامه هـای  صنایع دسـتی،  و  گردشـگری 
برگـزار شـود تـا بـا ارزش هـا و آداب کوله گردی آشـنایی بیشـتری 

کنند.  پیـدا 
روسـتای درک  دهیـاری  توسـط  آموزشـی  برنامه هـای  اجـرای   -
در خصـوص توانمندسـازی زنـان روسـتا در جهـت توسـعۀ صنایـع 
دسـتی و تولیـدات خانگـی قابـل عرضـه بـه گردشـگران. همچنین 
صنایع دسـتی  مربیـان  به عنـوان  روسـتا  زنـان  توانمندسـازی 
به گونـه ای کـه بتوانند هنرهای سـنتی خـود از جمله سـوزن دوزی، 
حنابنـدی و تهیـۀ غذاهـا و محصـوالت محلـی را بـه گردشـگران 

عالقه منـد آمـوزش دهنـد.

محدودیتهاوپیشنهاداتبرایپژوهشهایآتی
پژوهـش حاضـر بر مبنـای مصاحبه با سـاکنین روسـتا، کوله گردان 
و خبـرگان و کارشناسـان فعـال در حوزۀ گردشـگری انجام پدیرفته 
اسـت. سـاکنین روسـتا به دلیـل رغبـت پاییـن و عـدم همـکاری 
بـه شـرکت در مصاحبـه، بـا نسـبت کمتـری مـورد مصاحبـه قـرار 
گرفتنـد. اگرچـه مصاحبـه به طـور حضـوری و در روسـتای درک 
انجـام شـد. از سـوی دیگـر شـیوع ویـروس کرونـا عوامـل بـاال را 
تشـدید کـرد. ازایـن رو محققـان آتـی می تواننـد با برطرف سـاختن 
ایـن محدودیـت، پژوهش هـای دقیق تـری در آینـده انجـام دهنـد. 

تصویر 3. نقشۀ تحلیل تماتیک. مأخذ: نگارندگان.
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