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دارند که میتوان این نارسایی را به وسیله تکنیکهایی که در چارچوب معیشت
پایدار وجود دارد بر طرف کرد .این تحقیق ،با به کارگیری چارچوب معیشت پایدار
گردشگری ،به بررسی وضعیت سرمایةهای مردم روستای زیارت برای دستیابی به
معیشت پایدار و بررسی میزانت اثیر گردشگری بر بهبود داراییهای معیشتی مردم
میپردازد.
این تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که در آن از روش مطالعة اسنادی و
پیمایش میدانی (پرسشنامه ،مشاهده ،مصاحبه فردی و گروهی) ،در نمونه موردی
روستای زیارت استفاده شده است .در این چارچوب تعداد  ۰۵۱پرسشنامه خانوار بر
اساس نمونه گیری تکمیل و تعداد  ۰1مورد مصاحبة نیمه ساختمند با مدیران و
کارشناسان انجام و دو جلسه ارزیابی مشارکتی گروهی ) (PRAبرگزار شده است.
دادههای کمی و کیفی بدست آمده بر اساس مدل مفهومی تحقیق با استفاده از
روشهای تحلیل کمی ،کیفی و تحلیل محتوا بر اساس شاخصهای معرفی شده برای
رویکرد معیشت پایدار گردشگری با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد بررسی قرار
گرفتهاند .قلمرو زمانی تحقیق از تیرماه  ۰811تا تیر ماه  ۰81۱و قلمرو مکانی آن
روستای زیارت در شهرستان گرگان بوده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که گردشگری در حال حاضر در روستای زیارت
نتوانسته است نقش موثری در معیشت پایدار روستاییان ایجاد کند و آثار مثبت
گردشگری جز در بعضی شاخصها موثر نبوده است .عدم فراگیری منابع
گردشگری به گروههای مختلف جامعه و نبود برنامة مشخص در جهت توسعه
گردشگری از مواردی است که پتانسیلهای توسعه گردشگری روستا را تهدید
میکند .با وجود این نتایج تحقیق نشان میدهد که با برنامه ریزی مناسب میتوان از
قابلیتها و داراییهای معیشتی مردم در جهت گسترش گردشگری به مثابه استراتژی
معیشتی مناسب بهره برد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،توسعه روستایی ،معیشت پایدار ،داراییهای معیشتی،
فعالیتهای معیشتی
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مقدمه
مسئله کاهش فقر و ایجاد سطح باالتری از درآمد و اشتغال ،از مهمترین و
کلیدیترین مسائل در مبحث توسعه روستایی محسوب میشود .در واقع ،اگر هدف
توسعه را به طور مشخص رهایی از چنگال فقر و کاهش سطح آن از طریق ایجاد
اشتغال ،برای تهیدستان شهری و روستایی ،تأمین حداقل نیازهای اساسی قابل قبول
برای همه ،باال بردن بهره وری ،تعادل بیشتر بین حوزههای جغرافیایی و طبقات
اجتماعی و اقتصادی ،تمرکز زدایی و مداخله مردم در تصمیم گیری ،تاکید بر اعتماد
به نفس جمعی و ملی و توازن و بهبود کیفیت محیط زندگی تعریف کنیم ،جامعه و
مناطق روستایی یکی از کانونهای مهم برای برآورده ساختن این اهداف خواهد بود
و توسعه روستایی سهم بسیاری در دستیابی به اهداف کلی توسعه در سطح ملی
خواهد داشت (جمعه پور  .)۵5 :۰811اما راهبردهایی که تا کنون برای توسعه
روستایی به کار برده شده است ،نتیجه مطلوب را در بر نداشته و نتوانسته اهداف
توسعه از قبیل رفع فقر ،ایجاد اشتغال ،بهداشت ،امنیت غذایی و پایداری محیط
زیست و توزیع مناسب منافع در جامعه را فراهم کند ،بلکه بر مشکالت جامعه
روستایی افزوده است.
یکی از راهبردهای جایگزین که میتواند به توسعة این جامعه منجر شود و مکمل
سایر راهکارهای توسعه این مناطق باشد ،توسعة گردشگری روستایی است.
گردشگری ،به عقیده بسیاری از محققان ،در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی
مزایای بسیاری دارد ،که آن را به یک ابزار موثر برای از بین بردن فقر تبدیل میکند.
گرچه تحقق آن تا حد زیادی مستلزم این است که دستور کار فقر به طور
مشخصتری در برنامهها و استراتژیهای ملی گردشگری برای تقویت مشارکت و
فرصتهای بیشتر برای قشر فقیر ،گنجانده شود ( Ashley and Goodwin
 .)2001;UNWTO 2004bبا این وجود تصمیم گیری درباره پذیرش استراتژی
گردشگری در یک عرصه روستایی ،به خصوص به سبب کمبود عمومی یک
ارزیابی موثر و روشهای نظارتی مناسب ،همیشه همراه با خطر بوده است
( .)Simpson, 2007به خصوص که مفهوم گردشگری در مناطق روستایی از
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کشورهای توسعه یافته ریشه گرفته است ( .)Hall & Page,2002بنا بر این ،نقش
گردشگری در مورد بقای معیشت روستایی و یکی از ابزارهای فقرزدایی روستایی
در کشورهای در حال توسعه ،ممکن است از نقش آن در کشورهای توسعه یافته،
متفاوت باشد ( .)Shen,2009رویکردهای موجود در تحقیقات گردشگری سنتی،
در سالهای اخیر ،به علت کمبود توجه به مسئله معیشت و کاهش فقر روستایی بسیار
مورد انتقاد بودهاند .برخی اعتقاد دارند که این کمبود و نقص میتواند با استفاده از
رویکرد معیشت پایدار ( )SLA1برای هدایت و تحلیل نقش گردشگری در توسعه
روستایی مورد توجه قرار گرفته و بر طرف شودAshley, 2000. Tao & ( .
 .)Wall,2009رویکرد معیشت پایدار ،در دههی  ،۰11۱به عنوان یک رویکرد جدید
در مبحث توسعه روستایی و با هدف کاهش و ریشه کنی فقر روستایی ،مطرح شد
( .)Corney & Litvinoff,1988این رویکرد بر یک طرز تفکر جامع و منسجم
دربارة کاهش فقر و توسعة روستایی تاکید کرده و به سرعت محبوبیت زیادی در
میان محققان و دست اندر کاران توسعه به دست آورد (دپارتمان توسعه بین الملل
) .1999 DFID2بر این مبنا چارچوب معیشت پایدار ،به عنوان وسیلة ارزیابی مناسب
برای تصمیم گیری در مورد اینکه گردشگری در یک محدوده روستایی میتواند به
عنوان استراتژی مناسبی برای توسعه روستا و ایجاد معیشت پایدار برای روستاییان
باشد ،به کار گرفته میشود .این پژوهش به بررسی اثرات گردشگری در روستای
زیارت ،که دارای ظرفیتهای بالقوه و بالفعل گردشگری باالیی است و یکی از
کانونهای گردشگری روستایی در استان به شمار میرود ،میپردازد .این تحقیق در
پی پاسخ به این پرسشهاست که گردشگری تا چه حد به بهبود داراییهای معیشتی
مردم روستا کمک کرده است؟ و این داراییها چه نقشی در بهبود وضعیت
گردشگری دارد؟ فعالیتهای مرتبط و غیر مرتبط با گردشگری کدام اند و چه
تأثیرات متقابلی بر هم میگذارند؟ آیا گردشگری توانسته است تغییراتی در
داراییهای مردم ایجاد کند؟ آیا این تغییرات به بهبود سرمایههای معیشتی مردم منجر
شده است؟
1- Sustainable Livelihoods Approach
2- Department For International Development
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مبانی نظری :رویکرد نظری این پژوهش را به طور مشخص رویکرد معیشت پایدار
گردشگری تشکیل میدهد .رویکرد معیشت پایدار از بستر نظریة گستردة توسعه
روستایی برخاسته است .نظریة توسعة روستایی ،خود ،از سه بدنة فکری اصلی پس از
میانة قرن بیستم ،یعنی مدل جمعیت و تکنولوژی ،توسعه کشاورزی و تئوریهای
اقتصاد سیاسی عبور کرده است ( .)Ellis,2000برای شناخت بهتر نتایج و معانی
حاصل از پیوند معیشت پایدار و گردشگری و در نتیجه جایگاه رویکرد و چارچوب
معیشت پایدار گردشگری ،نمیتوان مفهوم را جدا از بستر وسیعتر آن یعنی توسعه،
در نظر گرفت ( .)Fujun Shen et al, 2008, p:8یکی از پر استنادترین تعاریف
معیشت پایدار متعلق به چمبرز و کانوی 1است که بیان میکنند« :یک معیشت از
قابلیتها ،داراییها (انبارها ،منابع ،و حق دسترسی به منابع) و فعالیتها (شغلها) و
الزم برای گذران معاش تشکیل شده است :یک معیشت هنگامی پایدار است که
بتواند با فشارها و شوکها سازگار شود و بهبود یابد ،قابلیتها و داراییهای خود را
تقویت یا حفظ کند و فرصتهای معیشت پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم آورد؛ و
نیز اینکه منافع خالصی را برای معیشت دیگران در سطوح محلی یا ملی و در کوتاه یا
بلند مدت ایجاد کند .)Chambers & Conway,1992, p:6( .این تعریف مبنای
کار دولتها و سازمانهای بینالمللی متعددی مانند دپارتمان توسعهی بینالملل،
برنامه توسعه سازمان ملل ،)UNDP( 2آکسفام ،Oxfam» 3و سازمان تعاونی کمک
و رفاه بینالمللی ،)CARE( 4در توسعه الگوهای معیشت پایدار 5خاص ،همراه با
عناصر معیشتی آن برای تسهیل و کمک به توسعه روستایی و در نهایت کاربرد
عملی آن بوده است ( .)DFID,1999با مقایسه تحقیقات و چارچوب معیشت پایدار
سازمانهای مختلف ،به نظر میرسد که رویکردهای مختلف به کار گرفته شده
دارای اشتراکات زیادی هستند ،اگرچه ممکن است دارای تاکیدهای عملیاتی
متفاوتی باشند .در میان این رویکردها ،چارچوب پنج جزئی دپارتمان توسعهی
بینالملل در سال  ۰111یکی از مهمترین آنهاست و بسیاری عقیده دارند که این
1- Chambers & Conway
2- United Nations Development Program
3 - Oxford committee for famine relief
4- Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
5- Sustainable livelihoods Frameworks
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چارچوب مفاهیم اصلی رویکرد معیشت پایدار را به خوبی در بر گرفته است
( .)Shen,2009, p:11این چارچوب بر یک رویکرد مردم محور ،بر مبنای  ۵جزء
کلیدی رویکرد معیشت پایدار تاکید میکند؛ این پنج جزء کلیدی (که در اکثر
چارچوبهای معیشت پایدار وجود دارند) عبارت اند از :داراییها ،ساختار و فرآیند
تحول زا ،آسیب پذیری ها ،پیامدها و استراتژیها .نمودار (.)۰
نمودار  .7چارچوب معیشت پایدار گردشگری

منبع)Shen,2009, adapted from Shen et al. 2008, P: 11( :

رویکرد معیشت پایدار بر این فرض بنا شده است که شناخت وضعیت
داراییهای افراد فقیر برای شناخت انتخابهای ممکن پیش روی آنها،
استراتژیهایی که برای امرار معاش در اختیار میگیرند ،نتایجی که خواستار هستند
و بستر آسیب پذیری که در آن فعالیت میکنند اساسی است .داراییها جزء اساسی
از معیشت قشر فقیر هستند .مردم نیاز به این سرمایههای متفاوت دارند تا به اهداف
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تعریف شدهشان برسند .محققانی مانند اسکنز ( ،)۰111کان ،و ببینگتن ،1پنج شکل
عمده دارایی و سرمایه را تشخیص دادهاند :سرمایة انسانی ،طبیعی ،مالی ،اجتماعی و
تولید شده .ببینگتن ( )۰111سرمایة فرهنگی را نیز جنبة مهم دیگری از سرمایه یا
دارایی تشخیص داد .پنج دارایی معیشتی به همدیگر وابستهاند و هر یک میتواند
دیگر داراییها را کامل کند .هر دارایی در شرایط خاص میتواند جانشین دیگر
داراییها بشود )Ellis, 2000; DFID,1999( .تحلیلها تالش میکنند تا متوجه
شوند که فرد یا خانوار چه دسترسی به انواع مختلف داراییها داشته ،چگونه با
تغییرات در محیط یا فرد ،دسترسی به این سرمایهها نیز تغییر میکند و چگونه
دسترسی میان افراد ،گروهها و جوامع مختلف متفاوت است .ببینگتن اهمیت
داراییها را اینگونه جمع بندی میکند " :دارایی یک فرد مانند زمین تنها وسیلهای
که فرد با آن امرار معاش میکند نیست ،بلکه آنها به دنیای فرد معنا میبخشند.
داراییها تنها منابعی نیستند که افراد برای ساختن معیشت خود از آنها استفاده
میکنند ،بلکه آنها داراییهایی هستند که به افراد قابلیت بودن و عمل کردن
میدهند .داراییها نباید تنها به عنوان وسایلی شناخته شوند که بقا ،سازگاری و از
بین بردن فقر را ممکن میسازند .آنها همچنین مبنای قدرت افراد برای عمل کردن
و تولید دوباره ،به چالش کشیدن یا تغییر قوانینی که کنترل و اداره میکنند ،استفاده
و تبدیل منابع هستند .)Bebington, 1999, p:22(" .یک مسئله مهم دیگر که در
مورد داراییها باید اشاره کرد ،مسئله حق دسترسی و مشکالت مربوط به دسترسی
فقرای روستایی به داراییهاست .فقر علتها و ابعاد گستردهای دارد ،اما مهمترین
علت فقر را کمبود قدرت و تأثیر گذاری میدانند .حق رای فقرا به ندرت در تصمیم
گیریها دیده میشود که این ،هم یکی از ابعاد و هم یکی از اثرات فقر است
(.)Moore, putzel, 1999
پیشینة تحقیق :در دهه اخیر ،گردشگری به مثابه صنعتی جهانی با نرخ رشد سریع
توجه بسیاری از سازمانها و محققان و دولتها را جلب کرده است و به خاطر توان
بالقوه ،گردشگری به عنوان راهکاری برای کمک به کاهش فقر روستایی و توسعه
1- Bebington
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روستاها معرفی شده است (Sharpley, 1997) .تحقیقات گردشگری معموالً بر
صنعت گردشگری ،تولیدات و گردشگران تمرکز دارد .در چنین زمانی بود که
توسعه گردشگری به خاطر بی توجهی به فقر روستایی مورد انتقاد زیادی قرار گرفته
است .عدهای از محققان معتقدند که استفاده از رویکرد معیشت پایدار برای هدایت
و تحلیل گردشگری در توسعه روستاها میتواند پاسخی برای انتقادها باشد
 (Ashley, 2000, 2002).اشلی رویکرد معیشت پایدار گردشگری در نامیبیا را مورد
بررسی قرار داد و چارچوبی برای این کار ارائه داد .وی با استفاده از رویکرد معیشت
پایدار ،اثرات گردشگری را بر داراییهای خانوار ،مشارکت گردشگری در جهت
رسیدن به اهداف خانوار ،تأثیر گردشگری بر محیط از نظر سیاستها و توانایی
خانوارها بر اثر گذاری بر نیروهای خارجی ،بررسی میکند .تحقیق اشلی و دیگران
اعضای تیم  ODIبین سالهای  2۱۱2-۰111پایه تحقیقاتی است که بخش
گردشگری را با معیشت پایدار پیوند میدهد .بعدها افراد بیشتری با توجه به این
رویکرد و به کار گیری چارچوبهای متفاوت به بررسی اثرات گردشگری
پرداختند و به تفاوتهای موجود بین این رویکرد و صنعت گردشگری اشاره کردند
و سعی نمودند به رفع اشکاالت این چارچوب بپردازند که از جمله آنها میتوان به
فوجن شن و همکارانش اشاره کرد .آنها نیاز به توسعه دانش جدید در مورد
معیشت پایدار و گردشگری برای به حداکثر رساندن منافع حاصل از گردشگری
برای فقرای روستایی و دستیابی به توسعه روستایی پایدار به وسیله گردشگری را به
عنوان یک استراتژی معیشتی گوشزد نمودند .آنها در مقاله خود ،با بررسی
شکافهای میان دیدگاههای گردشگری و رویکرد معیشت پایدار به ارائه الگوی
جدیدی از معیشت پایدار بر اساس چارچوب  1DFIDدست زدند .در ایران برای
اولین بار شکوفه احمدی ( )۰811در پایان نامه خود در دانشگاه عالمه طباطبایی،
چارچوب معیشت پایدار گردشگری را در روستای برغان مورد بررسی قرار داده
است.
چارچوب نظری تحقیق :با توجه به اینکه تحقیق شن و همکارانش جدیدترین
1- Department For International Development
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الگوی ارائه شده در این مورد است که با دقت بیشتری به جایگاه گردشگری به
عنوان یک استراتژی معیشتی نگاه کرده است همین الگو را به عنوان چارچوب
نظری کار در حیطه مورد مطالعه برگزیدیم .ارزیابی استراتژیهای معیشتی یک
بخش مهم در این چارچوب است که نقش هستهای را بر عهده دارد .در این
چارچوب سرمایههای فیزیکی و مالی که هر دو به مفهوم سنتی سرمایة اقتصادی تعلق
دارند ،برای هدف عملیاتی و کاربردی شدن بیشتر ،در یک مفهوم «سرمایة اقتصادی»
ترکیب میشوند .یک دارایی و سرمایة جدید ،یعنی سرمایة نهادی نیز ،معرفی شده
است که به صورت زیر تعریف میشود :فراهم کردن دسترسی افراد به بازارهای
گردشگری ،سهم منافع گردشگری ،و دسترسی و مشارکت در فرآیند سیاست
گذاری و تصمیم گیری ،و درجهای که خواست افراد در تصمیمهای سیاسی برای
دستیابی به نتایج بهتر معیشتی بازتاب میشود .این چارچوب خواستار تقویت
مشارکت افراد در کنترل سیاسی است.
روش تحقیق :اغلب در تحقیقات مربوط به رویکرد  SLاز روش مختلط استفاده
میشود ،یعنی هم از روشهای کیفی و هم کمی (Simson 1985) .روشهای
تحقیق را به دو گونه بی قاعده و یکپارچه طبقه بندی میکنند و به طور عمومی
مفهوم روشهای کمی و کیفی و مختلط به نحوه جمع آوری اطالعات تحقیق مرتبط
است(see Denzin, 1989; Bouma, 1996; Veal, 1997; Sarantakos, 1998; .
)(Davies, 2001; Jennings, 2001, shen,2009روش کمی به اطالعات جمع
آوری شده به صورت کمی مثل آمارهای دولتی ،سرشماری و ...مبتنی است در
حالی که روش کیفی جمع آوری اطالعات مبتنی بر دادههای کیفی از متن تحقیق
مثل گزارشها و ادبیات و یا از طریق مشاهده و مصاحبه با مردم است(Veal, .
)1997; Jennings, 2001,shen,2008هرکدام از این روشها نقاط قوت و ضعفی
دارند .ترکیبی از این دو روش میتواند کاستیهای هرکدام را بپوشاند(Simmons, .
1985; Denzin, 1989,shen,2008).این تحقیق از نظر هدف توصیفی-تحلیلی
است .در این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و پیمایش میدانی (پرسشنامه ،مشاهده،
مصاحبه فردی و گروهی) ،در نمونه موردی روستای زیارت استفاده شده است.
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دادههای کمی و کیفی بدست آمده بر اساس مدل مفهومی تحقیق با استفاده از
روشهای تحلیل کمی ،کیفی و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد
بررسی قرار گرفتهاند .قلمرو زمانی تحقیق از تیرماه  ۰811تا تیرماه  ۰81۱و قلمرو
مکانی آن روستا زیارت در شهرستان گرگان بوده است.
جامعه و نمونه آماری :جامعه آماری برای پیمایش خانوار (پرسشنامه) کلیه
خانوارهای ساکن روستای زیارت و برای مصاحبهها افراد مسئول و مدیران
سازمانهای مرتبط ،اعضای شورا و دهیار روستا و مطلعین ساکن یا غیر ساکن روستا
را شامل میشود .در این تحقیق برای تعیین نمونه جهت پیمایش خانوار (پرسشنامه)
از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای مصاحبهها از روش نمونه گیری غیر
تصادفی گلوله برفی استفاده شده است .حجم نمونه برای پیمایش خانوار (پرسشنامه)
از طریق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران:

 ۰8۰بدست آمد پس از انجام آزمون مقدماتی و اندازه گیری واریانس از میان ۵۵5
خانوار ساکن روستای زیارت (طبق آخرین آمار خانه بهداشت روستا ،)۰81۱ ،تعداد
 ۰۵۱نفر با سطح اطمینان  %11تعیین شد.
در بررسی کیفی با  ۰1مورد مصاحبه موردی با افراد مسئول ،مطلعین روستا،
ذینفعان و صاحبنظران برگزار شد که برای انتخاب افراد از روش گلوله برفی
استفاده شد و مالک ادامه مصاحبهها ،تکراری شدن پاسخها یا اشباع نظری بود.
همچنین دو جلسه ارزیابی سریع مشارکت با اهالی روستا برگزار شد که در هر جلسه
 ۵نفر حضور داشتند .فرایندهای ارزیابی مشارکتی سریع ،)PRA( 1در روش کار
پیشنهادی اشلی ( )2۱۱۰مرحله بعد است که شماری از تکنیکهای مشارکت سریع
باید در طول چرخه این پروژه استفاده شود.
روایی و اعتبار پرسشنامه :سواالت پرسشنامه به دو بخش اصلی تقسیم شدهاند:
سواالت قسمت اول مربوط به ارزیابی وضعیت معیشتی خانوارها و افراد شامل،
1- Participation Rapid Appraisal
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خصوصیات جمعیت شناختی ،داراییهای معیشتی و اطالعات شغلی میشود.
متغیرهای جمعیت شناختی برای اعضای خانوارها عبارت اند از جنس ،سن ،شغل و
سطح تحصیالت .متغیرهای مربوط به وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارها نیز برای
تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها ثبت شدند .این متغیرها عبارت اند از تخمین
درآمد و داراییهای مالی و داراییهای فیزیکی .برای تخمین درآمد خانوار ،از
پاسخ دهندگان درخواست شد تا حدود درآمد سالیانه خود را تخمین بزنند .همچنین
درآمد بدست آمده به شکل کمکهای مالی بیرونی از آشنایان و کمکهای دولتی
نیز مورد پرسش قرار گرفت .البته تخمین دقیق درآمد سالیانه به خاطر غیر مالی بودن
بخشی از درآمدهای خانوارها و نیز جدا کردن محصوالت تولید شده و مصرف شده
توسط خود خانوار و همچنین مسائلی از قبیل شرایط جامعه که بر نوع پاسخ پرسش
دهندگان اثر میگذارد ،بسیار پیچیده و مشکل است .به هر حال ،در نظر گرفتن این
مسائل و مشکالت به پیمایشهای دقیقتری از درآمد و فعالیتهای تولیدی خانوارها
نیاز دارد که فراتر از دامنة این تحقیق است.
بخش دوم پرسشنامه مربوط به نتایج معیشتی است که میزان پایداری آن را در
چهار قسمت اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و نهادی است که در قالب گویه
هایی به پاسخ دهندگان ارائه و از آنها درخواست شد که میزان موافقت یا مخالفت
خود را با هر گویه بر مبنای یک طیف بیان نمایند .در سوالهای پرسشنامه از طیف
پنج گزینهای لیکرت استفاده شده است.
برای آزمون روایی سوالها پرسشنامه از پیش آزمون استفاده شده است که برای
این منظور  5۵پرسشنامه در پیش آزمون تکمیل شدهاند .برای آزمون محتوا از نظر
استادان و صاحبنظران به روش دلفی استفاده شده است و به این منظور با  ۰۵نفر
محتوی سوالها آزمون شده است .برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه
گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ،الفای بدست آمده برابر با  ۱/52بود که
قابل قبول است و نیاز به حذف یا تغییر گویه ها نیست.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها ،به طبقه
بندی اطالعات اقدام شد و سپس با استفاده از تکنیکهای کمی آمار توصیفی
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(فراوانی ،درصد فراوانی و میانگین) و بررسی تفاوت میانگینها ،با نرم افزار آماری
 spssبرای دادههای کمی بدست آمده از پرسشنامه خانوار و شیوهی تحلیل محتوا
برای دادههای کیفی بدست آمده از مصاحبهها ،مطالعات اسنادی و مشاهدات
یافتههای تحقیق تجزیه و تحلیل شد.
شاخصهای به کار رفته در تحقیق :شاخصهای به کار رفته در این تحقیق بر
اساس چارچوب ( )SLFTکه در کار ( )shen,2009,p:76معرفی شدهاند ،انتخاب
شدهاند .روش توسعه شاخصها در این تحقیق ،بر اساس یک رویکرد باال به پایین
بوده که شاخصها بر اساس پیشینة تحقیق و نظرات کارشناسی توسعه داده شده
است .ضمن اینکه تعدادی از شاخصها با توجه به موقعیت و متن گردشگری روستا
کم شده یا تغییر کردهاند .جدول ( )۰شاخصها و تعاریف عملیاتی به کار رفته در
تحقیق و منبعی که شاخص از آن برگزیده شده را نشان میدهد.

بررسی اثرات گردشگری بر داراییها و11 ...
جدول  .7عناصر کلیدی ،شاخصها ،تعاریف عملیاتی و منابع گردآوری اطالعات
عناصر کلیدی

شاخص ها
فعالیتهای مربوط

استراتژیهای معیشتی

به گردشگری
فعالیت غیر مربوط
به گردشگری
توانایی کار کردن
سطح تحصیالت

سرمایة
انسانی

سواد
مخارج تخصیص
داده شده به سالمت،
آموزش
مهاجرت بزرگ
ساالن

داراییهای

سطح جرم

معیشتی
سرمایة
اجتماعی

سرمایة
اقتصادی

جایگاه زنان
شبکههای اجتماعی

عملیاتی کردن

روش جمع آوری
داده ها

چه فعالیتهای معیشتی به گردشگری ارتباط دارند؟
چه فعالیتهای معیشتی روستا به گردشگری ارتباطی ندارند؟

منابع ثانویه

درصد شاغالن در خانواده چه میزان است؟
سطح تحصیالتی مردم محلی چقدر است؟ آیا گردشگری سطح
تحصیالت را افزایش داده است؟
سطح سواد روستاییان چقدر است؟ آیا گردشگری آن را تغییر داده است؟
مردم محلی چه میزان برای مراقبتهای بهداشتی ،آموزش و اطالعات
معیشتی خود هزینه میکنند؟

دادههای ثانویه،
مصاحبهها،
پرسشنامه خانوار

نرخ مهاجرت بزرگ ساالن چقدر است؟
سطح وقوع جرم در روستا چه میزان است؟ چگونه میتوان آن را با
وضعیت قبل از گردشگری مقایسه نمود؟
زنان چه نقشی را در معیشت خانواده ایفا میکنند؟ آیا از نقش آنها قبل
از گردشگری متفاوت است؟

دادههای ثانویه،

مردم محلی برای نتایج معیشتی بهتر بر چه شبکههای اجتماعی میتوانند

مصاحبه با مطلعین،

تکیه کنند؟ گردشگری چگونه وضعیت را تغییر داده است؟

مشاهده

اعتماد میان مردم

وضعیت اعتماد و اتحاد میان مردم محلی چگونه است؟ گردشگری

جامعه

چگونه بر آن تأثیر میگذارد؟

درآمد

سرانهی درآمد ساالنهی خانوارهای روستایی چقدر است؟

پرسشنامه

سهم درآمدی که هر یک از فعالیتهای معیشتی نصیب خانوار میکند

خانوار ،منابع ثانویه،

چقدر است؟

مشاهده

سبد درامدی
اشتغال

نرخ اشتغال چقدر است؟ چه میزان از اشتغال روستا مربوط به گردشگری
است؟

زیرساختهای

گردشگری چه تأثیری بر زیرساختهای محلی گذاشته است؟ برای مثال

عمومی

جادهها ،تا مین آب ،بهداشت ،مخابرات و برق.
گردشگری چگونه ساختمانها و خانهها و بافت کالبدی محلی را تغییر

خانه و سرپناه

داده است؟ آیا این تغییرات میتوانند برای اهداف گردشگری به کار برده
شوند؟

ابزار ،ماشین و وسایل

افراد محلی چه وسایل نقلیه و ماشینهایی را در اختیار دارند؟ این ابزارها

نقلیه

چگونه برای اهداف گردشگری به کار برده میشوند؟
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سرمایة
طبیعی

انواع منابع طبیعی

خانوارهای محلی چه نوع منابع طبیعی را در اختیار دارند؟

حاصلخیزی منابع

از نظر معیشتی ،این منابع طبیعی چه تولید و سودبخشی دارند؟

گوناگونی منابع

منابع چگونه استفاده میشوند؟

حقوق دسترسی به

آیا خانوارهای محلی به انواع منابع طبیعی دسترسی دارند؟ گردشگری

منابع

چگونه این دسترسی را تغییر میدهد؟

دسترسی به بازارهای

آیا افراد محلی به بازارهای گردشگری دسترسی دارند؟ آنها چگونه در

گردشگری

بازار گردشگری مشارکت میکنند؟

تقسیم منافع
گردشگری
سرمایة

مشارکت در ادارهی

نهادی

گردشگری
تصمیم گیری
بازتاب خواست
مردم در تصمیمات
سیاسی

سرمایة
جاذبهها

نوع جاذبهها

دادههای ثانویه
مصاحبه با مطلعین

مردم محلی چگونه منافع حاصل از گردشگری را تقسیم میکنند؟
آیا مردم محلی میتوانند در ادارهی گردشگری دخالت کنند؟ چگونه؟

مصاحبه ،مشاهده

آیا مردم محلی در فرآیند تصمیم گیری مشارکت دارند؟ چگونه؟
مردم محلی تا چه حد میتوانند بر تصمیم گیری برای یک معیشت بهتر
تأثیر گذار باشند؟
انواع مختلف منابع و جاذبههای گردشگری روستا چیست؟

دادههای ثانویه،
مصاحبه ،مشاهده

منبع :یافتههای تحقیق (اصالح شده) )shen,2009,p.76

آشنایی با محدوده تحقیق (روستای زیارت) :روستای زیارت یکی از روستاهای
بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان است .این روستا با مساحتی حدود
 88/1هکتار در دهستان استر آباد جنوبی از بخش مرکزی قرار دارد که یکی از پنج
دهستان این شهرستان است که در جنوب شهر گرگان و در فاصله  5کیلومتری از
جنگل نهارخوران قرار دارد .این روستا در کوهپایههای دامنه شمالی سلسله جبال
البرز استقرار یافته و پوشش جنگلی اطراف آن در کنار اقلیم خاص کوهپایهای آن را
به یک منطقه اکو توریستی ویژه برای گرگانیها تبدیل کرده است .این روستا در
انتهای جاده گرگان ـ نهارخوران ـ زیارت واقع شده و به دلیل شرایط خاص
توپوگرافی منطقه امکان ارتباط با مکان دیگری را ندارد و در واقع در یک بن بست
توپوگرافیکی واقع شده است .همین شرایط باعث شده است که یک حوزه فاقد
نفوذ باشد و در نظام سطح بندی مناطق روستایی مستقل در نظر گرفته شود.
یافتههای تحقیق :خالصهای از یافتههای بدست آمده از بررسی گردشگری در
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روستای زیارت در چارچوب تحلیل معیشت پایدار گردشگری به شرح زیر است:
فعالیتهای معیشتی روستا :قبل از توسعه گردشگری ،بیشتر فعالیتهای محلی مبتنی
بر فعالیتهای دامداری و کشاورزی بوده است .در حال حاضر فعالیتهای مربوط به
زراعت و باغداری به نحو چشمگیری کاهش یافته است .بر طبق گفته افراد مطلع روستا،
تا قبل از اصالحات ارضی ،کشاورزی در کنار دامداری از رونق خوبی برخوردار بوده
است ،اما پس از آن این روند از بین رفت و افراد به سمت سیفی کاری رفتند.
بر اساس اطالعات موجود در طرح روستای زیارت ،کل اراضی زراعی 1۱۱
هکتار بوده که  2۵۱هکتار آن یعنی  %۰565کل اراضی به صورت آبی و بقیه به
صورت دیم است .در سال  ۰81۵کمتر از  2۱۱هکتار از اراضی به زیر کشت رفته
است و بیش از  5۱۱هکتار از اراضی رها شده و بسیاری از این اراضی در حال حاضر
تغییر کاربری داده شده و به ساختمان سازی اختصاص یافته است .از  2۱۱هکتار
اراضی که زیر کشت رفته  % 2۱آن به باغات اختصاص داشته و بقیه آن یعنی ۰5۱
هکتار باقی مانده به زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی رفته و از این مقدار ۰2۱
هکتار به کشت سیفی جات و بقیه به کشت گندم و جو اختصاص داشته است .در
حال حاضر اراضی زیر کشت به میزان چشم گیری کاهش یافته است ،بر طبق گفته
رییس شورای اسالمی روستا ،اراضی زیر کشت رفته بسیار ناچیز است و کمتر از
یک چهارم اراضی سال  1۵را در بر میگیرد .دامداری نیز در حال حاضر در روستا
محدود شده و بسیاری از دامداران به خاطر اجرای طرح احیای مراتع که توسط
سازمان منابع طبیعی اجرا شده است ،دامهای خود را فروخته و عدة معدودی نیز با
کمکهای دولتی مبادرت به ایجاد گاوداری صنعتی نموده که در خارج روستا واقع
است و تنها تعداد کمی از اهالی روستا که دام بسیار کمی دارند ،دامهای خود را در
زمینهای کشاورزی خود نگه داری میکنند.
یکی دیگر از بخشهای فعالیت در روستا ،صنایع دستی روستایی است ،که در
درجه اول مربوط به بافت جاجیم و پس از آن چادر شب و سفره است ،در سالهای
اخیر با گسترش گردشگری در محل ،این صنعت رونق بیشتری یافته است و
مکانهای فروش مختص این صنایع وجود دارد ،همچنین در ایام تعطیالت نیز
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نمایشگاهی از این صنایع و سایر محصوالت در امامزاده روستا بر پا میشود.
مهمترین بخش فعالیت در روستا بخش خدمات است که با گسترش گردشگری،
رونق زیادی یافته است .بخش خدمات را به طور عمده گروههای شاغل در بخش
دولتی و عمومی ،برخی کارمندان دولتی ،شاغالن بخش حمل و نقل و ارتباطات و
خرده فروشان که همان مغازه داران داخل روستا میباشد را در بر میگیرد .با
گسترش گردشگری ،بخش خدمات خرده فروشی گسترش بسیار چشمگیری یافته
است .با گسترش ساخت و ساز که ناشی از حضور گسترده گردشگران خانههای
دوم است ،مشاغلی چون مشاوره امالک و دفاتر فنی و مهندسی در روستا به وجود
آمده به گونهای که بیش از  2۱دفتر مشاوره امالک در روستا وجود دارد و خرید و
فروش امالک درآمد بسیار خوبی را برای فعاالن این بخش فراهم میکند .همچنین
با افزایش حضور مسافران خدمات مربوط به تعمیرات وسایل نقلیه و فروش مصالح و
لوازم ساخت و ساز نیز رونق گرفته است.

داراییهای معیشتی محلی
سرمایة انسانی :ارزیابی سرمایة انسانی بر اساس شاخصهای قابلیت کار (نیروی فعال
و شاغل) ،سطح تحصیالت و سواد ،مهاجرت ،وضعیت بهداشت ،آموزش و
اطالعات افراد روستا قرار دارد .بر اساس اطالعات به دست آمده از مرکز بهداشت
روستا ،در سال  ۰811جمعیت روستا به شرح جدول ( )2بوده است.
جدول  .0ویژگیهای جمعیتی روستای زیارت
تعداد خانوار

کل جمعیت

تعداد مردان

تعداد زنان

درصد جمعیت فعال

035

7532

1501

620

25
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از نرخ اشتغال روستا اطالعات به روزی وجود ندارد ولی بر اساس اطالعاتی که
از مسئول مرکز بهداشت روستا بدسـت آمده است ،درصد بیکاری در سطح خانوار
بسیار ناچیز است .گسترش فعالیتهای ساخت و ساز باعث شده است که زمینههای
مربوط به این حرفه در تمام سال فعال بوده و حتی نیاز به تهیه کارگر ساختمانی از
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بیرون روستا همواره وجود دارد .از نظر وضعیت سواد روستا نسبت به سایر مناطق
روستایی از درصد باالتری برخوردار است( .جدول )8
جدول  .9وضعیت سواد در روستای زیارت
درصد باسوادی

درصد باسوادی

درصد باسوادی

کل در سال 7971

مردان

زنان

27

75

20

درصد تغییر

درصد تغییر

باسوادی مردان به

باسوادی زنان

سال 78

نسبت به سال 78

7

0
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بیشتر جمعیت از سواد در سطح ابتدایی ،راهنمایی و سیکل برخوردارند و جمعیت
بسیار کمتری سواد باالتر از دیپلم دارند .بر اساس نتایج پیمایش خانوار  ۰۵درصد افراد
بی سواد 1۱ ،درصد دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی 81 ،درصد دارای دیپلم و
باالتر و تنها  ۰1درصد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر بودهاند .گرچه همراه با توسعه
گردشگری در ده ساله اخیر در روستا ،درصد باسوادی باال رفته است ،اما گردشگری اثر
مستقیمی بر افزایش سواد نداشته است .برای اندازه گیری شاخص مخارج تخصیص داده
شده به سالمت ،آموزش و اطالعات به عنوان یکی از شاخصهای سرمایة انسانی ،این
پرسش مطرح شده است که سه مورد از گزینههایی را که برای آن در سال گذشته هزینه
کردهاید نام ببرید؟ که نتایج زیر حاصل شده است.
جدول  .4گزینههای بیشترین هزینه خانوادهها در روستای زیارت
درصد فراوانی

فراوانی

گزینهها

75
44
70
75
17
1693
17
193

171
00
37
31
16
76
16
7

هزینههای خوراک و پوشاک
پزشکی
تحصیل
ساخت و ساز
تعمیرات
ازدواج
مسافرت
خرید وسایل کار

منبع :یافتههای تحقیق
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چنانکه میبینیم نزدیک به نیمی از افراد بیشترین هزینه خود را هزینههای پزشکی
اعالم کردهاند .البته به این معنی نیست که افراد ،سالمتی بهتر را دنبال میکنند ،بلکه
بیشتر به خاطر هزینههای باالی پزشکی است که درصد زیادی از درآمد خانوار را
به خود جلب میکند.
سرمایة اجتماعی :سرمایة اجتماعی از طریق شاخصهایی مانند جایگاه زنان ،جرم و
سرمایة اجتماعی ،اعتماد میان مردم جامعه و شبکههای اجتماعی برای یک معیشت
بهتر مورد سنجش قرار گرفته است .با گسترش گردشگری بروز برخی از سرقتها
که افراد محلی آن را به مردم بیرون روستا نسبت میدهند ،دیده شده است .همچنین
برخی از روستاییان به این مسئله اشاره کردهاند که گردشگران ،باعث بروز در
گیریهایی شدهاند ،که برای افراد محلی نیز مزاحمتهایی ایجاد میکند .یکی از
افراد شورای اسالمی ،اشاره داشت که با موارد غیر قانونی و دزدیهای برخورد
قاطعی صورت میگیرد و شرایط همواره قابل کنترل است .در گفتگو با زنان روستا،
درباره نقش آنها در معیشت خانوار ،آنها نقش خود را در معیشتهای قبلی که
بیشتر مربوط به دامداری و کشاورزی بوده است ،فعالتر میدانستند .به گفته آنان در
گذشته تمام زنان روستا ،در خانههای خود به تهیه گلیم و جاجیم میپرداختند و بازار
خوبی برای فروش این محصوالت در بیرون روستا وجود داشت و این به معیشت
مردم کمک میکرد .با از بین رفتن بازار این محصوالت صنایع دستی روستا به
شدت کاهش یافت ،اما با گسترش گردشگری و حمایتهای دولتی برای توسعه
صنایع دستی ،چندین کارگاه صنایع دستی در روستا تشکیل شده است و وامهایی به
زنان روستایی برای توسعه کارگاههای جاجیم بافی داده شده است .هم چنین با
توسعه گردشگری مشاغل دیگری برای زنان روستا ،ایجاد شده است ،کار در نانوایی
سنتی ،فروش صنایع دستی ،ارائه خدمات به گردشگران و بعضی مشاغل خدماتی
دیگر که توسعه گردشگری به رونق بیشتر این مشاغل نیز کمک میکند .همچنان که
گفته شد ،نقش سنتی زنان در قبل از معیشت گردشگری ،که مدیریت کارهای منزل
و تولیدات صنایع دستی و یاری به مردان در انجام کارهای کشاورزی و دامداری
بوده است با گسترش معیشت گردشگری ،به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
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یکی دیگر از منابع سرمایة اجتماعی شبکههای اجتماعی است ،شبکهها و
ارتباطات اجتماعی محلی و اعتماد محلی منابع مهمی هستند که بیشتر خانوادههای
محلی در حین تالش برای دنبال کردن یک معیشت بهتر بر آن تکیه میکنند .شرایط
گردشگری تأثیر چندانی بر شبکههای اجتماعی نداشته است ،گرچه تا حدودی
روابط بین نهادهای دولتی با مردم را تحت تأثیر قرار داده است ،در واقع برای برقرار
نظم و کاهش اثرات نامطلوب ناشی از حضور گردشگران این نهادها نیاز به
مشارکت مردمی دارند و این خود باعث بهبود روابط این نهادها با مردم میشود .اما
هنوز گردشگری نتوانسته است به تشکیل شبکههای اجتماعی دیگری کمک کند.
در کل توسعه گردشگری بیشتر تأثیر نامطلوب بر شبکههای اجتماعی گذاشته است.
سرمایة اقتصادی :سرمایة اقتصادی شاید مطرحترین و قابل لمسترین دارایی
معیشتی برای مردم محلی به خصوص قشر فقیرتر است .برای تحلیل وضعیت
درآمدی ساکنان در روستا و چگونگی توزیع آن از دادههای پرسشنامه استفاده
کردهایم و خانوارها را در چهار طبقهی درآمدی بسیار فقیر ،فقیر ،متوسط و ثروتمند
طبقه بندی کردهایم .این طبقه بندی بر مبنای میانگین درآمد خانوار ،انجام یافته
است .متوسط درآمد سالیانه خانوار طبق دادههای پرسشنامه  81میلیون ریال برآورد
شده است .طبق نظر افراد آگاه سرانه درآمد خانوار در سالهای اخیر افزایش یافته
ولی با وجود افزایش سرانه درآمد خانوار در سالهای اخیر ،بیش از  1۱درصد از
خانوادهها ،با درآمدی کمتر از  81میلیون ریال در طبقه فقیر قرار میگیرند و 2۵/۵
درصد خانوادهها با درآمد کمتر از  25میلیون ریال طبقه بسیار فقیر را تشکیل
میدهند.
جدول .8طبقه بندی درآمد ساالنه خانوارهای روستای زیارت
 62/7میلیون به باال

91/7تا 6 2میلیون

 06/7تا  91میلیون

زیر 06میلیون

طبقات درآمدی(ریال)

7/4

70/6

45/0

%70/7

فراوانی()N=150
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وضعیت اشتغال :بیش از  18درصد خانوارها ،در خانواده خود دست کم دارای
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یک نفر شاغل هستند؛  11درصد از مردان سرپرست خانوار شاغل هستند .همچنین
 ۰86۰درصد خانوادهها دارای دو فرد شاغل و در  165درصد خانوارها نیز سه نفر
شاغل هستند.
جدول .6وضعیت فعالیت در روستای زیارت
تعداد اعضای فعال خانوار

یک نفر

دو نفر

سه نفر

زنان

مردان سرپرست

فراوانی
درصد فراوانی

157
25/0

75
13/1

2
4/0

15
0/0

130
77/6
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طبق اطالعات به دست آمده از دهیاری و مرکز بهداشت مشاغلی چون کار در
هتل آپارتمان زیارت ،چایخانهها و سفره خانههای سنتی ،نانواییهای سنتی و انجام
کارهای خدماتی برای گردشگران در ارتباط مستقیم با حضور گردشگران است،
ضمن اینکه خواربار فروشی ،فروشندگی لباس و جاجیم ،رانندگی و فروش
محصوالت محلی مانند عسل و پنیر ،مشاور امالک همچنین کارگری ساختمان برای
گردشگران خانههای دوم در ارتباط غیر مستقیم هستند .چنان که میبینیم گردشگری
تأثیر گستردهای بر منابع معیشتی خانوارها دارند ،اما باید توجه داشت که با وجود این
اغلب خانوادههایی از درآمد کافی برای گذران زندگی بر خاردارند که یا بر منابع
درآمد متنوع تکیه دارند ،یا به اشتغال در یک فعالیت دارای درآمد ثابت یا مکفی
مانند کارمندی دولت و مشاور امالک مشغول هستند .در کل میتوان گفت که بیش
از  5۱درصد اشتغال روستا به گونهای به گردشگری وابسته است.
خانهها نیز یکی از داراییهای مهم خانوار و همچنین یک شاخص مهم برای
بررسی میزان ثروت خانوار است .طبق نتایج حاصل از پرسشنامه که مربوط به تعداد
طبقات ساختمانها میشود نتایج زیر حاصل شده است .بیش از  ۵8/8درصد
خانوارها خانه یک طبقه و  88درصد خانه دو طبقه و  2۰درصد خانه سه طبقه و
بیشتر داشتهاند .با توجه به اینکه  88درصد پاسخ دهندگان مستاجرین بدون پرداخت
اجاره بها بودهاند ،و همچنین بر اساس مشاهدات ،بسیاری از خانوادهها فرزندان خود
را از لحاظ محل سکونت مورد حمایت قرار میدهند .بنابراین بسیاری از افرادی که
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خانههای چند طبقه دارند ،با فرزندان خود زندگی میکنند( .جدول)5
جدول .1تعداد طبقات و نسبت واحدهای مسکونی در هر گروه
تعداد
طبقات
فراوانی
درصد

7

0

9

4

8

77
04/0

33
77

17
17

7
1/3

1
5/2

بدون
پاسخ
14
6/4

جمع کل
105
155

منبع :یافتههای تحقیق

خانهها ،به عنوان یک دارایی معیشتی ،کمتر برای هدفی غیر از زندگی استفاده
میشوند .تنها  ۰۵خانوار به طور دائم و در زمانهای گردشگری تا حدود  ۵۱خانوار
اقدام به اجاره سوئیت میکنند؛ و اغلب مکانهایی که به اجاره داده میشود با محل
سکونت خانوارها یکی نیست و این افراد بیشتر دارای ساختمانهای جداگانهای برای
گردشگران میباشند .این دارایی ،قابلیت گسترش بسیاری برای استفاده در جهت
گردشگری دارد به خصوص بافت سنتی روستا به خوبی میتواند در جهت استفاده
معیشتی در بخش گردشگری به کار گرفته شود.
سرمایة طبیعی :سرمایة طبیعی اساساً به منابع طبیعی گفته میشود که به صورت
مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت تأمین معیشت خانوارها به کار برده میشوند .در
روستا ،زمین مهمترین شکل سرمایههای طبیعی برای هر یک از خانوارهای روستایی
به شمار میرود .با گسترش گردشگران خانههای دوم و افزایش تقاضا برای اقامت
در روستا ،قیمت زمین در روستا به شدت باال رفته و این امر باعث شده است که
بسیاری از روستاییان زمینهای کشاورزی خود را به فروش برسانند و عدهای هم که
توان اقتصادی داشتهاند با ساختن ساختمان و اجاره یا فروش آن درآمد بیشتری
کسب کردهاند ،بنابراین متمولترین افراد در روستا کسانی هستند که زمین بیشتری
در اختیار دارند ،گرچه به گفته برخی افراد مطلع ،بسیاری از افراد روستا با فروش
زمین و عدم استفاده مناسب از پول آن ،در واقع سرمایة خود را از دست دادهاند و
کسانی عمالً بیشترین درآمد را از زمین بدست میآورند که آن را برای ساختمان و
اجاره استفاده کردهاند.
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سرمایة نهادی :سرمایة نهادی در این تحقیق از طریق شاخصهایی همچون،
دسترسی مردم محلی به بازارهای گردشگری ،تقسیم منافع حاصل از گردشگری،
دسترسی و مشارکت در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری ،درجهی بازتاب
خواست مردم محلی در تصمیمات سیاسی (جهت دستیابی به نتایج معیشتی بهتر)،
بررسی میشود.
بیشترین بازار گردشگری روستا ،در دست خود مردم روستا است ،یکی از
مهمترین این بازارها ،اجاره اتاق و سوئیتهای برای مکان اقامت گردشگران
میباشد .این بازار بیشتر در دست افرادی است که دارای زمین بودهاند و توان مالی
ایجاد ملک مسکونی را داشتهاند .از دیگر بازارهای فعال در زمینه گردشگری فروش
محصوالت محلی مثل پخت نان سنتی و فروش صنایع دستی است .برای تقسیم
عادالنه منافع حاصل از بازار گردشگری ،نیاز به حمایت دولتی و از میان برداشتن
موانع قانونی ضروری به نظر میرسد.
در حال حاضر مشارکت مردم محلی در امر سیاست گذاری برای گردشگری
بسیار ضعیف بوده و تقریباً تمام امور مربوط به این حیطه بر عهده دولت است .تنها
مسیری که امکان استفاده از دیدگاههای مردمی وجود دارد ،میزان ارتباط مسئولین
شورا و دهیاری با مردم محلی است که اغلب در همان مرحله محلی این رابطه قطع
میشود و عمالً به دیدگاههای محلی در مراجع قانونی باالتر توجهی نمیشود .البته
نیاز به مشارکت مردم در زمان اجرای پروژهها یک امر ضروری است و در روستا
دهیاری و شورای اسالمی برای انجام پروژههای مختلف به شیوههای گوناگون
مشارکت مردمی را جذب میکنند .جمع آوری نظرات مردم ،جلب همکاری ریش
سفیدان هر محله ،استفاده از افراد محلی برای انجام کارها و پروژه از جمله این
کارها است .با توجه به شواهد میتوان بیان کرد ،گردشگری روستا در مشارکت
مردم محلی در تصمیم گیری و سیاست گذاریها و نیز میزان بازتاب خواست آنها
در تصمیمات سیاسی روستا تأثیر چندانی نداشته است.
سرمایة جاذبهها :همچنان که قبالً اشاره شد ،جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و
اقتصادی از جمله جاذبهها و زمینههای گردشگری روستایی در کشور هستند .این
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سرمایة با شاخصهای نوع جاذبههای گردشگری و میزان استفاده و دسترسی به این
منابع و جاذبهها اندازهگیری میشود.
جاذبههای طبیعی :عالوه بر اقلیم و مناسب بودن وضعیت هوا در تابستانها ،روستای
زیارت به دلیل داشتن جاذبههای طبیعی زیبا و دل انگیز و چشم اندازهای بدیع مورد
توجه خیل گسترده گردشگران است .به ویژه اینکه فاصله روستا تا شهر گرگان تنها
 ۰5کیلومتر است.
جاذبههای فرهنگی و تاریخی :از جاذبههای تاریخی روستا میتوان به وجود دو
امامزاده عبداهلل و صالح و مقبره بابا قنبر در روستا اشاره کرد ،قدمت امامزاده عبداهلل
به سنه  115هجری یعنی زمان شاه اسماعیل صفوی بر میگردد .همچنین در این
محل گورستانهای قدیمی وجود دارد که هم اکنون سنگ قبرهای بدست آمده از
این گورستانها در محوطه امامزاده در معرض دید است .مقبره بابا قنبر در یک
کیلومتری جنوب شرقی روستا ،زیر یک درخت بلوط کهنسال واقع شده است.
قدمت این درخت که برای روستاییان مقدس است ،به هزار سال پیش بر میگردد.
امامزاده صالح در بافت سنتی روستا واقع است .خود بافت سنتی روستا از جاذبههای
روستا به شمار میرود ،همچنین در این بافت شاخهای از آب رود خانه جاری است
که زیبایی محیط را دو چندان میکند.
از دیگر جاذبههای فرهنگی میتوان به وجود صنایع دستی روستا اشاره کرد که
شامل جاجیم بافی ،چادر شب و سفره میشود .تقریباً بیشتر زنان روستا قادر به تولید
این صنایع دستی هستند .همچنین امسال در روستا ،جشنواره غذاهای سنتی نیز بر
گزار شده است و امکان گسترش آن وجود دارد .تهیه نانهای سنتی روستا و
محصوالتی چون عسل و لبنیات روستا نیز مورد توجه گردشگران قرار میگیرد.
دسترسی به جاذبههای روستا دارای محدودیت برای قشر یا افراد خاصی نیست ،ولی
توان استفاده از این جاذبهها به عنوان منبع درآمدی برای مردم روستا هنوز مورد
توجه واقع نشده است و مردم به میزان کمی از این جاذبهها در جهت معیشت خود
استفاده میکنند .گرچه وجود این جاذبهها باعث ترغیب گردشگران به محل
میشود ،اما مدیریت مناسبی برای استفاده بهینه از جاذبهها وجود ندارد .حفظ و نگه
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داشت این جاذبهها برای پایداری معیشت روستاییان بسیار ضروری است و دسترسی
به این هدف در کنار سرمایه گذاری و مدیریت مناسب مشارکت مردم را میطلبد.
جمع بندی و تحلیل یافتهها :نتایج معیشتی حاصل از گردشگری :عنصر نتایج
معیشتی در چارچوب معیشت پایدار ،مسئله و پایداری نتایج و اثرات توسعه را مورد
توجه قرار میدهد که دادههای آن با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری میشود.
نتایج معیشتی با استفاده از  25شاخص پایداری و متناسب با مورد تحقیق استخراج ،و
از طریق پرسشنامههای خانوار به صورت گویه های نگرشی مطرح و اندازه گیری
شدهاند .از این  25گزینه نگرشی جهت بررسی ابعاد مختلف نتایج معیشتی حاصل از
گردشگری ،به ترتیب  1سوال مربوط به بعد پایداری اقتصادی 1 ،گزینه مربوط به
پایداری اجتماعی ۵ ،گزینه مربوط به پایداری زیست محیطی و  1گزینه نهادی و
یک سوال نیز در مورد نظر کلی افراد درباره توسعة گردشگری در روستا است .برای
پاسخ به هر یک از آنها از یک طیف لیکرت با دامنه و ( ۰کامالً موافق) تا ( ۵کامالً
مخالف) استفاده شده است .تمام پاسخهای بین  ۰تا  8منفی و بزرگتر از  8مثبت در
نظر گرفته میشوند .برای برخی از گویه های پرسشنامه که یک اثر منفی گردشگری
را بیان کردهاند ،کدگذاری دادهها به صورت عکس انجام گرفته است -به این
ترتیب که عدد  ۰برابر کامالً موافق و عدد  ۵کامالً مخالف در نظر گرفته شده است.
نتایج پایداری اقتصادی :نتایج پایداری اقتصادی از طریق  1سوال جدول ()1
ارزیابی شدهاند.
جدول .7نتایج پایداری اقتصادی بر اساس پیمایش میدانی در روستای زیارت
سوالهای مربوط به پایداری اقتصادی
 -10حضور گردشگران درآمد بیشتری را برای مردم روستا نسبت به
گذشته به وجود آورده است.
 -10حضور گردشگران فرصتهای شغلی دیگری را برای اهالی روستا
ایجاد کرده است.
 -12قیمت بسیاری از کاالها و خدمات به خاطر حضور گردشگران در
*
روستا افزایش یافته است.
 -17به خاطر حضور بیشتر گردشگران در روستای ما خدماتی (مانند
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سوالهای مربوط به پایداری اقتصادی
جادهها ،برق ،آب ،حمل و نقل عمومی) از کیفیت بهتری برخوردار
شدهاند.
 -16خدمات آموزشی و پزشکی ،از زمان حضور گردشگران ،برای بیشتر
خانوادهها بیشتر در دسترس قرار گرفته است.
 –75به خاطر حضور بیشتر گردشگران ،فرصتهای تحصیلی بیشتری
(مانند آموزشهای حرفهای و شغلی) را در اختیار دارم.
 -71دسترسی به اطالعات سودمند برای معیشتمان به موجب گردشگری
آسانتر شده است.
 -77حضور گردشگران موجب کاهش یا ضرر به انواع دیگر شغلهای
*1

روستایی (مانند کشاورزی ،باغداری ،دامپروری و )...شده است.
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چنان که میبینیم فقط دو پرسش اول دارای میانگین مثبت یعنی بیشتر از سه
بودهاند که مربوط درآمد بیشتر برای روستاییان و فرصتهای شغلی بیشتر میباشد.
نتایج حاصل با نتایجی که از مشاهدات و مصاحبه با افراد مطلع حاصل شده است،
تقریباً تطابق دارد و عمالً گردشگری نقشی در باال بردن کیفت خدمات یا زیر
ساخت ها و تسهیالت آموزشی نداشته است .اما درباره سوال  22که کاهش یا ضرر
به دیگر مشاغل میباشد ،مردم علت کاهش و ضرر به مشاغل دامداری و کشاورزی
را گردشگری نمیدانند ،و بیشتر علت آن را سیاستهای اعمال شده از طرف نهادها
ارزیابی میکنند با اینکه حضور گردشگران خانههای دوم به شدت بر تغییر کاربری
اراضی تأثیر داشته است ،علت این دیدگاه را شاید بتوان در عدم سودمندی فعالیت
کشاورزی در قبل از حضور گردشگران دانست .مردم به باال بودن قیمت محصوالت
به خاطر گردشگری نمره منفی دادهاند شاید به خاطر این باشد که گردشگری هنوز
دوره نخستین خود یعنی درگیری در روستا را طی میکند.
نتایج پایداری اجتماعی :نتایج پایداری اجتماعی نیز توسط  1سوال که در
1ـ ستاره نشانه گویه منفی است
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جدول( )1نمرات میانگین و انحراف معیار آن آورده شده است ،دیده میشود.
جدول .1نتایج پایداری اجتماعی بر اساس پیمایش میدانی در روستای زیارت
سوالهای مربوط به پایداری اجتماعی
-73از زمان حضور بیشتر گردشگران میزان وقوع جرم و سرقت و ...در
*
روستا ،افزایش یافته است.
 .-74گردشگران تأثیر نامطلوبی بر روش زندگی و فرهنگ در روستا
*
میگذارند.
 -70گردشگری انجام و گسترش فعالیتهای فرهنگی مختلف توسط
جامعه محلی روستایی را تشویق میکند (به عنوان مثال صنایع دستی ،هنر
و موسیقی محلی).
-70گردشگری همبستگی و همکاری بیشتری در میان اهالی روستا ایجاد
کرده است.
-72با افزایش حضور گردشگران ،اعتماد و اطمینان بین مردم روستا کمتر
*
شده است.
-77گردشگری موجب کاهش مهاجرت اهالی روستا به شهرها شده است.
 -76گردشگری تسهیالت تفریحی بیشتری برای ساکنان محلی ایجاد کرده
است.
-35گردشگری باعث بهبود جایگاه اجتماعی زنان در روستا شده است.
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با توجه به نتایج ،مردم دربارة احیای فعالیتهای فرهنگی و کاهش مهاجرت نظر
مثبت داشتهاند .نظر مثبت درباره سوال  2۵را میتوان به خاطر حمایت دهیاری روستا
و دادن وام به روستاییان برای احیای کارگاههای جاجیم بافی دانست ،که این امر به
دوباره زنده شدن این صنعت کمک کرده است .همچنین در سالهای اخیر گسترش
بخش خدمات و ساخت و ساز باعث شده است که مهاجرت که اغلب به خاطر نبود
کار بوده است کاهش یابد .پایگاه زنان نیز منفی دیده شده است ،که البته این بهبود
نقش زنان در بعضی مشاغل که در روستاها مشاهده میشود را در بر نمیگیرد .سوال
 21به طور ضمنی آشکار میکند که گردشگری باعث نشده است که تسهیالتی
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برای تفریح مردم روستا فراهم شود .همچنین از دید پاسخ دهندگان گردشگری
هنوز نتوانسته است بر وقوع جرم و فرهنگ روستا و همبستگی بین مردم تأثیر منفی
داشته باشد.
پایداری زیست محیطی :نتایج حاصل از پایداری زیست محیطی در قالب چهار
سوال که در جدول ( )۰۱نمایش داده شده است ،اندازه گیری شده است.
جدول .72نتایج پایداری اجتماعی بر اساس پیمایش میدانی در روستای زیارت
سوالهای مربوط به پایداری زیست محیطی
-31گردشگری باعث زیبایی در محیط روستا شده است.
 -37گردشگران تا حد زیادی باعث ایجاد سنگینی آمد و شد ،سر و صدا و
*
آلودگی در محیط روستا میشوند.
-33گردشگری موجب بهبود مدیریت و جمع آوری زباله در روستا شده
است.
-34گردشگری آگاهی روستاییان نسبت به حفاظت از محیط زیست روستا
را افزایش داده است.
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با توجه به نتایج ،اثرات محیطی گردشگری بر معیشت مردم به طور گستردهای
مثبت ارزیابی شده است .فقط روستاییان دیدگاه مثبتی در زمینه ایجاد آلودگی و
ترافیک در روستا نداشتهاند .که این با مشاهدات محقق تطابق دارد و حضور
گردشگران به شدت موجب ایجاد سنگینی در آمد و شد و ایجاد آلودگی صوتی
میشود( .با میانگین  )۰/18تغییرات اخیر در جمع آوری زباله روستا ،باعث دیدگاه
مثبت روستاییان به این گزینه شده است .یکی دیگر از چیزهای مفید که گردشگری
برای روستا آورده است ،افزایش آگاهی نسبت به محیط زیست روستا است.
همچنین گردشگری توانسته است محیط و منظر روستا را زیباتر کند ،بهبود بافت
سنتی و همچنین ایجاد ساخت و سازهای جدید چهره روستا را به کلی تغییر داده
است و مردم آن را یک اثر مثبت ارزیابی کردهاند.
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پایداری نهادی :بر خالف ارزیابی زیست محیطی ،نتایج معیشت نهادی به طور کلی
منفی ارزیابی شدهاند( .جدول)۰۰
جدول .77نتایج ارزیابی نهادی بر اساس پیمایش میدانی در روستای زیارت
سوالهای مربوط به پایداری نهادی تعداد 782
 .-30جامعه محلی(مردم و مسئوالن روستا) در برنامه ریزی و توسعه
گردشگری در روستا مشارکت دارند( .توسعه گردشگری روستا تحت
کنترل جامعه محلی است).
 -30احساس میکنم میتوانم در فرآیند تصمیم گیری برای تأثیر بر
نوع توسعه گردشگری روستا شرکت کنم.
 -32همکاری خوبی میان تصمیم گیران برای توسعه گردشگری
روستا وجود دارد.
 -37حضور مسافران و گردشگران تنها به عدهی معدودی در روستا
سود میرساند.
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کمترین نمره را سوال  81دارد که عدالت و انصاف را در مورد توزیع منافع
گردشگری در برمیگیرد .بیشتر پاسخ دهندگان عقیده داشتند که افراد خاصی از
منافع بهره میگیرند ،همچنان که گفتیم بیشترین سود گردشگری از طریق کرایه
منزل بدست میآید که اغلب در دست افرادی است که در گذشته توان مالی
بیشتری داشتهاند و قادر به وارد شدن به این عرصه شدهاند .همچنین گردشگری
توانسته است که دسترسی بیشتر مردم به فرایند تصمیم گیری را بهبود دهد( .سوال
 )85اما مردم دربارة مشارکت در مدیریت گردشگری و ارتباط مناسب برای توسعه
این بخش دیدگاه منفی داشتهاند ،این مسئله در مصاحبه با مردم روستا نیز دیده
میشد و مردم دلیل بسیاری از مشکالت این بخش را توافق نکردن مسئوالن برای
رفع مشکالت میدانستند (سوال  8۵و .)85
پایداری کلی :جدول ( )۰2میانگین نمرات جنبههای مختلف نتایج پایداری معیشت
را نشان میدهد .پایداری زیست محیطی باالترین نمره را به خود اختصاص داده
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است ،اما سه بعد اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی به ترتیب نمرات بعدی را گرفتهاند که
کمتر از حد وسط یعنی  8بوده است ،بنابراین دیدگاه منفی در این سه بعد داشتهاند و
از نتایج آن رضایت نداشتهاند .اما در بعد رضایت کلی از توسعه گردشگری مردم
تقریباً نظر مثبتی داشتهاند و عقیده داشتهاند که اگر مشکالت موجود رفع شود،
توسعه حاضر به سمت بهبودی پیش خواهد رفت که یک دلیل آن را میتوان به
گرایش مردم به مشارکت در توسعه ربط داد( .سوال .)81
جدول  .70میانگین نمرات برای جنبههای مختلف نتایج پایداری روستای زیارت ()n=782
جنبهها و نتایج پایداری

اقتصادی

اجتماعی

زیست محیطی

نهادی

میانگین نمرات لیکرت برای سواالت

2/1

2/11

85/8

51/2

منبع :یافتههای تحقیق
جدول  .79میانگین نمره برای پایداری کلی در روستای زیارت ()n=782
سوال مربوط به پایداری کلی
در کل من از روند توسعه گردشگری حاضر رضایت دارم و فکر
میکنم که این روند باعث پایداری معیشت روستاییان خواهد شد
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8/۱1

۰/2۵

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجه گیری :گسترش گردشگری در روستای زیارت تغییرات معیشتی عمدهای در
آن به وجود آورده است .همچنان که از بررسیها بر میآید معیشت سنتی مردم که
دامداری و کشاورزی بوده است به شدت تحت تأثیر گردشگری واقع شده است که
وابستگی بیش از  5۱درصد اشتغال روستا به آن نشان دهنده آن است .در پاسخ به
سوال اساسی که آیا گردشگری راهبرد مناسبی بری توسعه روستایی و معیشت پایدار
میباشد باید گفت که با توجه به شرایط فعلی روستا عمالً در حال حاضر گزینهای
بهتر از توسعه گردشگری روستا برای بهبود وضعیت معیشتی روستاییان وجود ندارد.
گرچه وضعیت فعلی گردشگری در روستا نیاز دارد تا اقدامات جدی صورت گیرد
تا گردشگری از یک گزینه مناسب برای توسعه روستا به یک تهدید جدی برای
روستا تبدیل نشود .برای این کار نیاز به اصالحات در بخش دولتی و حمایتهای
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بیشتر از گردشگری ضروری مینماید .همچنین باید جایگاه بخش خصوصی در
روند توسعه گردشگری مشخص شود ،تصمیم گیری در این مورد باید با احتیاط
زیاد صورت گیرد و جایگاه مردم محلی به دقت مورد بررسی قرار گیرد .بهبود
سرمایة نهادی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری باید به شدت مورد توجه
قرار گیرد .عدم مشارکت و بی قدرتی مردم در برابر نهادهای دولتی و سوء استفاده
برخی افراد که توان استفاده از رانتهای دولتی را دارند بر دیدگاه منفی مردم نسبت
به توسعه گردشگری و بهبود سرمایة نهادی بسیار موثر است .وجود سرمایه و جاذبه
قوی در روستا از گزینههایی است که به خوبی میتوان از آن در جهت توسعه
گردشگری استفاده کرد .تصمیم گیری مناسب در این جهت بسیار مهم است .با
توجه به داراییهای معیشتی مردم ،با برنامه ریزی و اجرای سیاستهای مناسب و
متناسب با ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی روستا و با بهرهگیری
مناسب از ظرفیتها و قابلیتهای موجود روستا جهت توسعه گردشگری ،به ویژه
سرمایة جاذبهها ،میتوان از توسعه گردشگری ،به عنوان فعالیت مکمل در متنوع
سازی فعالیتهای معیشتی در راستای دستیابی به معیشت پایدار روستایی ،با در نظر
گرفتن اصول توسعه پایدار بهره گرفت .همچنین توجه به سایر فعالیتهای روستا به
خصوص فعالیتهای کشاورزی و دامداری و بهبود وضعیت آنها از وابستگی بیش
از حد مردم به تصنعت گردشگری جلو گیری خواهد کرد .به هر حال باید در نظر
داشت دست یابی به توسعه پایدار یک فرایند طوالنی مدت است و تنها در صورت
مشارکت تمام گروههای ذینفع میتواند یک روند رو به جلو را طی کند و اقدامات
ضربتی تنها برای کوتاه مدت میتواند شرایط بهتری را فراهم کند گرچه در بعضی
زمانها ضروری به نظر میرسد .بنا براین:
برخورد علمی با مسئله توسعه گردشگری بر اساس مطالعه و برنامه ریزی دقیق و
علمی در سطح محلی و منطقهای برای جلوگیری از توسعه ناپایدار گردشگری در
چارچوب یک برنامه ریزی بلند مدت،
نگرش سیستمی به توسعه گردشگری روستایی و توجه به سایر بخشها و ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اجتماع روستایی،
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ایجاد نهادهای عمومی ،خصوصی و مردمی و برقراری ارتباط سازمانی در جهت
برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در سطوح مختلف ملی تا محلی،
مشارکت دادن تمامی گروههای اجتماع محلی در مراحل مختلف گردشگری و
گسترش منافع گردشگری به تمام اقشار جامعه محلی،
جلوگیری از برخورد سودا گرا نه و سودجویانه افراد و اختصاصی شدن جاذبهها
و قابلیتهای گردشگری روستا و برخورد موضعی با مسئله گردشگری روستایی که
به از بین رفتن قابلیتهای گردشگری روستا منجر میشود.
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