
 
 

 17بهار ـ  71سال هفتم ـ شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات 

 771تا  71صفحات 

معیشتی  یها تیفعال و ها ییدارابررسی اثرات گردشگری بر 
 مردم در چارچوب معیشت پایدار گردشگری 

 (مطالعه موردی روستای زیارت)

 
 * دکتر محمود جمعه پور

  ** ثنرجس کیومر

 چکیده 

 اهمیت صنعت گردشگری به عنوان راهکاری برای کاهش فقراخیر  یاه در سال 
گذاران واقع  سیاسته روستایی به خصوص در کشورهای در حال توسعه مورد توج

گران  فقر توسط توسعهردشگری برای کاهش جایگاه گاین  وجود با .شده است
و  صنعت گردشگری خشی و تمرکز بیش از اندازه برروستایی به خاطر داشتن نگاه ب

توسعه و توسعه روستایی توسط محققان و دست  یها یتئورریشه نداشتن در 
کاران توسعه روستایی به شدت مورد انتقاد واقع شده است. در پاسخ به انتقادات راند

عقیده  یا ، عدهردشگری برای کاهش فقر وارد شده استفراوانی که به جایگاه گ
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معیشت  ر چارچوبکه د ییها کیتکن لهیبه وسرا  ارساییاین ن توان یدارند که م
چارچوب معیشت پایدار  یریارگه کببا  ،کرد. این تحقیق بر طرفارد پایدار وجود د

به  یابی برای دست مردم روستای زیارت یها یت سرمایةبه بررسی وضع گردشگری،
معیشتی مردم  یها ییداراگردشگری بر بهبود  ریاث زانتیمو بررسی معیشت پایدار 

 . پردازد یم
اسنادی و ة از روش مطالعکه در آن  تحلیلی استـ  توصیفی از نوعاین تحقیق  

 یدر نمونه مورد(، فردی و گروهی میدانی )پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه پیمایش
پرسشنامه خانوار بر  ۰۵۱در این چارچوب تعداد است.  استفاده شدهروستای زیارت 

با مدیران و  ختمنداسمورد مصاحبة نیمه  ۰1اساس نمونه گیری تکمیل و تعداد 
برگزار شده است.  (PRA)و دو جلسه ارزیابی مشارکتی گروهی  مکارشناسان انجا

بر اساس مدل مفهومی تحقیق با استفاده از کمی و کیفی بدست آمده  یها داده
 یمعرفی شده برا یها شاخصبر اساس  ، کیفی و تحلیل محتواتحلیل کمی یها روش

مورد بررسی قرار  SPSSاز نرم افزار  با استفادهرویکرد معیشت پایدار گردشگری 
آن قلمرو مکانی  و ۰81۱ماه  تا تیر ۰811از تیرماه قلمرو زمانی تحقیق  .اند گرفته
 شهرستان گرگان بوده است.ی زیارت در روستا

در حال حاضر در روستای زیارت که گردشگری  دهد یمنتایج تحقیق نشان  
و آثار مثبت ایجاد کند  انییروستانتوانسته است نقش موثری در معیشت پایدار 

عدم فراگیری منابع است.  نبودهموثر ها  شاخص گردشگری جز در بعضی
ی مختلف جامعه و نبود برنامة مشخص در جهت توسعه اه گروهگردشگری به 

ی توسعه گردشگری روستا را تهدید ها لیپتانسگردشگری از مواردی است که 
از  توان یمبا برنامه ریزی مناسب که  دهد یم. با وجود این نتایج تحقیق نشان کند یم

استراتژی  مثابهت گسترش گردشگری به معیشتی مردم در جه یها ییداراو  ها تیقابل
 معیشتی مناسب بهره برد. 

، معیشتی یها ییداراگردشگری، توسعه روستایی، معیشت پایدار،  واژگان کلیدی:
 یمعیشت یها تیفعال
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 مقدمه

و  نیتر مهماز  و ایجاد سطح باالتری از درآمد و اشتغال، فقر مسئله کاهش  
واقع، اگر هدف . در شود یمروستایی محسوب مسائل در مبحث توسعه  نیتر یدیکل

 توسعه را به طور مشخص رهایی از چنگال فقر و کاهش سطح آن از طریق ایجاد
حداقل نیازهای اساسی قابل قبول  نیتأماشتغال، برای تهیدستان شهری و روستایی، 

جغرافیایی و طبقات  یها حوزهبیشتر بین  عادلی همه، باال بردن بهره وری، تبرا
و مداخله مردم در تصمیم گیری، تاکید بر اعتماد  ییازداجتماعی و اقتصادی، تمرکز 

به نفس جمعی و ملی و توازن و بهبود کیفیت محیط زندگی تعریف کنیم، جامعه و 
مهم برای برآورده ساختن این اهداف خواهد بود  یها کانونمناطق روستایی یکی از 

طح ملی به اهداف کلی توسعه در س یابی دستو توسعه روستایی سهم بسیاری در 
اما راهبردهایی که تا کنون برای توسعه  .(۵5: ۰811)جمعه پور د داشت خواه

روستایی به کار برده شده است، نتیجه مطلوب را در بر نداشته و نتوانسته اهداف 
اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط ایجاد فقر، رفع توسعه از قبیل 

 جامعهرا فراهم کند، بلکه بر مشکالت زیست و توزیع مناسب منافع در جامعه 
  .روستایی افزوده است

مکمل  به توسعة این جامعه منجر شود و تواند یمکه جایگزین  از راهبردهاییکی  
 گردشگری روستایی است. ةتوسع سایر راهکارهای توسعه این مناطق باشد،

قتصادی ا یها بخشگردشگری، به عقیده بسیاری از محققان، در مقایسه با دیگر 
. کند یممزایای بسیاری دارد، که آن را به یک ابزار موثر برای از بین بردن فقر تبدیل 

به طور ر دستور کار فقه گرچه تحقق آن تا حد زیادی مستلزم این است ک
ملی گردشگری برای تقویت مشارکت و  یها یاستراتژو  ها برنامهدر  یتر مشخص
 Ashley and Goodwin)د بیشتر برای قشر فقیر، گنجانده شو یها فرصت

2001;UNWTO 2004b .) تصمیم گیری درباره پذیرش استراتژی با این وجود
در یک عرصه روستایی، به خصوص به سبب کمبود عمومی یک  گردشگری

بوده است  همراه با خطرنظارتی مناسب، همیشه  یها روشارزیابی موثر و 
(Simpson, 2007) به خصوص که مفهوم گردشگری در مناطق روستایی از .
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نقش  بر این، ا(. بنHall & Page,2002) تکشورهای توسعه یافته ریشه گرفته اس
یکی از ابزارهای فقرزدایی روستایی د بقای معیشت روستایی و گردشگری در مور

در کشورهای در حال توسعه، ممکن است از نقش آن در کشورهای توسعه یافته، 
موجود در تحقیقات گردشگری سنتی،  یکردهایرو (.Shen,2009متفاوت باشد )

به علت کمبود توجه به مسئله معیشت و کاهش فقر روستایی بسیار ، اخیر یها سالدر 
با استفاده از  تواند یم. برخی اعتقاد دارند که این کمبود و نقص اند بودهمورد انتقاد 

SLAرویکرد معیشت پایدار )
ل نقش گردشگری در توسعه هدایت و تحلی( برای 1

 & Ashley, 2000. Tao) .مورد توجه قرار گرفته و بر طرف شودروستایی 

Wall,2009.)  ن یک رویکرد جدید ، به عنوا۰11۱ ی دههرویکرد معیشت پایدار، در
روستایی و با هدف کاهش و ریشه کنی فقر روستایی، مطرح شد ه در مبحث توسع

(Corney & Litvinoff,1988 این رویکرد بر یک طرز تفکر جامع و منسجم .)
و به سرعت محبوبیت زیادی در  ة روستایی تاکید کردهتوسعکاهش فقر و  ةدربار

ل دست آورد )دپارتمان توسعه بین المله کاران توسعه بر میان محققان و دست اند
DFID

2
ارزیابی مناسب  ةلیوسبه عنوان  ،بر این مبنا چارچوب معیشت پایدار. 1999 (

به  تواند یمروستایی  محدودهمورد اینکه گردشگری در یک برای تصمیم گیری در 
عنوان استراتژی مناسبی برای توسعه روستا و ایجاد معیشت پایدار برای روستاییان 

در روستای گردشگری  اثراتبه بررسی  این پژوهش .شود یمباشد، به کار گرفته 
یکی از باالیی است و بالقوه و بالفعل گردشگری  یها تیظرفکه دارای زیارت، 

در  قیتحقین ا .پردازد یم، رود یمگردشگری روستایی در استان به شمار  یها کانون
معیشتی  یها ییداراکه گردشگری تا چه حد به بهبود  هاست پرسشپی پاسخ به این 

چه نقشی در بهبود وضعیت  ها ییداراو این  ؟مردم روستا کمک کرده است
ند و چه ا مرتبط با گردشگری کدام رغیمرتبط و  یها تیفعالگردشگری دارد؟ 

آیا گردشگری توانسته است تغییراتی در  گذارند؟ یممتقابلی بر هم  ات ریتأث
منجر معیشتی مردم  یها هیسرمابه بهبود  این تغییراتآیا  ؟مردم ایجاد کند یها ییدارا

 شده است؟

                                                                                                                   
1- Sustainable Livelihoods Approach 
2- Department For International Development  
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مشخص رویکرد معیشت پایدار  به طوررویکرد نظری این پژوهش را مبانی نظری: 
توسعه  . رویکرد معیشت پایدار از بستر نظریة گستردةدهد یمگردشگری تشکیل 

فکری اصلی پس از  ةبدناز سه ، روستایی، خود روستایی برخاسته است. نظریة توسعة
 یها یتئورو  یتوسعه کشاورز، مدل جمعیت و تکنولوژیقرن بیستم، یعنی  ةانیم

(. برای شناخت بهتر نتایج و معانی Ellis,2000عبور کرده است ) اقتصاد سیاسی
چارچوب حاصل از پیوند معیشت پایدار و گردشگری و در نتیجه جایگاه رویکرد و 

یعنی توسعه،  آن تر عیوساز بستر  جدامفهوم را  توان ینممعیشت پایدار گردشگری، 
استنادترین تعاریف ر (. یکی از پFujun Shen et al, 2008, p:8در نظر گرفت )

از  معیشتک ی» :کنند یماست که بیان  1متعلق به چمبرز و کانوی معیشت پایدار
 و (ها شغل) ها تیفعال)انبارها، منابع، و حق دسترسی به منابع( و  ها ییدارا، ها تیقابل

الزم برای گذران معاش تشکیل شده است: یک معیشت هنگامی پایدار است که 
ی خود را ها ییداراو  ها تیقابل، سازگار شود و بهبود یابد ها شوکبتواند با فشارها و 

؛ و معیشت پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم آورد یها فرصتو  تقویت یا حفظ کند
شت دیگران در سطوح محلی یا ملی و در کوتاه یا نیز اینکه منافع خالصی را برای معی

(. این تعریف مبنای Chambers & Conway,1992, p:6بلند مدت ایجاد کند. )
، الملل نیب ی توسعهمتعددی مانند دپارتمان  یالملل نیب یها سازمانو  ها دولتکار 

، و سازمان تعاونی کمک «Oxfam 3(، آکسفامUNDP) 2برنامه توسعه سازمان ملل
خاص، همراه با  5(، در توسعه الگوهای معیشت پایدارCARE) 4یالملل نیبو رفاه 

عناصر معیشتی آن برای تسهیل و کمک به توسعه روستایی و در نهایت کاربرد 
تحقیقات و چارچوب معیشت پایدار  (. با مقایسهDFID,1999عملی آن بوده است )

که رویکردهای مختلف به کار گرفته شده  رسد یم مختلف، به نظر یها سازمان
دارای اشتراکات زیادی هستند، اگرچه ممکن است دارای تاکیدهای عملیاتی 

 ی توسعهمتفاوتی باشند. در میان این رویکردها، چارچوب پنج جزئی دپارتمان 
و بسیاری عقیده دارند که این  هاست آن نیتر مهمیکی از  ۰111در سال  الملل نیب

                                                                                                                   
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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رچوب مفاهیم اصلی رویکرد معیشت پایدار را به خوبی در بر گرفته است چا
(Shen,2009, p:11 این چارچوب بر یک رویکرد مردم محور، بر مبنای .)جزء  ۵

جزء کلیدی )که در اکثر ؛ این پنج کند یمکلیدی رویکرد معیشت پایدار تاکید 
ند ، ساختار و فرآیها ییاداراز:  اند عبارتمعیشت پایدار وجود دارند(  یها چارچوب

  (.۰) . نمودارها یاستراتژپیامدها و تحول زا، آسیب پذیری ها، 

 چارچوب معیشت پایدار گردشگری .7نمودار 

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

رویکرد معیشت پایدار بر این فرض بنا شده است که شناخت وضعیت  
، ها آنممکن پیش روی  یها انتخابافراد فقیر برای شناخت  یها ییدارا

، نتایجی که خواستار هستند رندیگ یمکه برای امرار معاش در اختیار  ییها یاستراتژ
جزء اساسی  ها ییدارا اساسی است. کنند یمو بستر آسیب پذیری که در آن فعالیت 

متفاوت دارند تا به اهداف  یها هیسرمامردم نیاز به این . از معیشت قشر فقیر هستند
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شکل  پنج، 1، کان، و ببینگتن(۰111)محققانی مانند اسکنز  .برسند شان شدهتعریف 
انسانی، طبیعی، مالی، اجتماعی و  سرمایة :اند دادهرا تشخیص   هیسرماعمده دارایی و 

یا   هیماسرمهم دیگری از  ةجنب سرمایة فرهنگی را نیز (۰111)ببینگتن . تولید شده
 تواند یمیک ر و ه اند وابستهپنج دارایی معیشتی به همدیگر  .دارایی تشخیص داد

جانشین دیگر  تواند یمهر دارایی در شرایط خاص . را کامل کند ها ییدارادیگر 
تا متوجه  کنند یمتالش  ها لیتحل (Ellis, 2000; DFID,1999) .بشود ها ییدارا

داشته، چگونه با  ها ییداراانواع مختلف ه شوند که فرد یا خانوار چه دسترسی ب
و چگونه  کند یمنیز تغییر  ها هیسرماتغییرات در محیط یا فرد، دسترسی به این 

همیت ن اببینگت. و جوامع مختلف متفاوت است ها گروهدسترسی میان افراد، 
 یا لهیوسدارایی یک فرد مانند زمین تنها  ": کند یمجمع بندی  گونه نیارا  ها ییدارا

. بخشند یمبه دنیای فرد معنا  ها آن، بلکه نیست کند یمامرار معاش  آنکه فرد با 
استفاده  ها آنکه افراد برای ساختن معیشت خود از نیستند منابعی  تنها ها ییدارا

بودن و عمل کردن  هستند که به افراد قابلیت ییها ییدارا ها آن بلکه ،کنند یم
نباید تنها به عنوان وسایلی شناخته شوند که بقا، سازگاری و از  ها ییدارا. دهند یم

همچنین مبنای قدرت افراد برای عمل کردن  ها آن. سازند یمبین بردن فقر را ممکن 
، استفاده کنند یمو تولید دوباره، به چالش کشیدن یا تغییر قوانینی که کنترل و اداره 

مسئله مهم دیگر که در  کی (.Bebington, 1999, p:22)". تبدیل منابع هستندو 
باید اشاره کرد، مسئله حق دسترسی و مشکالت مربوط به دسترسی  ها ییدارامورد 

 نیتر مهمدارد، اما  یا گستردهو ابعاد  ها علتفقر . هاست ییدارافقرای روستایی به 
حق رای فقرا به ندرت در تصمیم . دانند یمگذاری  ریتأثعلت فقر را کمبود قدرت و 

ت که این، هم یکی از ابعاد و هم یکی از اثرات فقر اس شود یمدیده  ها یریگ
(Moore, putzel, 1999.)  

صنعتی جهانی با نرخ رشد سریع  مثابهگری به دهه اخیر، گردش در پیشینة تحقیق:
به خاطر توان  و را جلب کرده است ها دولتو محققان و  ها سازمانتوجه بسیاری از 

ردشگری به عنوان راهکاری برای کمک به کاهش فقر روستایی و توسعه گ بالقوه،

                                                                                                                   
1- Bebington 
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بر  معموالًتحقیقات گردشگری  (Sharpley, 1997) .ه استمعرفی شد روستاها
بود که در چنین زمانی . صنعت گردشگری، تولیدات و گردشگران تمرکز دارد

ه زیادی قرار گرفت انتقاد به فقر روستایی مورد یتوجهبی  توسعه گردشگری به خاطر
که استفاده از رویکرد معیشت پایدار برای هدایت معتقدند  از محققان یا عده. است

 دباش انتقادهابرای  پاسخی تواند یمتحلیل گردشگری در توسعه روستاها  و
(Ashley, 2000, 2002).  را مورد  ایبیناماشلی رویکرد معیشت پایدار گردشگری در

معیشت  دوی با استفاده از رویکر ی برای این کار ارائه داد.چارچوببررسی قرار داد و 
خانوار، مشارکت گردشگری در جهت  یها ییداراپایدار، اثرات گردشگری را بر 

و توانایی  ها استیسگردشگری بر محیط از نظر  ریتأثرسیدن به اهداف خانوار، 
تحقیق اشلی و دیگران  .کند یمبر نیروهای خارجی، بررسی  اریذخانوارها بر اثر گ

پایه تحقیقاتی است که بخش  2۱۱2-۰111 یها سالبین  ODIاعضای تیم 
. بعدها افراد بیشتری با توجه به این دهد یمگردشگری را با معیشت پایدار پیوند 

متفاوت به بررسی اثرات گردشگری  یها چارچوبرویکرد و به کار گیری 
 موجود بین این رویکرد و صنعت گردشگری اشاره کردند یها تفاوتتند و به پرداخ

به  توان یم ها آنارچوب بپردازند که از جمله اشکاالت این چ و سعی نمودند به رفع
نیاز به توسعه دانش جدید در مورد  ها آنهمکارانش اشاره کرد.  وفوجن شن 

منافع حاصل از گردشگری گردشگری برای به حداکثر رساندن  معیشت پایدار و
به را به توسعه روستایی پایدار به وسیله گردشگری  یابی دستبرای فقرای روستایی و 

در مقاله خود، با بررسی  ها آن .گوشزد نمودندعنوان یک استراتژی معیشتی 
گردشگری و رویکرد معیشت پایدار به ارائه الگوی  یها دگاهیدمیان  یها شکاف

DFID چارچوباساس  رجدیدی از معیشت پایدار ب
در ایران برای  .دست زدند 1

در پایان نامه خود در دانشگاه عالمه طباطبایی،  (۰811) یاولین بار شکوفه احمد
چارچوب معیشت پایدار گردشگری را در روستای برغان مورد بررسی قرار داده 

 ست.ا
 نیدتریجداینکه تحقیق شن و همکارانش ه با توجه ب چارچوب نظری تحقیق:

                                                                                                                   
1- Department For International Development 
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الگوی ارائه شده در این مورد است که با دقت بیشتری به جایگاه گردشگری به 
چارچوب عنوان یک استراتژی معیشتی نگاه کرده است همین الگو را به عنوان 

معیشتی یک  یها یتراتژاس یارزیاب. نظری کار در حیطه مورد مطالعه برگزیدیم
در این . را بر عهده دارد یا هستهچارچوب است که نقش این بخش مهم در 

اقتصادی تعلق  سرمایةفیزیکی و مالی که هر دو به مفهوم سنتی  یها هیسرماارچوب چ
 «اقتصادی سرمایة»دارند، برای هدف عملیاتی و کاربردی شدن بیشتر، در یک مفهوم 

نهادی نیز، معرفی شده  یةسرماجدید، یعنی  سرمایة. یک دارایی و شوند یمترکیب 
فراهم کردن دسترسی افراد به بازارهای : شود یماست که به صورت زیر تعریف 

گردشگری، سهم منافع گردشگری، و دسترسی و مشارکت در فرآیند سیاست 
رای سیاسی ب یها میتصمکه خواست افراد در  یا درجهگذاری و تصمیم گیری، و 

چارچوب خواستار تقویت  این. شود یمبه نتایج بهتر معیشتی بازتاب  یابی دست
  .مشارکت افراد در کنترل سیاسی است

از روش مختلط استفاده  SLاغلب در تحقیقات مربوط به رویکرد  روش تحقیق:
 یها روش (Simson 1985). کیفی و هم کمی یها روش، یعنی هم از شود یم

و به طور عمومی  کنند یمتحقیق را به دو گونه بی قاعده و یکپارچه طبقه بندی 
مرتبط  به نحوه جمع آوری اطالعات تحقیقمختلط  کمی و کیفی وی ها روشمفهوم 

 ;see Denzin, 1989; Bouma, 1996; Veal, 1997; Sarantakos, 1998) .است

Davies, 2001; Jennings, 2001, shen,2009) ( کمی به اطالعات جمع روش
مبتنی است در ... آوری شده به صورت کمی مثل آمارهای دولتی، سرشماری و

 متن تحقیق کیفی از یها دادهجمع آوری اطالعات مبتنی بر  کیفی که روش حالی
 ,Veal) .است ممصاحبه با مرد طریق مشاهده و و ادبیات و یا از ها گزارشمثل 

1997; Jennings, 2001,shen,2008)  ضعفی  نقاط قوت و ها روشهرکدام از این
 ,Simmons) .هرکدام را بپوشاند یها یکاست تواند یماین دو روش  ازترکیبی  دارند.

1985; Denzin, 1989,shen,2008). تحلیلی -این تحقیق از نظر هدف توصیفی
میدانی )پرسشنامه، مشاهده،  پیمایشدر این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و  .است

است. استفاده شده روستای زیارت  یدر نمونه مورد(، فردی و گروهی مصاحبه
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بر اساس مدل مفهومی تحقیق با استفاده از کمی و کیفی بدست آمده  یها داده
مورد  SPSSبا استفاده از نرم افزار ، کیفی و تحلیل محتوا تحلیل کمی یها روش

و قلمرو  ۰81۱تا تیرماه  ۰811از تیرماه قلمرو زمانی تحقیق  .اند گرفتهبررسی قرار 
 شهرستان گرگان بوده است.مکانی آن روستا زیارت در 
یه کلی پیمایش خانوار )پرسشنامه( جامعه آماری برا جامعه و نمونه آماری:

افراد مسئول و مدیران  ها مصاحبهو برای  خانوارهای ساکن روستای زیارت
 ساکن روستا راعضای شورا و دهیار روستا و مطلعین ساکن یا غی مرتبط، یها سازمان

برای تعیین نمونه جهت پیمایش خانوار )پرسشنامه(  . در این تحقیقشود یم را شامل
 راز روش نمونه گیری غی ها مصاحبهاز روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای 

)پرسشنامه(  رپیمایش خانواتصادفی گلوله برفی استفاده شده است. حجم نمونه برای 
 تعیین حجم نمونه کوکران:از طریق فرمول 

                

                   
    

 
 ۵۵5پس از انجام آزمون مقدماتی و اندازه گیری واریانس از میان بدست آمد  ۰8۰

(، تعداد ۰81۱ستا، خانوار ساکن روستای زیارت )طبق آخرین آمار خانه بهداشت رو
  .تعیین شد% 11نفر با سطح اطمینان  ۰۵۱
مورد مصاحبه موردی با افراد مسئول، مطلعین روستا،  ۰1در بررسی کیفی با  

برگزار شد که برای انتخاب افراد از روش گلوله برفی  نظران صاحبذینفعان و 
اشباع نظری بود.  یا ها پاسخ، تکراری شدن ها مصاحبهاستفاده شد و مالک ادامه 

همچنین دو جلسه ارزیابی سریع مشارکت با اهالی روستا برگزار شد که در هر جلسه 
، در روش کار (PRA) 1سریعتی مشارکارزیابی  یندهایفرا نفر حضور داشتند. ۵

مشارکت سریع  یها کیتکن( مرحله بعد است که شماری از 2۱۱۰) یپیشنهادی اشل
 ستفاده شود. طول چرخه این پروژه ا رباید د
: اند شدهسواالت پرسشنامه به دو بخش اصلی تقسیم  و اعتبار پرسشنامه: روایی

و افراد شامل،  خانوارهاسواالت قسمت اول مربوط به ارزیابی وضعیت معیشتی 

                                                                                                                   
1- Participation Rapid Appraisal  
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. شود یممعیشتی و اطالعات شغلی  یها ییدارا، یشناخت تیجمعخصوصیات 
و  ند از جنس، سن، شغلا خانوارها عبارتمتغیرهای جمعیت شناختی برای اعضای 

متغیرهای مربوط به وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارها نیز برای . سطح تحصیالت
ند از تخمین ا این متغیرها عبارت. تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها ثبت شدند

خانوار، از  دبرای تخمین درآم. فیزیکی یها ییدارامالی و  یها ییداراو  ددرآم
همچنین . خود را تخمین بزنند هسالیان دتا حدود درآم شددهندگان درخواست  پاسخ

دولتی  یها کمکمالی بیرونی از آشنایان و  یها کمکبدست آمده به شکل  درآمد
البته تخمین دقیق درآمد سالیانه به خاطر غیر مالی بودن . فتگرنیز مورد پرسش قرار 

و مصرف شده ن محصوالت تولید شده بخشی از درآمدهای خانوارها و نیز جدا کرد
و همچنین مسائلی از قبیل شرایط جامعه که بر نوع پاسخ پرسش توسط خود خانوار 

به هر حال، در نظر گرفتن این . ، بسیار پیچیده و مشکل استگذارد یمدهندگان اثر 
تولیدی خانوارها  یها تیفعالو  از درآمد یتر قیدق یها شیمایپمسائل و مشکالت به 
 . این تحقیق استة دامننیاز دارد که فراتر از 

در  اآن ر یداریپابخش دوم پرسشنامه مربوط به نتایج معیشتی است که میزان  
ویه یطی و نهادی است که در قالب گیست محز چهار قسمت اجتماعی، اقتصادی،

موافقت یا مخالفت که میزان  شد تدرخواس ها آنبه پاسخ دهندگان ارائه و از هایی 
شنامه از طیف سپر یها سوال. در دنخود را با هر گویه بر مبنای یک طیف بیان نمای

 شده است. هلیکرت استفاد یا نهیگزپنج 
استفاده شده است که برای  نپرسشنامه از پیش آزمو ها سوالبرای آزمون روایی  

از نظر  آزمون محتوا. برای اند شدهپرسشنامه در پیش آزمون تکمیل  5۵این منظور 
نفر  ۰۵به روش دلفی استفاده شده است و به این منظور با  نظران صاحباستادان و 

برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه  آزمون شده است. ها سوالمحتوی 
که  بود 52/۱ گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شد، الفای بدست آمده برابر با

 یست.ننیاز به حذف یا تغییر گویه ها  و استقابل قبول 

به طبقه ، ها دادهدر این تحقیق برای تجزیه و تحلیل  :ها دادهروش تجزیه و تحلیل 
کمی آمار توصیفی  یها کیتکنبا استفاده از  و سپس اقدام شدبندی اطالعات 
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نرم افزار آماری  اب، ها نیانگیمو بررسی تفاوت  ()فراوانی، درصد فراوانی و میانگین
spss  تحلیل محتوا  ی وهیشو  آمده از پرسشنامه خانوار کمی بدست یها دادهبرای

 مشاهدات، مطالعات اسنادی و ها مصاحبهکیفی بدست آمده از  یها دادهبرای 
 تجزیه و تحلیل شد.تحقیق  یها افتهی

 به کار رفته در این تحقیق بر یها شاخص در تحقیق: رفته به کار یها شاخص
، انتخاب اند شده( معرفی shen,2009,p:76که در کار )( SLFT)ارچوب اساس چ

تحقیق، بر اساس یک رویکرد باال به پایین این در  ها شاخصروش توسعه . اند شده
داده شده  هتحقیق و نظرات کارشناسی توسع ةنیشیپبر اساس  ها شاخصبوده که 

با توجه به موقعیت و متن گردشگری روستا  ها شاخصدادی از ضمن اینکه تع .است
و تعاریف عملیاتی به کار رفته در  ها شاخص (۰). جدول اند کردهکم شده یا تغییر 

 .دهد یمتحقیق و منبعی که شاخص از آن برگزیده شده را نشان 
  



  11...  و ها ییدارابررسی اثرات گردشگری بر 

 ت، تعاریف عملیاتی و منابع گردآوری اطالعاها شاخصعناصر کلیدی،  .7 جدول

 عملیاتی کردن شاخص ها عناصر کلیدی
روش جمع آوری 

 داده ها

 یمعیشت یها یاستراتژ

مربوط  یها تیفعال

 به گردشگری
 معیشتی به گردشگری ارتباط دارند؟ یها تیفعالچه 

 

مربوط ر فعالیت غی منابع ثانویه

 به گردشگری
 معیشتی روستا به گردشگری ارتباطی ندارند؟ یها تیفعالچه 

 یها ییدارا

 معیشتی

 سرمایة

 انسانی

 درصد شاغالن در خانواده چه میزان است؟ توانایی کار کردن

ثانویه،  یها داده

، ها مصاحبه

 پرسشنامه خانوار

 سطح تحصیالت
سطح تحصیالتی مردم محلی چقدر است؟ آیا گردشگری سطح 

 تحصیالت را افزایش داده است؟

 گردشگری آن را تغییر داده است؟ سطح سواد روستاییان چقدر است؟ آیا سواد

مخارج تخصیص 

 داده شده به سالمت،

 موزشآ

بهداشتی، آموزش و اطالعات  یها مراقبتمردم محلی چه میزان برای 

 ؟کنند یممعیشتی خود هزینه 

گ مهاجرت بزر

 ساالن
 ساالن چقدر است؟گ نرخ مهاجرت بزر

 سرمایة

 اجتماعی

 سطح جرم
آن را با  توان یمسطح وقوع جرم در روستا چه میزان است؟ چگونه 

 وضعیت قبل از گردشگری مقایسه نمود؟

 

ثانویه،  یها داده

مصاحبه با مطلعین، 

 مشاهده

 جایگاه زنان
قبل  ها آن؟ آیا از نقش کنند یمزنان چه نقشی را در معیشت خانواده ایفا 

 از گردشگری متفاوت است؟

 اجتماعی یها شبکه
 توانند یماجتماعی  یها شبکهمردم محلی برای نتایج معیشتی بهتر بر چه 

 تکیه کنند؟ گردشگری چگونه وضعیت را تغییر داده است؟

اعتماد میان مردم 

 جامعه

وضعیت اعتماد و اتحاد میان مردم محلی چگونه است؟ گردشگری 

 ؟گذارد یم ریتأثچگونه بر آن 

 سرمایة

 اقتصادی

 پرسشنامه خانوارهای روستایی چقدر است؟ ی د ساالنهدرآم ی سرانه درآمد

خانوار، منابع ثانویه، 

 مشاهده
 سبد درامدی

 کند یممعیشتی نصیب خانوار  یها تیفعالسهم درآمدی که هر یک از 

 چقدر است؟

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 است؟

 

 یها رساختیز

 عمومی

محلی گذاشته است؟ برای مثال  یها رساختیزبر  یریتأثگردشگری چه 

 .مین آب، بهداشت، مخابرات و برقا ، تها جاده

 خانه و سرپناه

و بافت کالبدی محلی را تغییر  ها خانهو  ها ساختمانگردشگری چگونه 

برای اهداف گردشگری به کار برده  توانند یمداده است؟ آیا این تغییرات 

 شوند؟

ابزار، ماشین و وسایل 

 نقلیه

را در اختیار دارند؟ این ابزارها  ییها نیماشافراد محلی چه وسایل نقلیه و 

 ؟شوند یمچگونه برای اهداف گردشگری به کار برده 
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 سرمایة

 طبیعی

 را در اختیار دارند؟خانوارهای محلی چه نوع منابع طبیعی  انواع منابع طبیعی

ه ثانوی یها داده

 مصاحبه با مطلعین

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

 ؟شوند یممنابع چگونه استفاده  گوناگونی منابع

حقوق دسترسی به 

 منابع

آیا خانوارهای محلی به انواع منابع طبیعی دسترسی دارند؟ گردشگری 

 ؟دهد یمچگونه این دسترسی را تغییر 

 

 
 

سرمایة 

 نهادی

دسترسی به بازارهای 

 گردشگری

چگونه در  ها آنآیا افراد محلی به بازارهای گردشگری دسترسی دارند؟ 

 ؟کنند یمبازار گردشگری مشارکت 

 مصاحبه، مشاهده

تقسیم منافع 

 گردشگری
 ؟کنند یممردم محلی چگونه منافع حاصل از گردشگری را تقسیم 

 ی ادارهمشارکت در 

 گردشگری
 گردشگری دخالت کنند؟ چگونه؟ ی ادارهدر  توانند یمآیا مردم محلی 

 آیا مردم محلی در فرآیند تصمیم گیری مشارکت دارند؟ چگونه؟ تصمیم گیری

بازتاب خواست 

مردم در تصمیمات 

 سیاسی

بر تصمیم گیری برای یک معیشت بهتر  توانند یممردم محلی تا چه حد 

 گذار باشند؟ ریتأث

 سرمایة

 ها جاذبه
 گردشگری روستا چیست؟ یها جاذبهانواع مختلف منابع و  ها جاذبهنوع 

ثانویه،  یها داده

 مصاحبه، مشاهده

 
 (shen,2009,p.76ه( )اصالح شدق تحقی یها افتهیمنبع: 

وستای زیارت یکی از روستاهای رمحدوده تحقیق )روستای زیارت(:  اآشنایی ب
روستا با مساحتی حدود ن بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان است. ای

ه یکی از پنج هکتار در دهستان استر آباد جنوبی از بخش مرکزی قرار دارد ک 1/88
کیلومتری از  5که در جنوب شهر گرگان و در فاصله است  دهستان این شهرستان

شمالی سلسله جبال ه دامن یها هیکوهپااین روستا در . جنگل نهارخوران قرار دارد
آن را  یا هیکوهپاالبرز استقرار یافته و پوشش جنگلی اطراف آن در کنار اقلیم خاص 

این روستا در  تبدیل کرده است. ها یگرگانبرای  توریستی ویژهو اکبه یک منطقه 
شرایط خاص  لیبه دلزیارت واقع شده و ـ  نهارخوران ـگرگان  انتهای جاده 

منطقه امکان ارتباط با مکان دیگری را ندارد و در واقع در یک بن بست  یتوپوگراف
فاقد  همین شرایط باعث شده است که یک حوزه. واقع شده است یکیتوپوگراف

 .مستقل در نظر گرفته شود یروستای قو در نظام سطح بندی مناط اشدنفوذ ب
بدست آمده از بررسی گردشگری در  یها افتهیاز ی ا خالصه: تحقیق یها افتهی
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 روستای زیارت در چارچوب تحلیل معیشت پایدار گردشگری به شرح زیر است:
محلی مبتنی  یها تیفعال، بیشتر گردشگریاز توسعه  قبلمعیشتی روستا:  یها تیفعال 
مربوط به  یها تیفعالدر حال حاضر  .بوده استدامداری و کشاورزی  یها تیفعالبر 

بر طبق گفته افراد مطلع روستا، . زراعت و باغداری به نحو چشمگیری کاهش یافته است
تا قبل از اصالحات ارضی، کشاورزی در کنار دامداری از رونق خوبی برخوردار بوده 

 . و افراد به سمت سیفی کاری رفتنداین روند از بین رفت  ناست، اما پس از آ
 1۱۱اساس اطالعات موجود در طرح روستای زیارت، کل اراضی زراعی  رب 

کل اراضی به صورت آبی و بقیه به % ۰565هکتار آن یعنی  2۵۱هکتار بوده که 
هکتار از اراضی به زیر کشت رفته  2۱۱کمتر از  ۰81۵در سال  .استصورت دیم 

از اراضی رها شده و بسیاری از این اراضی در حال حاضر  هکتار 5۱۱است و بیش از 
هکتار  2۱۱ز ت. اتغییر کاربری داده شده و به ساختمان سازی اختصاص یافته اس

 ۰5۱و بقیه آن یعنی  هآن به باغات اختصاص داشت%  2۱اراضی که زیر کشت رفته 
 ۰2۱از این مقدار  و هبه زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی رفت مانده یباق هکتار

در  جو اختصاص داشته است. وبقیه به کشت گندم  و تجاهکتار به کشت سیفی 
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 

دامداری نیز در حال حاضر در روستا . ردیگ یمرا در بر  1۵یک چهارم اراضی سال 
محدود شده و بسیاری از دامداران به خاطر اجرای طرح احیای مراتع که توسط 

معدودی نیز با  ةعدخود را فروخته و  یها داماست،  هسازمان منابع طبیعی اجرا شد
دولتی مبادرت به ایجاد گاوداری صنعتی نموده که در خارج روستا واقع  یها کمک
خود را در  یها دامتنها تعداد کمی از اهالی روستا که دام بسیار کمی دارند،  است و

 . کنند یمکشاورزی خود نگه داری  یها نیزم
فعالیت در روستا، صنایع دستی روستایی است، که در  یها بخشیکی دیگر از  

 یها سالدرجه اول مربوط به بافت جاجیم و پس از آن چادر شب و سفره است، در 
اخیر با گسترش گردشگری در محل، این صنعت رونق بیشتری یافته است و 

فروش مختص این صنایع وجود دارد، همچنین در ایام تعطیالت نیز  یها مکان
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  .شود یمروستا بر پا  زاده امامنمایشگاهی از این صنایع و سایر محصوالت در 
، ترش گردشگریبخش فعالیت در روستا بخش خدمات است که با گس نیتر مهم  

شاغل در بخش  یها گروهبخش خدمات را به طور عمده  یافته است.زیادی  رونق
نقل و ارتباطات و  وبرخی کارمندان دولتی، شاغالن بخش حمل  ،دولتی و عمومی

با  .ردیگ یمرا در بر  باشد یمخرده فروشان که همان مغازه داران داخل روستا 
یافته  یریچشمگشی گسترش بسیار گسترش گردشگری، بخش خدمات خرده فرو

 یها خانهبا گسترش ساخت و ساز که ناشی از حضور گسترده گردشگران . است
دوم است، مشاغلی چون مشاوره امالک و دفاتر فنی و مهندسی در روستا به وجود 

دفتر مشاوره امالک در روستا وجود دارد و خرید و  2۱که بیش از  یا گونهآمده به 
همچنین . کند یمد بسیار خوبی را برای فعاالن این بخش فراهم فروش امالک درآم

وسایل نقلیه و فروش مصالح و  تبا افزایش حضور مسافران خدمات مربوط به تعمیرا
 ساز نیز رونق گرفته است. ولوازم ساخت 

 معیشتی محلی  یها ییدارا

نیروی فعال ) های قابلیت کارانسانی بر اساس شاخصة ارزیابی سرمایانسانی:  ةسرمای
، سطح تحصیالت و سواد، مهاجرت، وضعیت بهداشت، آموزش و (و شاغل

دست آمده از مرکز بهداشت ه اساس اطالعات ب رب .اطالعات افراد روستا قرار دارد
 ( بوده است.2) جمعیت روستا به شرح جدول ۰811روستا، در سال 

 جمعیتی روستای زیارت یها یژگیو .0 جدول

 درصد جمعیت فعال تعداد زنان تعداد مردان جمعیتکل  تعداد خانوار
035 7532 1501 620 25 

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

اساس اطالعاتی که  رب ندارد ولیاز نرخ اشتغال روستا اطالعات به روزی وجود  
از مسئول مرکز بهداشت روستا بدسـت آمده است، درصد بیکاری در سطح خانوار 

 یها نهیزمساخت و ساز باعث شده است که  یها تیفعالگسترش . بسیار ناچیز است
فعال بوده و حتی نیاز به تهیه کارگر ساختمانی از  لدر تمام ساحرفه ربوط به این م
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ز نظر وضعیت سواد روستا نسبت به سایر مناطق ا .بیرون روستا همواره وجود دارد
 (8 )جدول روستایی از درصد باالتری برخوردار است.

وضعیت سواد در روستای زیارت .9جدول   

درصد باسوادی 
 7971کل در سال 

درصد باسوادی 
 مردان

درصد باسوادی 
 زنان

درصد تغییر 
باسوادی مردان به 

 78سال 

درصد تغییر 
باسوادی زنان 

 78نسبت به سال 
27 75 20 7 0 

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

برخوردارند و جمعیت  سیکلو راهنمایی  ،بیشتر جمعیت از سواد در سطح ابتدایی 
درصد افراد  ۰۵اساس نتایج پیمایش خانوار  رب. بسیار کمتری سواد باالتر از دیپلم دارند

درصد دارای دیپلم و  81درصد دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی،  1۱بی سواد، 
 گرچه همراه با توسعه. اند بوده ردرصد دارای تحصیالت لیسانس و باالت ۰1باالتر و تنها 

گردشگری در ده ساله اخیر در روستا، درصد باسوادی باال رفته است، اما گردشگری اثر 
مخارج تخصیص داده  برای اندازه گیری شاخص .مستقیمی بر افزایش سواد نداشته است

این انسانی،  سرمایة یها شاخصشده به سالمت، آموزش و اطالعات به عنوان یکی از 
سال گذشته هزینه  ررا که برای آن د ییها نهیگز زاپرسش مطرح شده است که سه مورد 

 .نام ببرید؟ که نتایج زیر حاصل شده است دیا کرده

در روستای زیارت ها خانوادهبیشترین هزینه  یها نهیگز .4 جدول  

 درصد فراوانی فراوانی ها نهیگز

 پوشاک وخوراک  یها نهیهز

 پزشکی
 تحصیل

 ساز وساخت 
 تعمیرات
 ازدواج

 مسافرت
 خرید وسایل کار

171 

00 
37 
31 
16 
76 
16 
7 

75 

44 
70 
75 
17 

1693 
17 
193 

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی 
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پزشکی  یها نهیهزنزدیک به نیمی از افراد بیشترین هزینه خود را  مینیب یمچنانکه  
، بلکه کنند یم. البته به این معنی نیست که افراد، سالمتی بهتر را دنبال اند کرده اعالم

ی از درآمد خانوار را زیادکه درصد  باالی پزشکی است یها نهیهزبیشتر به خاطر 
 . کند یمبه خود جلب 

مانند جایگاه زنان، جرم و  ییها شاخصاجتماعی از طریق  ةسرمای اجتماعی: ةسرمای
اجتماعی برای یک معیشت  یها شبکهاجتماعی، اعتماد میان مردم جامعه و  سرمایة

 ها سرقتبا گسترش گردشگری بروز برخی از  .سنجش قرار گرفته استبهتر مورد 
همچنین . ، دیده شده استدهند یمکه افراد محلی آن را به مردم بیرون روستا نسبت 

که گردشگران، باعث بروز در  اند کردهی از روستاییان به این مسئله اشاره برخ
یکی از  .کند یمایجاد  ییها مزاحمت، که برای افراد محلی نیز اند شده ییها یریگ

برخورد  یها یدزدافراد شورای اسالمی، اشاره داشت که با موارد غیر قانونی و 
است. در گفتگو با زنان روستا،  لو شرایط همواره قابل کنتر ردیگ یمقاطعی صورت 

قبلی که  یها شتیمعنقش خود را در  ها آندر معیشت خانوار،  ها آندرباره نقش 
به گفته آنان در  .دانستند یم تر فعالمربوط به دامداری و کشاورزی بوده است،  بیشتر

و بازار  پرداختند یمخود به تهیه گلیم و جاجیم  یها خانهگذشته تمام زنان روستا، در 
خوبی برای فروش این محصوالت در بیرون روستا وجود داشت و این به معیشت 

صنایع دستی روستا به  تاین محصوال رابا از بین رفتن باز. کرد یممردم کمک 
دولتی برای توسعه  یها تیحماشدت کاهش یافت، اما با گسترش گردشگری و 

به  ییها وامصنایع دستی، چندین کارگاه صنایع دستی در روستا تشکیل شده است و 
م چنین با . هجاجیم بافی داده شده است یها کارگاهزنان روستایی برای توسعه 

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 

همچنان که . کند یمدیگر که توسعه گردشگری به رونق بیشتر این مشاغل نیز کمک 
عیشت گردشگری، که مدیریت کارهای منزل گفته شد، نقش سنتی زنان در قبل از م

دامداری  وو تولیدات صنایع دستی و یاری به مردان در انجام کارهای کشاورزی 
  قرار گرفته است. ریتأثمعیشت گردشگری، به شدت تحت  گسترشبوده است با 
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و  ها شبکهاجتماعی است،  یها شبکهاجتماعی  سرمایةیکی دیگر از منابع  
 یها خانوادهمحلی و اعتماد محلی منابع مهمی هستند که بیشتر  ارتباطات اجتماعی

شرایط . کنند یممحلی در حین تالش برای دنبال کردن یک معیشت بهتر بر آن تکیه 
اجتماعی نداشته است، گرچه تا حدودی  یها شبکهچندانی بر  ریتأثگردشگری 

، در واقع برای برقرار قرار داده است ریتأثروابط بین نهادهای دولتی با مردم را تحت 
نظم و کاهش اثرات نامطلوب ناشی از حضور گردشگران این نهادها نیاز به 

اما . شود یمو این خود باعث بهبود روابط این نهادها با مردم  رندمشارکت مردمی دا
. اجتماعی دیگری کمک کند یها شبکههنوز گردشگری نتوانسته است به تشکیل 

  اجتماعی گذاشته است. یها شبکهنامطلوب بر  ریتأثر در کل توسعه گردشگری بیشت
دارایی  نیتر لمسو قابل  نیتر مطرحاقتصادی شاید  سرمایة سرمایة اقتصادی:

برای تحلیل وضعیت . معیشتی برای مردم محلی به خصوص قشر فقیرتر است
پرسشنامه استفاده  یها دادهاز  کنان در روستا و چگونگی توزیع آندرآمدی سا

درآمدی بسیار فقیر، فقیر، متوسط و ثروتمند  ی طبقهرا در چهار  خانوارهاو  میا کرده
این طبقه بندی بر مبنای میانگین درآمد خانوار، انجام یافته  .میا کردهطبقه بندی 

ورد آمیلیون ریال بر 81پرسشنامه  یها دادهطبق خانوار سالیانه متوسط درآمد . است
اخیر افزایش یافته  یها سالمد خانوار در آگاه سرانه درطبق نظر افراد آ. شده است

از  ددرص 1۱اخیر، بیش از  یها سالولی با وجود افزایش سرانه درآمد خانوار در 
 ۵/2۵و  رندیگ یمیلیون ریال در طبقه فقیر قرار م 81مدی کمتر از آ، با درها خانواده
تشکیل میلیون ریال طبقه بسیار فقیر را  25از  کمتر با درآمد ها خانوادهدرصد 

 .دهند یم

  طبقه بندی درآمد ساالنه خانوارهای روستای زیارت .8جدول

 میلیون به باال 7/62 میلیون 6 2تا7/91 میلیون  91تا  7/06 میلیون06زیر  طبقات درآمدی)ریال(

 7/70% 0/45 6/70 4/7 (N=150فراوانی)

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

دارای دست کم  ، در خانواده خوددرصد خانوارها 18بیش از  اشتغال:وضعیت 
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همچنین شاغل هستند. سرپرست خانوار مردان درصد از  11 ؛هستندیک نفر شاغل 
درصد خانوارها نیز سه نفر  165 در دارای دو فرد شاغل و ها خانوادهدرصد  ۰86۰

 . ندهستشاغل 

 وضعیت فعالیت در روستای زیارت .6جدول

 مردان سرپرست زنان سه نفر دو نفر یک نفر تعداد اعضای فعال خانوار

 130 15 2 75 157 فراوانی
 6/77 0/0 0/4 1/13 0/25 درصد فراوانی

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

مشاغلی چون کار در  دست آمده از دهیاری و مرکز بهداشته طبق اطالعات ب 
سنتی و انجام  یها یینانواسنتی،  یها خانهو سفره  ها خانهیچاهتل آپارتمان زیارت، 

برای گردشگران در ارتباط مستقیم با حضور گردشگران است،  خدماتیکارهای 
ضمن اینکه خواربار فروشی، فروشندگی لباس و جاجیم، رانندگی و فروش 

مشاور امالک همچنین کارگری ساختمان برای  محصوالت محلی مانند عسل و پنیر،
گردشگری  مینیب یمان که چن. دوم در ارتباط غیر مستقیم هستند یها خانهگردشگران 

این وجود د توجه داشت که با بای ادارند، ام خانوارهابر منابع معیشتی  یا گسترده ریتأث
که یا بر منابع  خاردارندهایی از درآمد کافی برای گذران زندگی بر اغلب خانواده

یک فعالیت دارای درآمد ثابت یا مکفی  درآمد متنوع تکیه دارند، یا به اشتغال در
گفت که بیش  توان یمدر کل . دولت و مشاور امالک مشغول هستند یکارمندمانند 

 . به گردشگری وابسته است یا گونهدرصد اشتغال روستا به  5۱از 
مهم خانوار و همچنین یک شاخص مهم برای  یها ییدارانیز یکی از  ها خانه 

طبق نتایج حاصل از پرسشنامه که مربوط به تعداد  .بررسی میزان ثروت خانوار است
درصد  8/۵8یش از ت. بنتایج زیر حاصل شده اس شود یم ها ساختمانطبقات 

درصد خانه سه طبقه و  2۰درصد خانه دو طبقه و  88خانوارها خانه یک طبقه و 
درصد پاسخ دهندگان مستاجرین بدون پرداخت  88توجه به اینکه  اب. اند تهداشبیشتر 
فرزندان خود  ها خانواده، و همچنین بر اساس مشاهدات، بسیاری از اند بودهبها اجاره 

بنابراین بسیاری از افرادی که . دهند یمرا از لحاظ محل سکونت مورد حمایت قرار 
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 (5جدول) .کنند یمخود زندگی  چند طبقه دارند، با فرزندان یها خانه

 تعداد طبقات و نسبت واحدهای مسکونی در هر گروه .1جدول

تعداد 
 8 4 9 0 7 طبقات

بدون 
 پاسخ

 جمع کل

 105 14 1 7 17 33 77 فراوانی
 155 4/6 2/5 3/1 17 77 0/04 درصد

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

معیشتی، کمتر برای هدفی غیر از زندگی استفاده  ییدارا، به عنوان یک ها خانه 
خانوار  ۵۱گردشگری تا حدود  یها زمانخانوار به طور دائم و در  ۰۵ اتنه .شوند یم

با محل  شود یمکه به اجاره داده  ییها مکاناغلب  و ؛کنند یماقدام به اجاره سوئیت 
برای  یا جداگانه یاه ساختمانیکی نیست و این افراد بیشتر دارای  خانوارهاسکونت 

این دارایی، قابلیت گسترش بسیاری برای استفاده در جهت . باشند یمگردشگران 
در جهت استفاده  تواند یمبه خوبی  اگردشگری دارد به خصوص بافت سنتی روست

 .به کار گرفته شود یمعیشتی در بخش گردشگر
که به صورت  شود یم گفتهبه منابع طبیعی  اساساًطبیعی  سرمایة سرمایة طبیعی:

در . شوند یمبه کار برده  معیشت خانوارها نیتأمدر جهت  غیرمستقیممستقیم و یا 
طبیعی برای هر یک از خانوارهای روستایی  یها هیسرماشکل  نیتر مهمروستا، زمین 

افزایش تقاضا برای اقامت  دوم و یها خانهبا گسترش گردشگران . رود یمبه شمار 
در روستا به شدت باال رفته و این امر باعث شده است که در روستا، قیمت زمین 

هم که  یا عدهبه فروش برسانند و  اکشاورزی خود ر یها نیزمبسیاری از روستاییان 
بیشتری  با ساختن ساختمان و اجاره یا فروش آن درآمد اند داشتهتوان اقتصادی 

تند که زمین بیشتری افراد در روستا کسانی هس نیتر متمول، بنابراین اند کردهکسب 
در اختیار دارند، گرچه به گفته برخی افراد مطلع، بسیاری از افراد روستا با فروش 

و  اند دادهخود را از دست  سرمایةزمین و عدم استفاده مناسب از پول آن، در واقع 
که آن را برای ساختمان و  آورند یمزمین بدست  زرا ا بیشترین درآمد عمالًکسانی 

 . اند کردهفاده اجاره است
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همچون،  ییها شاخصنهادی در این تحقیق از طریق  سرمایة سرمایة نهادی:
دسترسی مردم محلی به بازارهای گردشگری، تقسیم منافع حاصل از گردشگری، 

بازتاب  ی درجهدسترسی و مشارکت در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری، 
، (به نتایج معیشتی بهتر یابی دستجهت ) خواست مردم محلی در تصمیمات سیاسی

 .شود یمبررسی 
، یکی از استروستا  مبیشترین بازار گردشگری روستا، در دست خود مرد 
برای مکان اقامت گردشگران  یها تیسوئ این بازارها، اجاره اتاق و نیتر مهم

و توان مالی  اند بودهاین بازار بیشتر در دست افرادی است که دارای زمین  .باشد یم
فعال در زمینه گردشگری فروش  یهاراز دیگر بازا .اند داشتهایجاد ملک مسکونی را 

برای تقسیم  پخت نان سنتی و فروش صنایع دستی است.مثل محصوالت محلی 
عادالنه منافع حاصل از بازار گردشگری، نیاز به حمایت دولتی و از میان برداشتن 

 .رسد یمقانونی ضروری به نظر  عموان
محلی در امر سیاست گذاری برای گردشگری  مردمدر حال حاضر مشارکت  

تنها  .استتمام امور مربوط به این حیطه بر عهده دولت  باًیتقربسیار ضعیف بوده و 
مردمی وجود دارد، میزان ارتباط مسئولین ی ها دگاهیدمسیری که امکان استفاده از 

ب در همان مرحله محلی این رابطه قطع شورا و دهیاری با مردم محلی است که اغل
البته . شود ینم توجهیمحلی در مراجع قانونی باالتر  یها دگاهیدبه  عمالًو  شود یم

و در روستا است یک امر ضروری  ها پروژهنیاز به مشارکت مردم در زمان اجرای 
گوناگون  یها وهیشمختلف به  یها پروژهدهیاری و شورای اسالمی برای انجام 

جمع آوری نظرات مردم، جلب همکاری ریش . کنند یممشارکت مردمی را جذب 
پروژه از جمله این  وسفیدان هر محله، استفاده از افراد محلی برای انجام کارها 

بیان کرد، گردشگری روستا در مشارکت  توان یمبا توجه به شواهد . کارها است
 ها آنو نیز میزان بازتاب خواست  ها یگذارمردم محلی در تصمیم گیری و سیاست 

 چندانی نداشته است. ریتأثدر تصمیمات سیاسی روستا 
های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اشاره شد، جاذبه قبالًهمچنان که  ها: سرمایة جاذبه

این . های گردشگری روستایی در کشور هستندها و زمینهاقتصادی از جمله جاذبه
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های گردشگری و میزان استفاده و دسترسی به این اذبهنوع ج یها شاخصبا  سرمایة
 .شودگیری میاندازه ها جاذبهمنابع و 
، روستای ها تابستانمناسب بودن وضعیت هوا در  عالوه بر اقلیم و طبیعی: یها جاذبه

چشم اندازهای بدیع مورد  و زیانگطبیعی زیبا و دل  یها جاذبهزیارت به دلیل داشتن 
اینکه فاصله روستا تا شهر گرگان تنها  ژهیو به. گردشگران استتوجه خیل گسترده 

   .کیلومتر است ۰5
به وجود دو  توان یمتاریخی روستا  یها جاذبهاز  :تاریخی فرهنگی و یها جاذبه

عبداهلل  زاده امامعبداهلل و صالح و مقبره بابا قنبر در روستا اشاره کرد، قدمت  زاده امام
همچنین در این . گردد یمهجری یعنی زمان شاه اسماعیل صفوی بر  115به سنه 

از  آمدهبدست  یقبرهاقدیمی وجود دارد که هم اکنون سنگ  یها گورستانمحل 
 یک در قنبر مقبره بابا در معرض دید است. زاده امامدر محوطه  ها گورستاناین 

 است. شده واقع سال کهن بلوط یک درخت زیر روستا، شرقی جنوب کیلومتری

. گردد یم بر پیش سال هزار به است، مقدس روستاییان برای درخت که این قدمت
 یها جاذبهخود بافت سنتی روستا از . صالح در بافت سنتی روستا واقع است زاده امام

از آب رود خانه جاری است  یا شاخه، همچنین در این بافت رود یمروستا به شمار 
 .کند یمکه زیبایی محیط را دو چندان 

به وجود صنایع دستی روستا اشاره کرد که  توان یمفرهنگی  یها جاذبهاز دیگر  
تولید به بیشتر زنان روستا قادر  باًیتقر. شود یمسفره  شامل جاجیم بافی، چادر شب و

همچنین امسال در روستا، جشنواره غذاهای سنتی نیز بر . این صنایع دستی هستند
سنتی روستا و  یها نانتهیه  .گسترش آن وجود داردگزار شده است و امکان 

. ردیگ یممحصوالتی چون عسل و لبنیات روستا نیز مورد توجه گردشگران قرار 
روستا دارای محدودیت برای قشر یا افراد خاصی نیست، ولی  یها جاذبهدسترسی به 

وز مورد مدی برای مردم روستا هنآبه عنوان منبع در ها جاذبهتوان استفاده از این 
در جهت معیشت خود  ها جاذبهتوجه واقع نشده است و مردم به میزان کمی از این 

باعث ترغیب گردشگران به محل  ها جاذبهرچه وجود این گ .کنند یماستفاده 
نگه  حفظ و وجود ندارد. ها جاذبه، اما مدیریت مناسبی برای استفاده بهینه از شود یم
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ن بسیار ضروری است و دسترسی معیشت روستاییا ی پایداریبرا ها جاذبهداشت این 
 .طلبد یممناسب مشارکت مردم را  تگذاری و مدیری  هیسرمابه این هدف در کنار 

عنصر نتایج  :تایج معیشتی حاصل از گردشگرین :ها افتهجمع بندی و تحلیل ی
نتایج و اثرات توسعه را مورد  پایداری ومعیشتی در چارچوب معیشت پایدار، مسئله 

. شود یمآن با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری  یها دادهکه  دهد یمتوجه قرار 
تحقیق استخراج، و  دشاخص پایداری و متناسب با مور 25نتایج معیشتی با استفاده از 

خانوار به صورت گویه های نگرشی مطرح و اندازه گیری  یها پرسشنامهاز طریق 
معیشتی حاصل از  جگزینه نگرشی جهت بررسی ابعاد مختلف نتای 25از این . اند هشد

گزینه مربوط به  1سوال مربوط به بعد پایداری اقتصادی،  1گردشگری، به ترتیب 
گزینه نهادی و  1گزینه مربوط به پایداری زیست محیطی و  ۵پایداری اجتماعی، 

برای . استگردشگری در روستا  توسعةدرباره یک سوال نیز در مورد نظر کلی افراد 
 کامالً) ۵تا ( موافق کامالً) ۰ واز یک طیف لیکرت با دامنه  ها آنپاسخ به هر یک از 

مثبت در  8از  تر بزرگمنفی و  8تا  ۰بین  یها پاسختمام . استفاده شده است( مخالف
برای برخی از گویه های پرسشنامه که یک اثر منفی گردشگری . شوند یمنظر گرفته 

به این  -انجام گرفته است سبه صورت عک ها داده، کدگذاری اند کردهرا بیان 
   .مخالف در نظر گرفته شده است کامالً ۵موافق و عدد  کامالًبرابر  ۰ترتیب که عدد 

( 1)سوال جدول  1نتایج پایداری اقتصادی از طریق  :نتایج پایداری اقتصادی
  .اند شدهارزیابی 

 نتایج پایداری اقتصادی بر اساس پیمایش میدانی در روستای زیارت .7جدول

 مربوط به پایداری اقتصادی یها سوال میانگین انحراف معیار

56/1 77/3 
نسبت به برای مردم روستا درآمد بیشتری را حضور گردشگران  -10

 .ورده استآگذشته به وجود 

13/1 21/3 
اهالی روستا  برایشغلی دیگری را  یها فرصتن دشگرارگحضور  -10

 .است ایجاد کرده

17/1 02/7 
 حضور گردشگران در ه خاطرو خدمات ببسیاری از کاالها قیمت  -12

 *.روستا افزایش یافته است

انند روستای ما خدماتی )م گردشگران در به خاطر حضور بیشتر -17 62/7 70/1
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 مربوط به پایداری اقتصادی یها سوال میانگین انحراف معیار

از کیفیت بهتری برخوردار  (حمل و نقل عمومی برق، آب،، ها جاده
 . اند شده

13/1 43/7 
برای بیشتر  دشگران،گر حضورخدمات آموزشی و پزشکی، از زمان  -16

 .قرار گرفته است دسترس بیشتر در ها خانواده

52/1 47/7 
تحصیلی بیشتری  یها فرصتگردشگران،  خاطر حضور بیشتر به –75

 .را در اختیار دارم( و شغلی یا حرفه یها آموزشمانند )

57/1 06/7 
به موجب گردشگری  شتمانیمعبرای سودمند  دسترسی به اطالعات -71

 .شده است تر آسان

30/1 03/7 
 یها شغلبه انواع دیگر کاهش یا ضرر موجب گردشگران ر حضو -77

 1*.شده است ..(و. یپرور دامباغداری،  مانند کشاورزی،) روستایی

 45میانگین و انحراف معیار مجموع سواالت  74/73 14/0

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

فقط دو پرسش اول دارای میانگین مثبت یعنی بیشتر از سه  مینیب یمچنان که  
. باشد یمشغلی بیشتر  یها فرصتکه مربوط درآمد بیشتر برای روستاییان و  اند بوده

تایج حاصل با نتایجی که از مشاهدات و مصاحبه با افراد مطلع حاصل شده است، ن
بردن کیفت خدمات یا زیر  نقشی در باال یگردشگر عمالًتطابق دارد و  باًیتقر

که کاهش یا ضرر  22ل سوا اما درباره. ساخت ها و تسهیالت آموزشی نداشته است
، مردم علت کاهش و ضرر به مشاغل دامداری و کشاورزی باشد یمبه دیگر مشاغل 

اعمال شده از طرف نهادها  یها استیا سآن ر ، و بیشتر علتدانند ینمرا گردشگری 
به شدت بر تغییر کاربری م دو یها خانهبا اینکه حضور گردشگران  کنند یمارزیابی 
سودمندی فعالیت  داشته است، علت این دیدگاه را شاید بتوان در عدم ریتأثاراضی 

مردم به باال بودن قیمت محصوالت . قبل از حضور گردشگران دانستر کشاورزی د
شاید به خاطر این باشد که گردشگری هنوز  اند دادهبه خاطر گردشگری نمره منفی 

 .کند یمدوره نخستین خود یعنی درگیری در روستا را طی 
سوال که در  1یز توسط نتایج پایداری اجتماعی ن نتایج پایداری اجتماعی:

                                                                                                                   
 تاره نشانه گویه منفی استـ س 1
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 .شود یمنمرات میانگین و انحراف معیار آن آورده شده است، دیده ( 1)جدول

 نتایج پایداری اجتماعی بر اساس پیمایش میدانی در روستای زیارت .1جدول

 ی مربوط به پایداری اجتماعیها سوال میانگین انحراف معیار

 
در و... دشگران میزان وقوع جرم و سرقت گر از زمان حضور بیشتر-73

 *.است یافته روستا، افزایش

 
فرهنگ در روستا  ونامطلوبی بر روش زندگی  ریتأثگردشگران  .-74

 *.گذارند یم

 
فرهنگی مختلف توسط  یها تیفعالگردشگری انجام و گسترش  -70

به عنوان مثال صنایع دستی، هنر ) کند یمجامعه محلی روستایی را تشویق 
 (.یمحلو موسیقی 

 
د ایجادر میان اهالی روستا  یبیشتر گردشگری همبستگی و همکاری-70

 . استکرده 

 
 مردم روستا کمتر بین ، اعتماد و اطمینانبا افزایش حضور گردشگران-72

 *.ستشده ا

   . اهالی روستا به شهرها شده استگردشگری موجب کاهش مهاجرت -77

 
ایجاد کرده تسهیالت تفریحی بیشتری برای ساکنان محلی گردشگری  -76

 .است

   .  استشده زنان در روستا  اجتماعی جایگاهگردشگری باعث بهبود -35

   (. 45ه کل نمر) مجموع نمرات پایداری اجتماعی

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

فرهنگی و کاهش مهاجرت نظر  یها تیفعالاحیای مردم دربارة  با توجه به نتایج، 
به خاطر حمایت دهیاری روستا  توان یمرا  2۵سوال ه نظر مثبت دربار .اند داشتهمثبت 

جاجیم بافی دانست، که این امر به  یها کارگاهو دادن وام به روستاییان برای احیای 
اخیر گسترش  یها سالهمچنین در . دوباره زنده شدن این صنعت کمک کرده است

مهاجرت که اغلب به خاطر نبود ه ساز باعث شده است کو بخش خدمات و ساخت 
 ته این بهبودپایگاه زنان نیز منفی دیده شده است، که الب کار بوده است کاهش یابد.

سوال  .ردیگ ینمرا در بر  شود یممشاهده  روستاهار بعضی مشاغل که در نقش زنان د
باعث نشده است که تسهیالتی  یکه گردشگر کند یمبه طور ضمنی آشکار  21
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همچنین از دید پاسخ دهندگان گردشگری  برای تفریح مردم روستا فراهم شود.
منفی  ریتأثمردم فرهنگ روستا و همبستگی بین و هنوز نتوانسته است بر وقوع جرم 

 .  داشته باشد
نتایج حاصل از پایداری زیست محیطی در قالب چهار  :پایداری زیست محیطی

 ( نمایش داده شده است، اندازه گیری شده است.۰۱) جدولسوال که در 

 نتایج پایداری اجتماعی بر اساس پیمایش میدانی در روستای زیارت .72جدول

 مربوط به پایداری زیست محیطیی ها سوال میانگین انحراف معیار

   .استگردشگری باعث زیبایی در محیط روستا شده -31

 
گردشگران تا حد زیادی باعث ایجاد سنگینی آمد و شد، سر و صدا و  -37

 *.شوند یممحیط روستا  آلودگی در

 
شده  موجب بهبود مدیریت و جمع آوری زباله در روستاگردشگری -33

 .است

 
نسبت به حفاظت از محیط زیست روستا  روستاییانگاهی گردشگری آ-34
 .است داده افزایش را

   (. 45ه کل نمر) مجموع نمرات پایداری زیست محیطی

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

 یا گستردهبر معیشت مردم به طور  یبا توجه به نتایج، اثرات محیطی گردشگر 
فقط روستاییان دیدگاه مثبتی در زمینه ایجاد آلودگی و  مثبت ارزیابی شده است.

حضور که این با مشاهدات محقق تطابق دارد و  .اند نداشتهترافیک در روستا 
 یو ایجاد آلودگی صوتگردشگران به شدت موجب ایجاد سنگینی در آمد و شد 

وری زباله روستا، باعث دیدگاه تغییرات اخیر در جمع آ( 18/۰با میانگین ). شود یم
یکی دیگر از چیزهای مفید که گردشگری . مثبت روستاییان به این گزینه شده است

. برای روستا آورده است، افزایش آگاهی نسبت به محیط زیست روستا است
کند، بهبود بافت  باتریزهمچنین گردشگری توانسته است محیط و منظر روستا را 

ا به کلی تغییر داده ساخت و سازهای جدید چهره روستا رهمچنین ایجاد و سنتی 
 . اند کردهن را یک اثر مثبت ارزیابی است و مردم آ
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کلی  ربر خالف ارزیابی زیست محیطی، نتایج معیشت نهادی به طو :پایداری نهادی
  (۰۰جدول. )اند شدهمنفی ارزیابی 

 نتایج ارزیابی نهادی بر اساس پیمایش میدانی در روستای زیارت .77جدول

                                                          782 مربوط به پایداری نهادی  تعداد  یها سوال   میانگین   انحراف معیار  

 55/2
توسعه در برنامه ریزی و ( مسئوالن روستا ومردم )جامعه محلی. -30

توسعه گردشگری روستا تحت . )گردشگری در روستا مشارکت دارند
 (.کنترل جامعه محلی است

 18/8
ر ب ریتأثتوانم در فرآیند تصمیم گیری برای می کنم یماحساس  -30

 .کنم روستا شرکت نوع توسعه گردشگری

 15/2
تصمیم گیران برای توسعه گردشگری همکاری خوبی میان  -32

 .روستا وجود دارد

 
معدودی در روستا  ی عدهتنها به و گردشگران  مسافرانر حضو -37

 . رساند یمسود 
   (. 45ه کل نمر) مجموع نمرات پایداری نهادی

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

که عدالت و انصاف را در مورد توزیع منافع دارد  81نمره را سوال  نیتر کم 
یشتر پاسخ دهندگان عقیده داشتند که افراد خاصی از ب .ردیگ یبرمگردشگری در 

سود گردشگری از طریق کرایه ، همچنان که گفتیم بیشترین رندیگ یممنافع بهره 
که اغلب در دست افرادی است که در گذشته توان مالی  دیآ یمبدست منزل 

همچنین گردشگری . اند شدهو قادر به وارد شدن به این عرصه  اند شتهدابیشتری 
سوال . )توانسته است که دسترسی بیشتر مردم به فرایند تصمیم گیری را بهبود دهد

مشارکت در مدیریت گردشگری و ارتباط مناسب برای توسعه اما مردم دربارة ( 85
به با مردم روستا نیز دیده ، این مسئله در مصاحاند داشتهاین بخش دیدگاه منفی 

برای  الت این بخش را توافق نکردن مسئوالنو مردم دلیل بسیاری از مشک شد یم
 .(85 و 8۵سوال )د دانستن یمرفع مشکالت 

مختلف نتایج پایداری معیشت  یها جنبهمیانگین نمرات ( ۰2)جدول  :پایداری کلی
پایداری زیست محیطی باالترین نمره را به خود اختصاص داده  .دهد یمرا نشان 
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که  اند گرفتهما سه بعد اقتصادی، اجتماعی، نهادی به ترتیب نمرات بعدی را ا است،
و  اند داشتهبوده است، بنابراین دیدگاه منفی در این سه بعد  8کمتر از حد وسط یعنی 

مردم  کلی از توسعه گردشگری در بعد رضایتاما . اند نداشتهنتایج آن رضایت  زا
که اگر مشکالت موجود رفع شود،  اند داشتهو عقیده  اند داشتهنظر مثبتی  باًیتقر

به  توان یمن را هبودی پیش خواهد رفت که یک دلیل آتوسعه حاضر به سمت ب
  (.81سوال . )مردم به مشارکت در توسعه ربط دادگرایش 

 (=782n) تمختلف نتایج پایداری روستای زیار یها جنبهمیانگین نمرات برای  .70جدول 

 نتایج پایداری  و ها جنبه اقتصادی اجتماعی زیست محیطی نهادی

 میانگین نمرات لیکرت برای سواالت 1/2 11/2 8/85 2/51

 های تحقیق منبع: یافته

 (=782n)میانگین نمره برای پایداری کلی در روستای زیارت  .79جدول 

 سوال مربوط به پایداری کلی میانگین انحراف معیار

2۵/۰ ۱1/8 
در کل من از روند توسعه گردشگری حاضر رضایت دارم و فکر 

 خواهد شد انییروستاکه این روند باعث پایداری معیشت  کنم یم

 ی تحقیقها افتهمنبع: ی

 در یا عمدهگسترش گردشگری در روستای زیارت  تغییرات معیشتی  نتیجه گیری:
معیشت سنتی مردم که  دیآ یمبر  ها یبررسهمچنان که  از  به وجود آورده است. آن

که  گردشگری واقع شده است ریتأثاست به شدت تحت  بودهدامداری و کشاورزی 
پاسخ به  دردرصد اشتغال روستا به آن نشان دهنده آن است.  5۱وابستگی بیش از 

توسعه روستایی و معیشت پایدار  یبرمناسبی  وال اساسی که آیا گردشگری راهبردس
 یا نهیگزدر حال حاضر  عمالًباید گفت که  با توجه به شرایط فعلی روستا  باشد یم

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 

شگری از یک گزینه مناسب برای توسعه روستا به یک تهدید جدی برای تا  گرد
 یها تیحماروستا تبدیل نشود. برای این کار نیاز به اصالحات در بخش دولتی و 
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. همچنین باید جایگاه بخش خصوصی در دینما یمبیشتر از گردشگری ضروری 
ا احتیاط این مورد باید ب روند توسعه گردشگری مشخص شود، تصمیم گیری در

زیاد صورت گیرد و جایگاه مردم محلی به دقت مورد بررسی قرار گیرد. بهبود 
به توسعه پایدار گردشگری باید به شدت مورد توجه  یابی دستنهادی  برای  سرمایة

استفاده  قرار گیرد. عدم مشارکت و بی قدرتی مردم در برابر نهادهای دولتی و سوء
دولتی را دارند بر دیدگاه منفی مردم نسبت  یها رانت برخی افراد که توان استفاده از
جاذبه و   هیسرمانهادی بسیار موثر است. وجود  سرمایةبه توسعه گردشگری و بهبود 

از آن در جهت توسعه  توان یماست که به خوبی  ییها نهیگزقوی در روستا از 
. با گردشگری استفاده کرد. تصمیم گیری مناسب در این جهت بسیار مهم است

مناسب و  یها استیسمعیشتی مردم، با برنامه ریزی و اجرای  یها ییداراتوجه به 
گیری متناسب با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی روستا و با بهره

 ژهیو بهموجود روستا جهت توسعه گردشگری،  یها تیقابلو  ها تیظرفمناسب از 
متنوع  به عنوان فعالیت مکمل در گردشگری،توان از توسعه ها، میجاذبه سرمایة
نظر  به معیشت پایدار روستایی، با در یابی دستمعیشتی در راستای  یها تیفعالسازی 

روستا به  یها تیفعالهمچنین توجه به سایر  بهره گرفت. گرفتن اصول توسعه پایدار
بیش ابستگی از و ها آندامداری و بهبود وضعیت  کشاورزی و یها تیفعالخصوص 

به هر حال باید در نظر  .جلو گیری خواهد کرداز حد مردم به تصنعت گردشگری 
تنها در صورت  طوالنی مدت است و یک فرایند داشت دست یابی به توسعه پایدار

یک روند رو به جلو را طی کند و اقدامات  تواند یمذینفع  یها گروهمشارکت تمام 
یط بهتری را فراهم کند گرچه در بعضی شرا تواند یمضربتی تنها برای کوتاه مدت 

 براین: ابن. رسد یمضروری به نظر  ها زمان
برخورد علمی با مسئله توسعه گردشگری بر اساس مطالعه و برنامه ریزی دقیق و  

ی برای جلوگیری از توسعه ناپایدار گردشگری در ا منطقهعلمی در سطح محلی و 
 چارچوب یک برنامه ریزی بلند مدت،

و ابعاد  ها بخشنگرش سیستمی به توسعه گردشگری روستایی و توجه به سایر  
  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اجتماع روستایی،
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ی عمومی، خصوصی و مردمی و برقراری ارتباط سازمانی در جهت نهادهاایجاد  
 برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در سطوح مختلف ملی تا محلی،

ی اجتماع محلی در مراحل مختلف گردشگری و ها گروهمشارکت دادن تمامی 
 گسترش منافع گردشگری به تمام اقشار جامعه محلی، 

 ها جاذبهو سودجویانه افراد و اختصاصی شدن  نه گرا سوداجلوگیری از برخورد  
ی گردشگری روستا و برخورد موضعی با مسئله گردشگری روستایی که ها تیقابلو 

 .شود یمگردشگری روستا منجر  یها تیقابلبه از بین رفتن 
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