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چکیده:
در طی دهه های گذشته بهبود معیشت پایدار مردم روستایی مورد توجه زیادی قرار گرفته و به عنوان
یکی از اهداف اصلی توسعهی پایدار روستایی مطرح بوده است .یکی از رهیافتهای اصلی برای بهبود معیشت
روستایی توسعهی گردشگری روستایی است .بنابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر گردشگری بر معیشت
پایدار روستایی در استان گلستان است .طرح تحقیق حاضر شبهآزمایشی با مقایسهی دو گروه روستاهای
گردشگری و غیرگردشگری است ،که بر مبنای راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است .از ابزار پرسشنامه و
روش مصاحبه برای جمعآوری دادههای مورد نیاز استفاده شده است 071 .نفر سرپرست خانوار از روستاهای
گردشگری و  031سرپرست خانوار از روستاهای غیر گردشگری به عنوان نمونه به روش نمونهگیری تصادفی
طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند .نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان داد که سرمایههای معیشتی 5
گانه در دو گروه روستاها کمتر از حد متوسط و در وضعیت نامناسب بود .نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که
میانگین سرمایههای فیزیکی ،مالی و کل سرمایهها در روستاهای گردشگری از روستاهای غیرگردشگری
بیشتر است .همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در روستاهای گردشگری فعالیتهایی مانند «فروش
تولیدات لبنی محلی»« ،فروش لباس محلی»« ،زراعت» ،به ترتیب راهبرد معیشتی اهمیت بیشتری داشته
است .در حالی که در روستاهای گروه دوم ،به ترتیب فعالیتهای زراعت ،کارگری ،دامداری ،اهمیت بیشتری
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داشته است .نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد که مهمترین زمینه آسیبپذیری در هر دو گروه روستاهای
گردشگری و غیرگردشگری ،فصلی بودن تغییرات است که معیشت روستاییان را با ناامنی بودن مواجه کرده
است .همچنین نتایج آزمون  tتک نمونه ای برای ارزیابی پیامدهای معیشتی گردشگری نشان داد که به جزء
پیامدهای زیستمحیطی ،وضعیت سایر پیامدهای گردشگری ،مناسب است.
واژههای کلیدی :توسعهی روستایی ،گردشگری روستایی ،معیشت پایدار روستایی ،استان گلستان.

مقدمه
امروزه فقر در جوامع روستایی از چالشهای مهم است که ذهن بسیاری از صاحبنظران مسائل
توسعهی روستایی را به خود معطوف کرده است (جمشیدی و خاتونآبادی )10 :0330 ،از طرفی
مبارزه با فقر شرط اساسی جهت دستیابی به توسعهی پایدار روستایی است .یکی از راهـکارهای
کاهش فقر روستایی توسعهی صنعت گردشگری در این نواحی است (جمعهپور و کیومرث:0330 ،
 )13در واقع به علت مشکالت تولید در بخش کشاورزی ،متخصصان همواره بر اهمیت توسعهی
گردشگری روستایی تأکید کردهاند (رضوانی و بیات )32 :0333 ،به عالوه گردشگری صنعتی است
که قابلیتهای زیادی برای ایجاد کسب و کارها جدید دارد و میتواند به توسعهی اشتغالزایی و
کارآفرینی کمک کند (اربابیان و همکاران )023 :0333 ،همه اینها از عوامل تشکیل دهنده اجزا
معیشت پایدار روستایی 0هستند .یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشارها و شوکها،2
سازگار شده و بهبود یافته ،قابلیت و داراییهای 3خود را تقویت یا حفظ کند و فرصتهای معیشت
پایدار را برای نسلهای بعد فراهم آورد (جمعهپور و میرلطفی )3 :0313 ،الگوهای معیشت پایدار
روستایی ،شامل  5مولفهی اصلی سرمایه انسانی ،اجتماعی ،طبیعی ،فیزیکی و مالی است (مطیعی
لنگرودی و همکاران )93 :0331 ،که بهبود آنها الزمه دستیابی به معیشت پایدار تلقی میشود.
رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینه توسعهی روستایی است که در
سالهای اخیر به منظور توسعهی روستایی و کاهش فقر مورد توجه قرار گرفته است (شیروانیان و
نجفی )27 :0331،اخیراً با استفاده از رویکرد معیشت پایدار هدایت و تحلیل نقش گردشگری در
توسعهی روستایی نیز مورد توجه قرار گرفته است (جمعهپور و کیومرث )31 :0330 ،بنابراین
توسعهی گردشگری ،می تواند عامل مهمی در بهبود معیشت روستاییان و افزایش سطح درآمد آنها
در کنار کار کشاورزی و دامداری باشد .علیرغم اینکه مطالعات گستردهای تاثیر گردشگری را بر
جنبههای مختلف توسعهی روستایی از قبیل مهاجرت ،اشتغال ،توسعهی زیرساختی ،کاهش فقر و...
بررسی کردهاند ،ولی مطالعات اندکی (جمعهپور و احمدی35 :0331 ،؛ جمعهپور و کیومرث:0330 ،
 ) 13تاثیر آن را بر معیشت پایدار روستایی مورد توجه قرار دادهاند .بر این اساس هدف تحقیق حاضر
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نیز بررسی میزان تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان است که از طریق
مقایسهی مولفه های معیشت ،تحلیل روندها و راهبردها و نتایج معیشتی در بین دو گروه روستاهای
گردشگری و غیرگردشگری انجام می شود .در ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق بحث شده
است .سپس روش تحقیق ،معرفی ناحیه مورد مطالعه و یافتههای تحقیق ارائه شده است .نتایج و
پیشنهادها نیز قسمت انتهایی مقاله را تشکیل میدهد.
مبانی نظری
معیشت شامل تواناییها (فروشگاهها ،منابع و میزان دسترسی) و فعالیتهای مورد نیاز برای
استفاده از زندگی است (مبایوا 0و استرونزا ).937 :2101 ،2برخی محققان معیشت پایدار را به عنوان
یک سطح از ثروت ،سرمایه و جریان های غذا و پول نقد که برای رفاه فیزیکی و اجتماعی و امنیت و
جلوگیری از فقیر شدن الزم است ،تعریف کردهاند (چمبرز )011 :0315 ،3هر چند چارچوبهای
مختلفی برای تحلیل معیشت پایدار ارائه شده است اما چارچوب پنج جزئی دپارتمان توسعهی
بینالمللی )0 :0333( )DFID( 4یکی از مهمترین چارچوبهای ارائه شده برای تحلیل معیشت
پایدار است .این چارچوب ،بر مبنای پنج جزء کلیدی (که در اکثر چارچوبهای معیشت پایدار وجود
دارند) که به عنوان عوامل درونی شناخته میشوند و داراییهای معیشتی ،5ساختارها و فرآیندهای
در حال تحول ،9آسیبپذیریها ،7نتایج معیشتی ،1استراتژیها و یا فعالیتهای معیشتی 3که به
عنوان عوامل بیرونی شناخته میشوند ،شکل گرفته است (کوئبرلین5 :2113 ،01؛ مهدی 00و
همکاران )19 :2113 ،این چارچوب یک ساختار تحلیلی برای تسهیل درک گسترده و سیستماتیک
از عوامل مختلف است که فرصت های امرار معاش را محدود و یا افزایش میدهد و نشان میدهد که
چگونه آنها با یکدیگر ارتباط دارند (کرانتز )7 :2110 ،02در الگوی  )0330( DFIDدارایهای
معیشتی شامل سرمایههای طبیعی ،)NC( 03فیزیکی ،)PC( 04مالی ،)FC( 05انسانی )HC( 09و
اجتماعی )SC( 07است .ساختارها و فرآیندهای دگرگونساز ،بر چگونگی ترکیب و استفاده از
1

Mbaiwa
Stronza
Chambers
4
Department for International Development
5
Livelihood Assets
6
Transforming structures and process
7
Vulnerabilities
8
Livelihood Outcomes
9
Livelihood Strategies
10
Koeberlein
11
Mahdi
12
Krantz
13
Natural Capital
14
Physical Capital
15
Financial Capital
16
Human Capital
17
Social Capital
2
3

 ..........151مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال چهارم ،شمارهی پانزدهم ،زمستان 1931

دارایی ها و راهبردهای جهت دستیابی به دستاوردهای سودمند معیشتی (مانند درآمد و رفاه بیشتر،
امنیت و امکانات بیشتر) تأثیرگذار است (گالوویک 0و بونزائیر )2-3 :2117 ،2الیس )5 :2111( 3در
تقسیمبندی خود  3گروه را بعنوان ساختارها و فرایندهای تحولزا معرفی میکند :روابط اجتماعی،
نهادها ،سازمانها.
همچنین آسیبپذیری یکی از مفاهیم اساسی مربوط به معیشتی پایدار است که اشاره به
پیچیدگیها و شرایط سخت تأثیرگذار بر زندگی مردم فقیر دارد ،هر چند که همه آسیبپذیریها
ممکن است منفی هم نباشند (اودایاکیومارا 4و شرستا2100 ،5؛  )397چارچوب مفهوم آسیبپذیری
در معیشت ،شامل :فصلی بودن( 9نوسان قیمتها و تولیدها ،فرصتهای شغلی) ،شوکها یا تکانهای
وارد شده ناگهانی( 7درگیریها ،جنگ ،بیماریها ،سیل ،طوفان ،خشکسالی ،آفتها ،زمین لرزه،
آتشسوزی ،سرقت) و روندهای بحرانزای 1پیشبینی شدنی (کمبودهای فصلی ،افزایش جمعیت،
کاهش حاصلخیزی خاک ،آلودگی هوا) است (دپارتمان توسعهی بینالمللی )3 :0333 ،3این تغییرات
شرایط در دسترس بودن داراییها و فرصتها برای تبدیل شدن دارایی به "زندگی" را فراهم
میکند .در چنین شرایطی ،مردم باید خود را با استراتژیهای موجود وفق دهند و یا استراتژیهای
جدید را به منظور زنده ماندن توسعه دهند.
راهبردهای معیشتی نیز ترکیبی از فعالیتها هستند که مردم برای دستیابی به اهداف خود که
همان امرار معاش است انتخاب میکنند (مطیعیلنگرودی و همکاران )93 :0331 ،راهبردهای
معیشتی ممکن است شامل استفاده از منابع طبیعی برای کسب درآمد ،مهاجرت و ارسال وجوه،
فعالیتهای خارج از مزرعه ،مقرری و حقوق بازنشستگی و  ...باشد؛ بنابراین ،انتخاب راهبرد یک
فرایند پویا است (سرات )4 :2111 ،01سه نوع راهبرد معیشتی که در کشورهای در حال توسعه
توسط اغلب خانـوارهای روسـتایی برای حفـظ معیشت انتخاب میشود عبارتند از -0 :کشاورزی
فشرده و گسترده  -2متنوع کردن معیشت شامل کار برای دستمزد و راهاندازی کسب و کار در
روستا  -3مهاجرت از روستا (اسکونز )9 :0331 ،00آخرین بخش چارچوب معیشت پایدار نیز نتایج
معیشتی است که شامل موفقیتها و هدفهایی هستند که استراتژیهای معیشتی (از طریق
داراییهای معیشتی) به آنها دست مییابند .نتایج همواره راهی برای ارزیابی پایداری معیشت
هستند .پیامدهای معیشتی دستاوردها و خروجیهای اقدامات معیشتی است .پیامدها میتواند در
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ایجاد انگیزه در تعیین فعالیتها کمک کند (مطیعیلنگرودی و همکاران )71 :0331 ،در نهایت باید
توجه داشت که معیشت در بسترهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است که تغییرات
زمینه مع یشت ممکن است موانعی در امرار معاش موجود ایجاد کرده و یا فرصتهای جدیدی را
خلق کند.
پیشینه تحقیق
در این قسمت ،منابع و تحقیقات پیشین صورت گرفته در ایران و سایر کشورها ،در دو بخش
تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ،مورد بررسی قرار میگیرد.
جمعهپور و احمدی ( ) 33 :0331بیان کردند که گردشگری در روستای برغان اگر چه باعث به
وجود آمدن اشتغال و در نتیجه درآمد مرتبط با گردشگری و نیز کمک به رشد برخی از فعالیتهای
روستایی مانند باغداری و خدمات شده است ،اما این تاثیر بسیار محدود است و تنها برخی از
خانوارها را در بر میگیرد .در مجموع گردشگری بر جنبههای دیگری چون مسائل اجتماعی ،زیست
محیطی و نهادی تاثیرات مثبت چندانی نداشته و در مواردی تاثیرات منفی اجتماعی و زیست
محیطی به همراه داشته است .مطیعی لنگرودی و همکاران ( )97 :0331در بررسی تاثیر بازگشت
مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان بیان میکنند که مهاجران پس از کسب مهارت و
بازگشت به نواحی روستایی معیشت آنها بهبود یافته به طوری که تفاوت چشمگیری در سرمایههای
انسانی ،مالی ،فیزیکی و اجتماعی و طبیعی افراد بازگشته رخ داده است .جمعهپور و کیومرث
( )17 :0330نشان دادند که گر دشگری در روستای زیارت استان گلستان نتوانسته است نقش
موثری در معیشت پایدار روستاییان ایجاد کند و آثار مثبت گردشگری جزء در بعضی شاخصها موثر
نبوده است .آنها معتقدند که عدم فراگیری منابع گردشگری به گروههای مختلف جامعه و نبود برنامة
مشخص در جهت توسعهی گردشگری از مواردی است که پتانسیلهای توسعهی گردشگری روستا را
تهدید میکند .با وجود این نتایج تحقیق نشان داده که با برنامهریزی مناسب میتوان از قابلیتها و
داراییهای معیشتی مردم در جهت گسترش گردشگری به مثابه استراتژی معیشتی مناسب بهره برد.
مهدی و همکاران ( )14 :2113در مطالعهی خود با عنوان تغییر معیشت و توسعهی معیشت
پایدار در مناطق مرتفع ،غرب سوماترا در اندونزی ،بدنبال تجزیه و تحلیل تغییر معیشت و تداوم
معیشت خانواده ها در این منطقه ،در پاسخ به تغییرات در زمینه مدیریت منابع طبیعی در دهه
گذشته بودند .نتایج نشان داد که مردم کم درآمد دسترسی کمتری به داراییهای سرمایهای نسبت
به گروههای درآمدی متوسط و باال دارند .با این حال ،دسترسی به داراییهای سرمایهای در طول
زمان افزایش یافته است ،و این که خانوادههای فقیر بهبود و پیشرفت اقتصادی را تجربه کردند ،که
نشان دهنده ا فزایش کلی در پایداری اقتصادی است .در زمینه پایداری زیست محیطی ،فعالیتهای
فشرده کشاورزی مانند ورود سموم گیاهی باال و خاکورزی شدید خاک در دامنههای شیبدار،
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منجر به آلودگی و فرسایش خاک شده است .میوا و استرونزا ( ،)935 :2101در پژوهشی اثرات
توسعهی گردشگری د ر معیشت روستایی در دلتای اوکاوانگو را در بوتسوانا بررسی نمودند .نتایج
نشان داد که توسعهی گردشگری در روستاهای ناحیه مورد مطالعه در حال دستیابی به هدف خود،
یعنی بهبود معیشت پایدار از تغییر در فعالیتهای معیشتی سنتی است .در مطالعهای دیگر با عنوان
استراتژیهای گردشگری و معیشت روستایی در مناطقی از رومانی ،آیوریو 0و و کورسال:2101( 2
 ) 052نتیجه گرفتند که تغییرات اساسی در حومه شهر رومانی به همراه نیاز به فعالیتهای اقتصادی
قویتر باعث شده که برخی از خانوادهها به گردشگری به عنوان یک استراتژی تنوع اقتصادی نگاه
کنند .آنها در این مطالعهی کیفی کارآفرینان گردشگری روستایی را انتخاب کردند که نشان میدهد
تجارب مثبت ناشی از فعالیتهای گردشگری ،هم از لحاظ اقتصادی و هم در دیگر جنبههای زندگی
آنها وجود دارد .اودایاکیومارا و شرستا ( ،)399 :2100به بررسی پویایی سطح معیشت خانواده در
دورهی زمانی  0311و  2111پرداختند .نتایج بیانگر این بود که در طی زمان داراییهای معیشتی،
یعنی سرمایه فیزیکی ،انسانی و اجتماعی ،افزایش یافته ،در حالی که دسترسی به سرمایههای
طبیعی و مالی به طور قابل توجهی کاهش یافته است .نایاپین )0344 :2100( 3در بررسی ارتباط
بین تنوع زیستی ،معیشت و گردشگری نتیجه گرفت که گردشگری کمک میکند تا نگرش مردم
محلی نسبت به حفاظت از تنوع زیستی تغییر و وابستگی مردم به منابع طبیعی کاهش یابد.
گردشگری ،به ویژه در مقیاس کوچک و سرمایهگذاریهای اکوتوریسم محلی به عنوان یک ابزار به
منظور ارتقاء معیشت مردم در اطراف مناطق حفاظت شده شناخته شده است .در مطالعهای پائول 4و
رینهارد وگل ،)2 :2103( 5از یک چارچوب مفهومی مبتنی بر داراییها با رویکرد معیشت پایدار به
بررسی تأثیر پرورش میگو ارگانیک در معیشت خانوار استفاده نمودند .آنها در این مطالعه نتیجه
گرفتند که اگر ظرفیت کشاورزان در مقابله با پدیدههای نامشخص (آسیبپذیری) افزایش یابد ،می-
توان گزینه های بیشتری برای شکل دادن به معیشت را به دست آورد .پرورش میگو آلی داراییهای
کشاورزان را افزایش داده است و آسیبپذیریشان را در روشی که منجر به معیشت پایدار میشود،
کمتر نموده است .در این تحقیق داراییهای معیشتی پنجگانه ،راهبردها و همچنین آسیبپذیریها
به تفکیک دو گروه روستاهای گردشگری و غیر گردشگری بررسی شده است .عالوه بر اینها نتایج
معیشتی نیز در چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و نهادی فقط در گروه روستاهای
گردشگری ارزیابی شد (شکل )0

1

Iorio
Corsale
3
Nyaupane
4
Paul
5
Reinhard-Vogl
2
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شکل  -1چارچوب معیشت پایدار
منبع( :جمعهپور و کیومرث0330 ،؛ گالوویک و بونزائیر )2117 ،با اندکی تغییرات

روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ درجه نظارت و کنترل ،میدانی و از لحاظ
گردآوری دادهها از نوع تحقیقات شبه آزمایشی است .به این علت که برای ارزیابی تأثیر گردشگری
تعدادی از روستاهای دارای جاذبهی گردشگری و همچنین تعدادی از روستاهای فاقد گردشگری
انتخاب شد .در تحقیق حاضر ابزار گردآوری دادهها و اندازهگیری متغیرها ،پرسشنامه بوده است که
با توجه به چارچو ب معیشت پایدار تدوین شده است .بدین ترتیب پرسشنامه در چهار بخش اصلی
شامل ،ویژگیهای فردی داراییهای معیشتی ،استراتژیها و راهبردهای معیشتی ،آسیبپذیری و
پیامدهای معیشتی تنظیم شده است .داراییهای معیشتی در قالب  5مؤلفهی سرمایههای انسانی،
اجتماعی ،طبیعی ،فیزیکی و مالی مورد بررسی قرار گرفت (جدول )0
جدول ( )1شاخصهای و گویهها به تفکیک سرمایههای پنجگانه معیشت پایدار
داراییها

شاخصها

تعداد گویههای مرتبط

دانش

میزان تحصیالت سرپرست ،همسر و فرزندان خانواده

شاخص مهارت
سرمایه
انسانی

مشارکت اقتصادی
خانوار
تغذیه و بهداشت

میزان مهارت عمومی ،میزان مهارت فنی و عملی،میزان رجوع
دیگران به شما برای کسب مهارت و حلی مسائل ،حل و فصل
مسائل و مشکالت به تنهایی ،میزان مهارت و تخصص در سایر
زمینههای شغلی
تعداد اعضای خانوار ،افراد شاغل در خانواده ،افراد بیکار در
خانواد،
شغل اصلی ،شغل فرعی ،تعداد افراد خانواده شاغل در فعالیت-
های مختلف (زراعت ،دامداری ،باغداری و )...
مصرف هفتگی مواد پروتئینی در برنامهریزی ،مصرف هفتگی
سبزیجات و میوه ،رضایت از وضعیت تغذیه خانواده ،مصرف
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هفتگی سایر عناصر غذایی ،توان تأمین هزینههای بهداشت و
درمان
ادامه جدول ( )1شاخصهای و گویهها به تفکیک سرمایههای پنجگانه معیشت پایدار
داراییها

شاخصها
مشارکت

سرمایه
اجتماعی

اعتماد

تعامل و همبستگی
اجتماعی

مسکن

کیفیت محیط سکونت
سرمایه
فیزیکی

دسترسی به خدمات و
امکانات
دسترسی به ماشینآالت
کشاورزی

سرمایه
طبیعی

سرمایه
مالی

تعداد گویههای مرتبط
شرکت تعاونی روستایی ،انجمن اولیاء مدرسهی محل ،هیات امنای
مسجد ،پایگاه بسیج ،شورای اسالمی ده ،برنامهها و جلسات مذهبی،
فعالیتهای عمرانی در روستا ،همکاری در فعالیتهای کشاورزی
مراجعهی مردم در مورد مسائل و مشکالت خود به شما ،مراجعهی مردم
در امور شخصی و خانوادگی خود به شما ،میزان حرف شنوی ساکنان
روستا از شما ،مراجعهی مسئوالن دستگاههای دولتی به شما ،توان
کمک مالی به دیگران
روحیه کار گروهی و کمک به یکدیگر در خانواده ،مشارکت در کارهای
عمومی و عمرانی روستا ،روابط صمیمانه با همسایگان ،پایبندی به آداب
و رسوم قومی و مذهبی ،شرکت در مراسم شادی و جشنهای یکدیگر،
شرکت در مراسم عزای یکدیگر ،مشورت در کارهای مهم با یکدیگر،
کمک مالی به دیگران برای حل مشکالت آنها
نوع مالکیت مسکن ،مساحت زیر بنای منزل مسکونی ،وضعیت مسکن،
تعداد اتاقهای واحد مسکونی
وجود حمام و سرویس بهداشتی مناسب در منزل ،وجود سیستم
سرمایشی و گرمایشی مناسب در منزل ،استفاده از مصالح مقاوم و
مناسب در ساخت منزل ،داشتن پذیرایی و فضای مناسب برای
استراحت اعضا در محیط مسکونی
میزان دسترسی به خانه بهداشت ،درمانگاه ،آب لولهکشی سالم ،شبکه
دفع فاضالب ،شبکه گاز رسانی ،بانک و عابر بانک ،وسیله حمل و نقل
به شهر ،جاده و راه مناسب به شهر
میزان دسترسی به تراکتور ،کمباین ،تریلی پشتی تراکتور ،گاوآهن
برگردان ،دیسک ،بذرکار ،کود پاش ،کولتیواتور ،مرزکش ،سمپاش،
پنجه غازی

زمین

میزان زمین زراعی ،باغی

قابلیت زمین

میزان حاصلخیزی خاک مزرعه ،سطح حاصلخیزی اراضی ،میزان رشد گیاه در
زمین

قابلیت آب

میزان آب کافی برای آبیاری مزارع و باغات ،کیفیت آب در اراضی

دسترسیبهمنابعطبیعی

میزان دسترسی به منابع و محصوالت جنگلی ،به آب چشمه و قنات

دام

دارا بودن دام ،تعداد دامهای مختلف

درآمد

میزان درآمد سالیانه ،متوسط هزینه ماهیانه

پسانداز

میزان پسانداز سالیانه

وام و تسهیالتبانکی

دریافت وام ،تعداد وام دریافتی

اشتغال

وضعیت اشتغال ،نوع شغل

کیفیت اشتغال و
درآمد

رضایت از میزان درآمد ،توانایی پس انداز ،رضایت از نوع شغل ،داشتن امنیت
شغلی (بیمه شغلی و بازنشستگی) ،امید به آیندهی شغلی و پیشرفت شغلی،
داشتن فرصتهایشغلی متنوع درمنطقه ،سالمتجسمی جهت انجام
فعالیتشغلی موردنظر
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ابتدا هر کدام از شاخص ها به روش موریس یا روش ضریب محرومیت رفع اختالف مقیاس شدند
و پس از محاسبه وزن شاخصها به روش تحلیل مؤلفههای اصلی شاخص ترکیبی سرمایههای
پنجگانه اندازهگیری شد .راهبردهای معیشتی که شامل شاخصهای فعالیتهای معیشتی مرتبط با
گردشگری و فعالیتهای معیشتی غیرمرتبط با گردشگری است نیز بر اساس گویههای مربوطه در
قالب طیف لیکرت اندازهگیری شد .آسیبپذیریها (روندها و شوکها) نیز بر اساس افزایش یا
کاهش روندهای مثبت و منفی صورت گرفته در زندگی خانوارها اندازهگیری شد .سه مولفهی اصلی
الف -فصلی بودن (شامل :متغیرهای تولید گندم ،کلزا ،برنج ،جو ،محصوالت باغی و تولید دام و
طیور ،فرصتهای کاری درآمدزا) ب -شوکها یا تکانهای وارد شده ناگهانی (شامل :تورم و گرانی،
جرم و جنایت) و ج -روندهای بحرانزای پیشبینی شدنی (شامل :متغیرهای تخریب جنگلها ،از
بین رفتن منابع آب چشمهها و رودخانهها ،آلودگی هوا ،تخریب مراتع ،شلوغی و افزایش جمعیت)
در خصوص تحلیل و ارزیابی آسیبپذیری لحاظ شد (جمعهپور و احمدی )52 :0331 ،در نهایت
نتایج یا پیامدهای معیشتی نیز در قالب تعدادی گویه در چهار گروه اقتصادی ،اجتماعی،
محیطزیستی و نهادی بر اساس طیف لیکرت در روستاهای گروه گردشگری بررسی و ارزیابی شد.
در این مطالعه جامعهی آماری ،شامل کلیه سرپرستان خانوار در  37روستای هدف گردشگری
در استان گلستان است که طبق سرشماری سال  ،0331دارای جمعیت  03011نفر است (سازمان
صنایع دستی و گردشگری گلستان )0332 ،روش نمونهگیری در این تحقیق از نوع تصادفی طبقهای
با انتساب متناسب است .بدی ن ترتیب برای انتخاب نمونه از روستاهای گردشگری ،ابتدا  3تا از
شهرستانهای گرگان ،کالله و گالیکش که دارای جاذبههای گردشگری بوده انتخاب ،سپس از درون
هر شهرستان مهمترین روستاها که دارای جاذبههای طبیعی بیشتر و همچنین میزان جذب گردشگر
بیشتری بودند ،انتخاب گردید .این روستاها در مشورت با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری استان انتخاب شدند .در داخل روستاها نیز از شیوه نمونهگیری تصادفی ساده برای
انتخاب سرپرستان خانوار استفاده گردید .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  037تعیین شد که
در نهایت اطالعات  071پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .برای نمونهگیری از روستاهای
غیرگردشگری نیز ابتدا  3تا از شهرستانهای استان گلستان انتخاب ،سپس از درون هر شهرستان با
مشورت با افراد متخصص  5روستا که دارای فعالیتهای کشاورزی بوده و فاقد جاذبهی گردشگری
بودند ،انتخاب گردید .برای ان تخاب نمونه نیز تالش شد تا نسبتی معادل نسبت نمونه در روستاهای
گردشگری اطالعات گردآوری شود که در نهایت پس از حذف پرسشنامههای ناقص در این گروه از
روستاها ،تعداد  031پرسشنامه مناسب تحلیل تشخیص داده شده و مبنای کار دادهپردازی قرار
گرفت .پس از تأیید روایی محتو ایی و ظاهری ،پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه (در محدوده  1/91تا  )1/31نیز ارزیابی و تأیید شد.
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ناحیه مورد مطالعه
ا ستان گلستان در قسمت شمالی کشور ،بین عرض جغرافیایی  39درجه و  31دقیقه تا 31
درجه و  1دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  53درجه و  57دقیقه تا  59درجه و  22دقیقه شرقی از
نصف النهار گرینویچ واقع شده است (شکل  )2این استان دارای  37روستای هدف گردشگری است
(سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ایران )0333 ،در این مطالعه روستای زیارت از
شهرستان گرگان ،روستای تنگراه از شهرستان گالیکش ،روستاهای گچیسو باال ،گچیسو پایین و
اوقچی از شهرستان کالله بدلیل دارا بودن جاذبههای گردشگری متنوع از قبیل آبشارهای زیبا،
چشمه آبگرم ،امامزاده ،بافت قدیمی روستا ،وجود چشمانداز طبیعی ،تولیدات کشاورزی ،دامی و
لبنی و صنایع دستی محلی که ساالنه گردشگران زیادی را جذب میکنند ،به عنوان روستاهای
گردشگری انتخاب شدند .همچنین 5 ،روستای خوجهلر و صوفیان از شهرستان کالله ،روستاهای
قانجق شهرک و آققمیش از شهرستان گالیکش ،روستای ایگدرسفلی از شهرستان گنبد به عنوان
روستاهای غیرگردشگری انتخاب شدند.

شکل ( )2نقشه منطقه مورد مطالعه

یافتههای تحقیق
ویژگیهای پاسخگویان
در روستاهای غیرگردشگری و گردشگری به ترتیب  13/0و  15/3درصد از پاسخگویان مرد
بودند .میانگین سنی پاسخگویان نیز به ترتیب  31/13و  35/11سال بود .در روستاهای
غیرگردشگری میانگین بیکاران خانواده  2/42نفر و در روستاهای گردشگری  0/95نفر بود .متوسط
تعداد اعضای خانواده پاسخگویان روستاهای غیرگردشگری  4/22و میانگین بیکاران در خانواده نیز
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 2/42نفر بود در حالی که در روستاهای گردشگری بعد خانوار  4/44نفر و میانگین بیکاران
 0/95نفر بود .شغل اصلی  33/1درصد پاسخگویان روستاهای غیرگردشگری ،کشاورزی بود و
 40/5درصد آنان در سایر مشاغل ،از جمله رانندگی ،بنایی ،دستفروش ،بازاریابی و  ...مشغول بودند.
در روستاهای گردشگری شغل اصلی  45/3درصد جزء سایر مشاغل از جمله هتلداری ،رانندگی،
نجار ،فروشنده مصالح ساختمانی و  ...بود و  01/1درصد آنان کشاورز 05/3 ،درصد نیز کارمند بودند.
در روستاهای غیرگردشگری میانگین درآمد سالیانه پاسخگویان  01/331میلیون تومان و میانگین
هزینه ماهیانه  1/913میلیون تومان بود .در روستاهای گردشگری میانگین درآمد سالیانه 04/013
میلیون تومان است و میانگین هزینه ماهیانه  1/115میلیون تومان بود
ارزیابی سرمایههای معیشتی در میان دو گروه :نتایج آزمون  tتک نمونهای
در این قسمت برای بررسی اینکه میزان سرمایههای معیشتی روستاهای گردشگری و
غیرگردشگری بیشتر از حد میانگین است از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده است .بنابراین ابتدا
شاخصهای ترکیبی کلیه سرمایهها از طریق فرمول ضریب محرومیت رفع اختالف مقیاس شدند و
بعد از طریق آزمون کولموگرف-اسمیرنف نرمال بودن توزیع آنها ارزیابی شد .همچنین فرضیات زیر
تدوین شد که نتایج آن در جدول ( )2نشان داده شده است:
فرضیه صفر :سرمایههای معیشتی کمتر و مساوی از حد متوسط است (نامناسب)
فرضیه مقابل :سرمایههای معیشتی بیشتر از حد متوسط است (مناسب)
H0: i  0.5
H1: i  0.5

برای تحلیل جدول زیر به این صورت عمل میشود :مرز مشخص کننده تأیید یا عدم تأیید فرض
صفر ،مقدار آمار استاندارد در سطح  %35است .در این سطح اطمینان آمارهی استاندارد برابر است
با 0/39؛ به این معنی که هر گویه یا متغیری که مقدار آمارهی  tاز  0/39کوچکتر باشد در محدوده
 H0قرار میگیرد و گویه یا متغیری که مقدار آمارهی  tآن از  0/39بزرگتر باشد ،در محدوده H1
است و میتوان گفت که سرمایههای معیشتی در حد مناسب است.
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جدول ( )2نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ارزیابی میزان سرمایهها در دو گروه روستاها
انحراف
معیارها

میانگین

مقدار t

معنیداری

از
میانگین

فاصله اطمینان
حدپایین

حدباال

رد/قبول
H0

روستاهای گردشگری
سرمایه انسانی

1/25

-23/04

*

1/111

سرمایه اجتماعی

1/45

-2/32

*

-1/24

-1/29

-1/22

قبول

1/114

-1/14

-1/17

-1/10

قبول

سرمایه فیزیکی

1/53

0/17

1/192

1/13

-1/110

1/17

قبول

سرمایه طبیعی

1/37

-7/02

*

1/111

-1/02

سرمایه مالی

1/42

-4/41

*

1/39

-00/23

کل سرمایهها (دارایی
معیشتی)

-1/09

-1/13

قبول

1/111

-1/17

-1/01

-1/13

قبول

*1/111

-1/03

-1/05

-1/01

قبول

روستاهای غیر
گردشگری
سرمایه انسانی

1/24

-04/7

*

1/111

سرمایه اجتماعی

1/44

-2/79

*

-1/25

-1/23

-1/22

قبول

1/117

-1/15

-1/11

-1/10

قبول

سرمایه فیزیکی

1/44

-0/93

1/132

-1/15

-1/01

1/111

قبول

سرمایه طبیعی

1/32

-3/31

*

1/111

-1/07

سرمایه مالی

1/35

-7/01

*

9/19

-1/11

کل سرمایهها (دارایی
معیشتی)

-1/21

-1/03

قبول

1/111

-1/04

-1/01

-1/01

قبول

*9/999

-9/93

-9/11

-9/91

قبول

مأخذ :یافتههای تحقیق0333 ،

با توجه به نتایج جدول ( )2مشاهده میشود که برای هر دو گروه روستاها مقدار  tبه تفکیک
انواع سرمایهها کمتر از مقدار بحرانی ( )0/39است ،بنابراین فرض صفر برای تمام سرمایهها پذیرفته
میشود و میتوان نتیجه گرفت که سرمایههای معیشتی پنجگانه در دو گروه روستاها نامناسب
است .هر چند میانگین سرمایهها کمتر از مقدار متوسط  1/5به دست آمده است اما در این بین فقط
سرمایه معیشتی فیزیکی در روستاهای گردشگری بیشتر از حد متوسط است و تقریباً مناسب است.
این نتایج برای کل سرمایههای معیشتی (دارایی معیشتی) در هر دو گروه روستاها نیز صادق است،
به طوری که مشاهده میشود کل دارایی معیشتی کمتر و مساوی حد متوسط میباشند .طبق این
نتایج میتوان گفت که گردشگری نتوانسته بر داراییهای معیشتی افراد تأثیری مثبتی داشته باشد.
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مقایسه میانگین سرمایههای معیشتی در میان دو گروه :نتایج آزمون  tمستقل
در این قسمت ،برای مقایسهی میزان اهمیت هر کدام از سرمایههای معیشتی در روستاهای
گردشگری و غیرگردشگری از آزمون  tمستقل استفاده شد .بر خالف نتایج آزمون  tتک نمونهای،
نتایج جدول ( )3نشان میدهد که بین روستاهای گردشگری و غیرگردشگری از لحاظ سرمایههای
فیزیکی ،مالی و کل سرمایهها ،به عبارتی داراییهای معیشتی تفاوت معنیداری در سطح  35درصد
اطمینان وجود دارد و در تمام موارد میانگین روستاهای گروه اول از گروه دوم بیشتر است.
جدول ( )9مقایسهی میانگین سرمایههای معیشتی در میان دو گروه روستاها (آزمون  tمستقل)
متغیر وابسته

انحراف

گروهها

میانگین

گردشگری

1/25

1/03

غیر گردشگری

1/24

1/03

گردشگری

1/45

1/21

غیر گردشگری

1/44

1/21

گردشگری

1/53

1/23

غیر گردشگری

1/44

1/33

گردشگری

1/37

1/20

غیر گردشگری

1/32

1/03

گردشگری

1/42

1/21

غیر گردشگری

1/35

1/22

دارایی معیشتی

گردشگری

1/41

1/03

(کل سرمایهها)

غیر گردشگری

9/96

9/12

سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی
سرمایه فیزیکی
سرمایه طبیعی
سرمایه مالی

*معنیداری سطح  1/15و **معنیداری سطح 1/10

معیار

مقدار t

معنیدار
ی

1/93

9/521

1/04

9/112

*2/53

9/912

0/72

9/915

*2/12

9/995

*2/20

9/921

مأخذ :یافتههای تحقیق1939 ،

راهبردهای معیشتی
برای مقایسهی میزان اهمیت هر کدام از راهبردهای معیشتی در دو گروه روستاها از آزمون
فریدمن استفاده شد که نتایج بیانگر اهمیت متفاوت آنها است (جدول  )4با توجه به میانگین
فریدمن مشاهده میشود که در روستاهای گردشگری فعالیتهای فروش تولیدات لبنی محلی،
فروش لباس محلی ،زراعت ،دامداری ،جابجایی و راهنمایی مسافران ،فروش صنایع دستی به ترتیب
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اهمیت بیشتری داشتند .در حالی که در روستاهای گروه دوم ،به ترتیب فعالیتهای زراعت،
کارگری ،دامداری ،فروش تولیدات لبنی محلی ،کارمندی ،باغداری ،اهمیت بیشتری داشتند.

جدول ( )1مقایسهی میانگین انواع فعالیتهای مرتبط و غیرمرتبط با گردشگری (آزمون فریدمن)
روستاهای گردشگری

روستاهای غیر گردشگری

راهبردهای معیشتی

میانگین
معمولی

میانگین
فریدمن

رتبه

میانگین
معمولی

میانگین
فریدمن

رتبه

اجارهی منزل

2/935

00/51

7

0/192

1/32

05

فروش صنایع دستی

2/934

00/37

9

0/009

3/25

1

فروش غذاهای محلی

2/211

01/43

3

0/133

3/12

03

فروش لباس محلی

2/323

02/03

2

0/115

3/14

02

فروش تولیدات لبنی محلی

3/202

02/13

0

0/457

01/33

4

اجارهی اسب

0/370

7/97

09

0/149

1/70

03

جابجایی و راهنماییمسافران

2/153

00/31

5

0/293

3/51

7

زراعت

2/753

02/19

3

4/192

09/79

0

باغداری

0/927

1/44

05

0/213

3/71

9

دامداری

2/112

00/35

4

0/191

00/90

3

کارمندی

0/194

1/75

04

0/542

3/73

5

مغازه داری

2/034

3/99

00

0/312

3/24

3

کارگری

2/911

00/32

1

3/177

04/32

2

دست فروشی

0/379

3/31

02

0/154

1/12

09

حقوق بازنشستگی

0/011

9/17

03

0/032

1/31

04

0/279

7/01

01

0/092

3/00

01/5

0/300

7/33

07

0/241

3/00

01/5

0/111

1/73

03

0/149

1/77

01

2/011

01/14

01

0/154

1/11

07

کمکهای دولتی و از کار
افتادگی
کمیته امداد و بهزیستی
جمع آوری منابع و گیاهان
جنگلی
تولید صنایع دستی

مقدار کای اسکویر 33/314 :و
سطح معنیداری 1/11
مأخذ :یافتههای تحقیق0333 ،

کای اسکویر 70/433 :و سطح
معنیداری 1/11
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تحلیل روندها در چارچوب معیشت پایدار
برای بررسی اینکه آیا روند افزایشی یا کاهشی مربوط به متغیرهای اجتماعی اقتصادی به صورت
یکنواخت صورت گرفته یا خیر ،از آزمون توزیع دادهها (آزمون نیکویی برازش) کای اسکویر استفاده
شده است .در این آزمون فرضها به شرح زیر تدوین شده است که نتایج آن در جدول ( )5مشاهده
میشود:
روند افزایش یا کاهش متغیرهای اجتماعی اقتصادی در روستاها یکنواخت است (فرض صفر)
روند افزایش یا کاهش متغیرهای اجتماعی اقتصادی در روستاها یکنواخت نیست (فرض مقابل)
تحلیل روندهای مثبت
الف -روستاهای گردشگری :با توجه به جدول مشاهده میشود در روستاهای این گروه ،به جزء
در مواردی مانند «میزان تولید جو»« ،فرصتهای کاریدرآمدزا»« ،قدرت خرید مردم»« ،دارایی
مردم» و «میزان سرمایهگذاری» ،در بیشتر موارد روند تغییرات یکنواخت نبوده است و فرض صفر
پذیرش نمیشود .مالحظه می شود که تولید گندم ،تولید دام و طیور ،انسجام و همبستگی
خانوادهها ،تعامل و انسجام در سطح روستا ،تقویت فرهنگ و ارزشهای محلی و حس تعلق مردم به
روستا افزایش داشته و تولید کلزا ،برنج ،جو و محصوالت باغی کاهش داشته است.
ب -روستاهای غیرگردشگری :بر اساس اطالعات جدول ( ،)5در روستاهای گروه دوم ،به جزء در
مواردی مانند «تولید کلزا» و «تولید برنج» در بیشتر موارد روند تغییرات یکنواخت نبوده است و
فرض صفر پذیرش نمیشود .مالحضه میشود که تولید گندم ،انسجام و همبستگی خانوادهها ،تعامل
و انسجام در سطح روستا ،تقویت فرهنگ و ارزشهای محلی ،حس تعلق مردم به روستا و رفاه خانوار
افزایش داشته و تولید برنج ،جو ،محصوالت باغی ،دام و طیور ،فرصتهای کاری درآمدزا ،قدرت
خرید ،داراییهای مردم و میزان سرمایهگذاری کاهش داشته است.
تحلیل روندهای منفی
الف -روستاهای گردشگری :با توجه به نتایج جدول مشاهده میشود در این روستاها ،به جزء در
مواردی مانند «آلودگی هوا و اقلیم» و «تخریب مراتع» در بیشتر موارد تغییرات یکنواخت نبوده و
فرض صفر پذیرش نمیشود .مالحظه میشود که تورم و گرانی و شلوغی و افزایش جمعیت افزایش
داشته و تخریب جنگلها ،از بین رفتن منابع آب ،چشمهها و رودخانهها و جرم و جنایت روندی
کاهشی داشته است .هر چند نمیتوان گفت از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.
ب -روستاهای غیرگردشگری :نتایج جدول نشان میدهد که در این گروه روستاها ،به جزء در
مواردی مانند « تورم و گرانی» و «آلودگی هوا و اقلیم» ،در بیشتر موارد تغییرات یکنواخت نبوده
است و فرض صفر پذیرش نمیشود .مالحظه میشود که تخریب جنگلها ،از بین رفتن منابع آب،
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چشمهها و رودخانهها ،تخریب مراتع ،شلوغی و افزایش جمعیت و جرم و جنایت روندی کاهشی
داشته است .هر چند ممکن است این وضعیت کنونی این متغیرها همچنان نامناسب باشد.
جدول ( )5بررسی روند افزایش کاهش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در روستاها
روستاهای گردشگری
افزایش

کاهش

 χ2و
معنیداری

روستاهای غیرگردشگری
افزایش

کاهش

 χ2و
معنیداری

روندهای مثبت
تولید گندم

013

97

**

7/92

*

37

30

**

91/99

تولید کلزا

70

33

4/90

97

92

9/13

تولید برنج

50

003

**27/21

53

71

9/39

تولید جو

77

30

0/09

21

010

**11/91

**

20/07

تولید محصوالت باغی

55

005

تولید دام و طیور

33

70

*

4/90

32
35

37
34

**

92/15

**

26/31

**

فرصتهای کاری درآمدزا

15

14

1/11

41

10

انسجام و همبستگی خانوادهها

023

05

**31/25

022

7

**192/51

تعامل و انسجام در سطح روستا

009

23

**52/21

001

00

**11/15

تقویت فرهنگ و ارزشهای محلی

005

31

**
**

43/12

79

50

**

حس تعلق مردم به روستا

001

29

51/77

011

21

**

قدرت خرید

93

12

2/43

35

33

**

1/11

65/39

121/11

199/65

*

داراییهای مردم

73

72

1/11

50

71

5/65

میزان سرمایهگذاری

74

70

1/19

29

010

**121/91

رفاه خانوار

010

44

**22/41

39

33

**99/16

003

57

**

91

54

009

**

روندهای منفی
تورم و گرانی
تخریب جنگلها
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ارزیابی پیامدهای معیشتی گردشگری :نتایج آزمون  tتک نمونهای
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در این قسمت جهت بررسی اینکه میزان پیامدهای روستاهای گردشگری بیشتر از حد میانگین
است از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده است .بنابراین ابتدا گویههای منفی با گویههای مثبت
همجهت سازی شدند و از طریق میانگین ردیفی شاخص ترکیبی هر پیامد محاسبه شد ،سپس از
طریق فرمول ضریب محرومیت رفع اختالف مقیاس شدند و دامنه آنها بین صفر و یک محاسبه شد.
به عالوه از طریق آزمون کولموگرف-اسمیرنف نرمال بودن توزیع آنها ارزیابی شد .در ادامه فرضیات
زیر تدوین شد که نتایج آن در جدول ( )9نشان داده شده است:
نقیض ادعا :پیامدهای گردشگری کمتر و مساوی از حد متوسط است (نامناسب)
ادعا :پیامدهای گردشگری بیشتر از حد متوسط است (مناسب)

H0:

i  0.5
H1:

i  0.5

جدول ( )6نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ارزیابی میزان پیامدهای گردشگری در روستاهای گردشگری
انحراف
معیارها

میانگین

مقدار t

معنیداری

از
میانگین

فاصله اطمینان
حدپایین

حدباال

رد/قبول
H0

روستاهای گردشگری
پیامدهای اقتصادی

1/53

2/024

*

1/135

پیامدهای اجتماعی

1/54

2/302

*

1/13

1/11

1/19

رد

1/114

1/14

1/10

1/11

رد

پیامدهای زیستمحیطی

1/52

0/311

1/033

1/12

-1/10

1/19

قبول

پیامدهای نهادی

1/53

9/970

*

پیامد کلی

9/51

9/391

1/111

1/13

1/19

1/02

رد

*9/999

9/91

9/92

9/91

رد
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با توجه به نتایج جدول ( )9مشاهده میشود به جزء پیامدهای زیستمحیطی ،در سایر پیامدها
مقدار  tبیشتر از مقدار بحرانی ( )0/39است ،بنابراین فرض صفر برای پیامدهای محیطزیستی
پذیرش و برای سایر پیامدها رد میشود .در حقیقت پیامدهای مثبت اجتماعی (مانند کاهش
مهاجرت ،افزایش همبستگی در بین مردم بومی ،معرفی فرهنگ محلی ،بهبود جایگاه زنان و ،)...
اقتصادی (افزایش فرصتهای شغلی ،ایجاد تنوع در تولید ،افزایش سودآوری کسب و کارها) و نهادی
(افزایش توجه دولت ،بهبود همکاری نهادهای محلی) گردشگری برای روستاها بیشتر از حد متوسط
بوده است .بنابراین با توجه به رد فرض صفر در مورد این پیامدها میتوان نتیجه گرفت که
پیامد های گردشگری مناسب بوده است .این نتایج برای کل پیامدها نیز صادق است ،به طوری که
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مشاهده میشود کل پیامدهای گردشگری نیز بیشتر از حد متوسط است .اما پیامدهای مثبت
محیطزیستی (افزایش آگاهی محیطزیستی ،افزایش حفاظت از منابع طبیعی ،بهبود جمعآوری
زبالهها و  )...کمتر از حد متوسط بوده است و این نوع پیامدهای نامناسب بوده است.
نتیجهگیری
نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان داد که سرمایههای معیشتی  5گانه در دو گروه روستاها کمتر
از حد متوسط است و در وضعیت نامناسب بود .طبق این نتایج میتوان گفت که وضعیت کلی
معیشت بدون توجه به نوع اقتصاد روستاها در ناحیه مورد مطالعه مناسب نیست .بنابراین در
روستاهای غیرگردشگری نیازمند توجه بیشتر به تنوع منابع درآمدی و در روستاهای گردشگری
نیازمند برنامهریزی برای استفاده بیشتر از این مزیتها است .که این نتایج با نتایج تحقیق جمعه پور
و کیومرث ( )0330در روستای زیارت ،همخوانی دارد.
نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که بین دو گروه روستاها از لحاظ سرمایههای فیزیکی ،مالی و
کل سرمایهها ،تفاوت معنیداری در سطح  35درصد وجود دارد و در تمام موارد میانگین روستاهای
گردشگری از غیرگردشگری بیشتر است .در واقع علیرغم پایین بودن سطح معیشت اما نوع اقتصاد
روستا توانسته تأثیر مثبتی بر بهبود معیشت داشته باشد .این نتایج بیانگر ضرورت تنوع سازی
اقتصاد روستا عالوه بر فعالیتهای کشاورزی است .این نتایج با برخی از نتایج تحقیق اودایاکیومارا و
شرستا ( ) 2100که به بررسی پویایی سطح معیشت خانواده بر اساس چارچوب معیشت خانوار
پرداختند ،مطابقت دارد .زیرا آنها نشان دادند داراییهای معیشتی ،یعنی سرمایه فیزیکی ،انسانی و
اجتماعی در منطقه مورد مطالعه ،افزایش یافته ،در حالی که دسترسی به سرمایههای طبیعی و مالی
به طور قابل توجهی و کمی کاهش یافته است.
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در سطح  33درصد ،میزان اهمیت هر کدام از راهبردهای
معیشتی در دو گروه روست اها متفاوت بوده و از اهمیت یکسانی برخوردار نبودند .نتایج این قسمت
نشان داد که در روستاهای گردشگری فعالیتهایی مانند «فروش تولیدات لبنی محلی»« ،فروش
لباس محلی»« ،زراعت»  ،به ترتیب اهمیت بیشتری داشته است .در حالی که در روستاهای گروه
دوم ،به ترتیب فعالیتهای «زراعت»« ،کارگری»« ،دامداری» ،اهمیت بیشتری داشته است .هر چند
عوامل مختلف دیگری نیز تأثیر گذار بود ،بنابراین در روستاهای گردشگری با وجود جاذبههای
گردشگری ،روستاییان به منابع درآمدی خود تنوع بخشیده ،لذا فعالیتهایی همچون فروش تولیدات
لبنی محلی و لباس محلی و صنایع دستی با احداث نمایشگاهها و غرفهها روز به روز گسترش یافته
است که علل احتمالی آن را میتوان به گردشگری نسبت داد .نتایج برخی تحقیقات پیشین نیز
نشان داد که گردشگری توانسته است در فعالیتهای معیشتی روستاهای تغییراتی ایجاد کند (میورا،
2100؛ میورا و استرونزا )2101 ،برخی دیگر از تحقیقات نیز نشان داد که مهاجرت فصلی نیروی کار
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و بازگشت مهاجران نیز منجر به بهبود معیشت پایدار روستایی شده است (مطیعی لنگرودی و
همکاران)0331 ،
نتایج تحلیل روندها نشان داد که در روستاهای گردشگری در بیشتر موارد روند تغییرات
متغیرهای ا قتصادی و اجتماعی یکنواخت نبوده است .در این گروه از روستاها ،فعالیتهای سنتی
روستاییان (تولید محصوالت زراعی) در سالهای اخیر به دلیل توسعهی گردشگری و فعالیتهای
مرتبط با آن کاهش یافته است که در زمینه چارچوب مفهوم آسیبپذیری یعنی فصلی بودن قرار
میگیرند .هم چنین در روستاهای غیرگردشگری نیز در بیشتر موارد روند تغییرات یکنواخت نبوده
است .در این گروه از روستاها نیز بیشتر مولفههای اجتماعی و ارزشهای محلی بهبود یافته و
فرصتهای اقتصادی نیز کاهش داشته است .بنابراین مهمترین زمینه آسیبپذیری هر دو گروه
روستاها فصلی بودن تغییرات است که روند کاهشی داشته و معیشت خانوارهای روستایی را با
ناامنی بودن مواجه میکند .به عالوه نتایج این قسمت نشان داد که در روستاهای گردشگری،
روندهای بحرانزای پیش بینی شدنی (از قبیل تورم و گرانی و شلوغی و افزایش جمعیت) از
مهمترین موارد در زمینه چارچوب مفهوم آسیبپذیری بود.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و نهادی گردشگری،
در روستاهای گردشگری مناسب بود .بنابراین توسعهی گردشگری در روستاهای گردشگری هرچند
پیامدهای زیستمحیطی نامناسبی را ایجاد کرده است اما پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و نهادی
مناسبی را ایجاد کرده است .اینها با نتایج تحقیق جمعهپور و احمدی  ،0331همخوانی ندارد .آنها
نشان دادند که گردشگری در شکل فعلی در هیچ یک از ابعاد گردشگری پایدار نیست و اثرات منفی
آن بیشتر از اثرات مثبت است .به عالوه با نتایج تحقیق مهدی و همکاران  2113که به بررسی تغییر
معیشت و توسعهی معیشت پایدار در مناطق مرتفع غرب سوماترا در اندونزی پرداختند ،مطابقت
ندارند .آنها نشان دادند که معیشت خانوارها در زمینه اقتصادی پایدار ولی در زمینه زیستمحیطی و
اجتماعی و نهادی پایدار نیست و کاهش داشته است.
پیشنهادهای سیاستی
 نتایج نشان داد که به جز در مورد سرمایههای فیزیکی ،در کل فعالیتهای گردشگری تأثیر
اندکی بر سرمایهها و دارایی های معیشتی مردم محلی داشته است؛ لذا برای افزایش منافع
گردشگری این موارد پیشنهاد میشود :تقویت و گسترش بازارها و بازارچههای محلی ،اختصاص وام
با بهرهی مناسب توام با معافیتهای مالیاتی و تسهیالت نهادی برای توسعهی فعالیتهای
گردشگری به شکل کارگاههای صنایع دستی و نیز مراکز ارایه خدمات گردشگری در چارچوب
همکاری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با سازمانهای ذیربط در راستای
تقویت سرمایههای اقتصادی ،برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی ،جشنوارهها و رویدادهای

 ..........161مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال چهارم ،شمارهی پانزدهم ،زمستان 1931

فرهنگی به منظور معرفی و پاسداشت میراث فرهنگی محلی در راستای توسعهی سرمایههای
اجتماعی -فرهنگی ،آموزش مهارتهای الزم به مردم محلی و نیز مدیریت روستاها توام با نظارت
دستگاه های ذیربط برای بهبود عرضه کیفیت خدمات گردشگری در راستای توسعهی سرمایههای
انسانی با همکاری سازمان فنی و حرفهای و موسسات آموزشی فعال در سطح منطقه ،بازنگری و
پیادهسازی طرحهای هادی با در نظر گرفتن زیرساختها و فضاهای کالبدی مناسب برای
گردشگری؛
 نتا یج تحلیل روندها نشان داد که در روستاهای گردشگری در مقایسه با غیرگردشگری
متغیرهای «انسجام و همبستگی خانوادهها»« ،تعامل و انسجام در سطح روستا» روند کاهشی داشته
است ،بنابراین جهت توسعهی برنامههای گردشگری ،جلب مشارکت مردم محلی (همیاری شوراهای
روستایی) در قالب نشستهای مشترک یا تعامل با رهبران محلی و نخبگان روستایی و همچنین در
نظر گرفتن نگرانیهای جامعهی محلی ضروری است .چنانچه پیشتر گفته شد پاسداشت هویت
فرهنگی در قالب رویدادهای اجتماعی نظیر جشنوارهها ،مسابقات محلی و نمایشگاهها با مشارکت
جمعی خانوادههای روستایی میتواند موثر واقع شود.
 نتایج نشان داد که پیامدهای زیستمحیطی گردشگری نسبت به سایر پیامدها ،منفی و در
حد نامناسب است ،بنابراین بهرهبرداری از منابع طبیعی روستاها با رعایت اصول محیطزیستی ،انجام
اقدامات آموزشی و فرهنگی برای افزایش آگاهی مردم و گردشگران در جهت حفظ محیطزیست ،به
کارگیری سیستم صحیح جمعآوری و دفع فاضالب و زباله ،عرضه زغال و محلهایی برای پخت و پز
به منظور پیشگیری از روشن کردن آتش در عرصههای جنگلی و مرتعی ،کشیدن حصار ،قرق کردن
یا محدود نمودن تردد در محدودههای آسیبپذیر زیستبوم روستایی ،ارائه نقش به افرادی از روستا
به عنوان مأموران کنترل و حفظ محیطزیست جهت نظارت بر رفتار بد زیستمحیطی گردشگران
توصیه میشود.
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