ارزیابی جایگاه گردشگري در اقتصاد روستایی
مطالعه موردي :دهستان مریدان ،بخش کومله ،شهرستان لنگرود
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تاریخ پذیرش مقاله96/02/02 :

گردشگري روستايي بهعنوان یکی از راهبردهای توسعه روستایی و به منزلة نمادی از هویت فرهنگي و یکی از منابع مهم

كسب درآمد و اشتغالزايي در امر برنامهریزی موردتوجه ویژه است .یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور استان گیالن در

حوزه جنوبی دریای خزر میباشد که از بافت روستایی متنوع و جذابی برخوردار است .پژوهش حاضر که با هدف ارزیابی

جایگاه گردشگری در متنوعسازي اقتصاد روستايي و بسترسازي برای توسعه پایدار روستايي تهیه شده است؛ تالش دارد که با

مطالعه جامع دهستان مریدان از توابع استان گردشگر پذیر گیالن ،تبييني از نقش گردشگري در توسعه و تحول اقتصاد روستايي
ارائه نماید تا با توجه به امکانات ،تواناييها و محدوديتهاي موجود ،راهکار مناسبي براي توسعه گردشگري روستايي در

منطقه مورد مطالعه ارائه دهد .در پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و پیمایشی؛ ضمن بيان نقش و اهميت گردشگري
روستايي ،اثرات و پيامدهاي اقتصادي گردشگري در روستاهاي دهستان مریدان ،مورد مطالعه قرار گرفته است .به منظور تعيين

ارتباط بين متغيرها از روش آمار استنباطي كايدو( )chi-squareاز نرم افزار آماری SPSSبا حجم نمونه  318نفراستفاده شد.
نتايج حاصله نشان ميدهد که گردشگري توانسته در ساختار اقتصاد روستایی این منطقه تأثیرگذار باشد ،به صورتی که در امر

تأثیرگذاری گردشگری بر شاخص اشتغال ،با میانگین  4/7و در شاخص افزایش درآمد با میانگین  4/42حاکی از تأثیرات مثبت
گردشگری است؛ لذا ايجاد زمينههاي اشتغال ،افزايش سطح درآمد خانوارهاي محلي ،جلوگيري از مهاجرت جوانان و تنوع
فعاليت اقتصادي در ناحيه ،از مهمترين اثرات اقتصادي گردشگری روستایی در اين دهستان ارزیابی ميشود.

واژههای كليدي :گردشگري ،اقتصاد ،اقتصاد روستايي ،توسعه روستايي ،دهستان مریدان.
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 -1مقدمه

گردشگري پديدهاي است كهن كه از ديرباز در جوامع
انساني وجود داشته است و به تدريج در طي مراحل
تاريخي مختلف به موضع فني ،اقتصادي ،اجتماعي و
اكولوژيكي كنوني خود رسيده است (رضواني.)27 :1374 ،
امروزه گردشگري به منزلة نمادي از هويت فرهنگي و يكي
از منابع مهم كسب درآمد و اشتغالزايي است .این فعاليت
با رونق بخشی به فعالیتهای دیگر امروزه به عنوان یکی
از مهمترین فعاليتهاي اقتصادي -اجتماعي در بسياري از
كشورها محسوب میشود .گردشگری عالوه بر درآمدزايي،
نقش ارزندهای در توسعه فرهنگي و معرفی شاخصهای
فرهنگی هر جامعه دارد .همزمان با توسعة گردشگري در
جهان ،انديشه پايهگذاري گردشگري روستايي 1به عنوان
يكي از اشكال گردشگري به منظور بازديد از مناطق
روستايي ،در ابتدا در اثر صنعتي شدن و شهرنشيني سريع
جوامع غربي طي قرن  19در كنار مجموعه عواملي چون
توسعة حمل و نقل ،افزايش نسبي درآمد خانوارها و توجه
بيشتر به گذران اوقات فراغت در حومة روستاهای اطراف
شهرها پدید آمد .در نيمه دوم قرن بيستم در بسياري از
كشورهاي اروپايي گردشگري روستايي به عنوان راهكاري
مطمئن براي توسعة متعادل جوامع روستايي قلمداد شد
(ازکیا .)18 :1383 ،گردشگري روستايي ميتواند در کنار
اقتصاد کشاورزی در جوامع روستايي ،موجب افزایش تولید
و درآمد روستائیان گردد .بسیاری از محققین معتقدند که
توسعة گردشگري ميتواند توسعة روستايي را به همراه
آورد و بين دو مقولة «توسعة گردشگري و توسعة روستايي»
نوعي تعامل و همكاري دو جانبه وجود دارد (شارپلی:1380 ،
 .)36بدين ترتيب رونق و مدیریت بهینه گردشگري در
نواحي روستايي یکی از راهبردهای توسعة روستايي است.
با توجه به اينكه كشور ايران از حيث جاذبههاي طبيعي،
فرهنگي و تاریخی و دارا بودن روستاهاي متنوع و جذاب،
دارای پتانسیلهای بسیار قوی در بین كشورهاي جهان است
- Rural Tourism
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و با توجه به اينكه در كشورمان حدود  30درصد از جمعيت،
در مناطق روستايي زندگي ميكنند و كشاورزي به تنهايي
نميتواند اشتغال و درآمد كافي براي جمعيت روستايي
فراهم آورد ،تالش برای گسترش گردشگری روستایی به
منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها امری ضروری
به نظر میرسد (اردستانی.)41 :1381،
با توجه به توسعه بيروية شهرنشینی در كشورمان و
افزايش مشكالت ناشي از شهرنشيني جديد و همچنين
خالي شدن روستاها و سرازير شدن جمعيت آنها به شهرها،
جا دارد كه با شناسايي حساب شده توانها و پتانسيلهاي
گردشگري در نواحي مختلف كشور از جمله نواحي
روستايي ،اقدامات ،سیاستها و برنامههاي مفيدي جهت
استفادة بهينه از اين توانمنديها صورت گيرد ،تا با رونق و
گسترش نواحي گردشگرپذير روستايي ،به پويايي جمعيت
و اقتصاد اين نواحي كمك شده و تا اندازهاي از بار مشكالت
و مسائلي كه شهرها و روستاهاي ما گريبانگير آن هستند،
كاسته شود .برای تعیین نقش گردشگری در توسعه اقتصاد
روستاها ،نیاز به ارزیابی اثرات این پدیده بر محیط درونی و
بیرونی روستاها وجود دارد .در اين پژوهش تالش بر این
است که با مطالعة جامع در دهستان مریدان ،تبييني از نقش
گردشگري در توسعه و تحول توسعه روستايي صورت گیرد
و عوامل و فاكتورهاي مؤثر بر توسعه روستايي مورد ارزيابي
قرار گرفته و در نهايت با توجه به امكانات و تواناييها
و محدوديتهاي موجود ،راهكار مناسبي براي توسعة
گردشگري در نواحي روستاييِ مورد مطالعه ارائه گردد.
دهستان مریدان از روستاهای فعال در حوزه کشاورزی
است که امورات و درآمد بیشتر ساکنین آن از راه زراعت،
دامداری و باغداری تأمین میگردد .با این حال به نظر
میرسد که درآمدهای کشاورزی پاسخگوی نیازهای مردم
دهستان نمیباشد .لذا گردشگری میتواند نقش درآمد
جایگزین را در این دهستان ایفا نماید .ارزیابی ویژگیها و
توانهای گردشگری روستایی ،در شناسایی نقاط ضعف و
قوت و همچنین فرصتها و تهدیدهای حوزه گردشگری
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دهستان مریدان ،نقش مؤثری خواهد داشت .یکی از مهمترین
نقشهایی که گردشگری میتواند در توسعه اقتصاد روستاها
ایفا نماید ،نقش بازساختی در اقتصاد دهستان میباشد (جان لی،
 .)90 :1387این بازساخت در اشتغال نیز رخ میدهد ،به گونهای
که توسعه گردشگری در روستا میتواند با تنوع اشتغال در
بخش کشاورزی و همچنین در بخش صنعتی و سایر
فعالیتهای خدماتی همراه گردد و به تدریج بخشی از مردم
روستا میتوانند از فواید خدمات و فعالیتهای گردشگری
به عنوان مکملی برای فعالیتهای کشاورزی بهرهمند گردند
و این مورد برای گروهی از افراد فاقد زمین و آب میتواند
بسیار مفید باشد .درآمد و اشتغال از مقولههای مهم کشاورزی
هستند و به عنوان شاخصهای مهم گردشگری مطرح
میگردند .بنابراین برای ارزیابی اثرات گردشگری بر اقتصاد
روستایی ،بایستی شاخصهای گردشگری مهم را شناسایی و
مورد بررسی قرار داد (فراهانی.)1385 ،
در این پژوهش ،دو شاخص اصلی درآمد خانوارها و
اشتغال برای ارزیابی اثرات گردشگری انتخاب شده است.
شاخص درآمد خانوارها به میزان سهم هر خانوار از درآمدها
و نتایج گردشگری در دهستان میباشد و اینکه روستائیان از
چه میزان درآمد ماهانه یا سالیانه از امور و خدمات گردشگری
به صورت مستقیم و غیرمستقیم برخوردار هستند .این درآمد
میتواند از طریق دخالت مستقیم خانوارها در گردشگری به
عنوان فروشنده محصوالت کشاورزی یا اجاره دهنده خانهها
به گردشگران و غیره حاصل گردد .شاخص اشتغال نیز به
تنوع اشتغال و افزایش تعداد شاغلین در گروههای مختلف
شغلی اشاره دارد .بنابراین بررسی و ارزیابی این دو شاخص
در دهستان ،میتواند گویای وضعیت کلی اثرات توسعه
گردشگری در فعالیتهای اقتصادی دهستان مریدان باشد.
ضرورت پژوهش و بررسی این پژوهش در دهستان ،با
محوریت عدم پاسخگویی فعالیتهای کشاورزی به نیازهای
اقتصادی مردم مربوط میشود .دهستان مریدان به عنوان
منطقهای با محوریت کشاورزی شامل زراعت ،باغداری
و دامداری شناخته شده است ،با این حال آسیبپذیری

بخشی از جامعه روستایی از فعالیتهای کشاورزی به
دلیل نداشتن زمین یا عدم درآمد کافی برای این گروه از
یک طرف و وجود توانهای گردشگری در این دهستان
و زمینههای فعالیتهای گردشگری برای بخش خدماتی
روستاها ،موجب تغییر نگاه مردم و مسئوالن از کشاورزی به
سوی فعالیتهای خدماتی از جمله گردشگری شده است.
بنابراین توجه به توانهای گردشگری دهستان ،از یک طرف
موجب ایجاد تنوع اشتغال و افزایش تعداد شاغلین در
بخش کشاورزی شده و کیفیت محصوالت کشاورزی را
افزایش میدهد و از طرف دیگر موجب ایجاد بازساخت
در فعالیتهای اقتصادی روستاها شده و میزان درآمد و نوع
اشتغال برخی از گروههای روستایی دهستان را که در بخش
کشاورزی شرایط فعالیت نداشته یا درآمد کافی ندارند،
به سمت فعالیتهای گردشگری کشانده و یک درآمد و
اشتغال مکمل در کنار فعالیتهای کشاورزی ایجاد خواهد
کرد .از طرف دیگر ،گسترش فعالیتهای گردشگری ،زمینه
را برای فعالیت گروههای سنی و جنسی مختلف روستاها،
به ویژه گروه زنان و کودکان فراهم مینماید .ضمن این که
اشتغال و درآمد گروههای سنی و اقتصادی و اقشار مختلف
مردم ،موجب کاهش فقر در جامعه روستایی نیز خواهد شد
(همایون .)1378 ،بنابراین ضرورت پژوهش در حوزه اثرات
گردشگری در این دهستان برای توسعه اقتصاد روستایی
در آینده ،محسوس میباشد .با توجه به موارد گفته شده،
هدف این پژوهش ،شناسایی توانهای گردشگری دهستان
مریدان و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر روند توسعه
اقتصاد روستایی این دهستان است .این ارزیابیها باید در
شاخصهای مختلف صورت گرفته و میزان اثرات در هر
شاخص معین گردد .هدف نهایی این ارزیابیها ،شناسایی
میزان توزیع عادالنه درآمدها و کاهش نابرابریهای اقتصادی
در روستاهای این دهستان و همچنین برنامهریزی اصولی
برای بهرهبرداری و استفاده بهینه از توانهای گردشگری
برای توسعه پایدار است.
همانند هر پژوهشی ،اين پژوهش در پي پاسخگويي
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به چالشهایی است که در ذهن محققین شکل گرفته؛ و
سؤاالت تحقیق نیز در راستای ضرورتها و اهداف تحقیق
موجودیت یافتهاند (بهفروز .)23 :1378 ،سؤال اصلی این
پژوهش در حوزه ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر دو
شاخص مهم اقتصادی این پژوهش یعنی «درآمد و اشتغال»
است .چالش عمده این پژوهش این است که آیا توسعه
فعالیتهای گردشگری و تعداد گردشگران ،نقشی در توسعه
اقتصادی روستا از منظر درآمد و اشتغال داشته است؟ جهت
پاسخ به این سؤال بایستی وضعیت این شاخصها در منطقه
مورد مطالعه را سنجید .بنابراین سؤال اصلی این پژوهش به
صورت زیر مطرح میگردد:
 توسعه فرایندها و فعالیتهای گردشگری در دهستانمریدان ،چه تأثیراتی بر میزان درآمد و وضعیت اشتغال
روستاهای این دهستان داشته است؟
 براي تعيين دقيق و تبيين منطقي اهداف تحقيق تدوینفرضیه الزامی میباشد(ایراننژاد پاریزی )37 :1382،لذا فرضیه
پژوهش حاضر این چنین خواهد بود:
 به نظر میرسد توسعه گردشگری ،اثرات مثبتی بر وضعیتدرآمد و اشتغال روستائیان دهستان مریدان داشته است.
در حوزه مطالعات مرتبط با گردشگری روستایی و
اثرات گردشگری بر اقتصاد روستایی ،مطالعات متعددی در
سطوح داخلی و بینالمللی صورت گرفته است:
 لولوف و همکاران( )1994به ارزیابی تالشهای صورتگرفته در حوزه گردشگری روستایی آمریکا پرداختهاند.
این مقاله بر پایه برآورد محاسبات برنامههای گردشگری
روستایی ایالتهای تحت حمایت که به وسیله تلقن در سال
 1991انجام شده ،ارائه شده است .تحلیلها نشان میدهد
که  30ایالت ،برنامه گردشگری ویژه نواحی روستایی را
در دست اجرا داشتند 14 ،ایالت فقط بخشی از برنامههای
گردشگری آنها مربوط به روستا بود و  6ایالت دیگر هیچ
بخش و مؤلفهای از روستاها در برنامه خود ارائه نداند.
 آقایان یینگ و زو( )2007به بررسی نقش دولت ،جامعه وسرمایههای درونی و بیرونی در توسعه گردشگری فرهنگی

روستایی در چین پرداخته و به نقش مثبت آنها اشاره
داشتهاند.
 پارک و یون( ،)2009گردشگری روستایی در کره جنوبیرا بررسی کرده و یک بخشبندی از گردشگری روستایی
این کشور ارائه دادند .یک برآورد خود محورانه ،در چهار
روش زبانی از  252گردشگر در منطقه مورد مطالعه ،یک
مدل بر اساس دستهبندی عوامل که چهار بخش متمایز را
مشخص کرده است :گردشگری جستجوی خانوادههای
کنار هم ،گردشگری ناکارآمد ،گردشگرانی که در جستجوی
همه چیز هستند و گردشگران ماجراجو و علمی.
 دیمیتروسکی و همکاران( )2012به بررسی ارتباط بینگردشگری روستایی و توسعه منطقهای در منطقه گروتا
در صربستان پرداختند .نتایج حاکی از ورود گردشگران
حرفه ای آشنا با تفریحات و جاذبههای گردشگری با درآمد
متوسط و تحصیالت و فرهنگ باال می باشد.
 ابراهیمی( )1376با تأكيد بر ويژگيهاي فرهنگي و ارزشيگردشگري و مديريت بازاريابي استراتژيكي تأكيد ميكند و
بيان ميدارد كه براي نيل به توسعه متوازن ،مزايا و هزينههاي
اقتصادي اجتماعي ،فرهنگي و محيطي بايد مورد مالحظه
قرار گيرد .عالوه بر اين در مقاله فوق سعي شده تا تعداد
زيادي از مقياسهاي كنترلي به عنوان استاندارد ،مقررات و
خط مشيها در سطح محلي و منطقهاي بيان گردد.
 شریفزاده و مرادی نژاد( )1381در مقالهاي تحت عنوان«توسعة پايدار و گردشگري روستايي» بر نقش گردشگري
در توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي
تأكيد کرده و همچنين آنها در اين مقاله فوق اشاره دارند
كه گردشگري روستايي ميتواند نقش عمدهاي در توسعه
منابع انساني و متنوع نمودن بخش كشاورزي و توسعه
اقتصادي و همچنين ايجاد فرصتهاي جديد در ارتباط
تنگاتنگ با ساير بخشهاي اقتصادي ايفا نمايد و در اين
رابطه ميتوان با سياستگذاري و سرمايهگذاري مطلوب ،به
اهداف و دستاوردهاي مذكور براي گردشگري در رويهاي
پايدار نائل آمد.
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 افتخاری و قادری( )1381به بررسی نقش گردشگری داشتن ارتباط و معناداری بین متغیرهای متغير نگرش ساكنانروستایی در توسعه روستایی پرداخته و به صورت کلی با متغيرهاي سن ،درآمد ،ميزان وابستگي به گردشگري،
این نقشها و اثرات را شناسایی کردهاند .این اثرات در ميزان ارتباط با گردشگران و درک اثرات میباشد.
بخشهای مختف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی،
 -2روش پژوهش
سیاسی و فرهنگی و غیره ارائه شده است.
روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت مجموعهاي از
 شاپورآبادی و تقوایی( )1381در تحقیقی در حوزه توسعهمناطق برخوردار از گردشگری روستایی ،تالش ميكنند تا روشهاي توصيفي -تحليلي است .جمعآوري اطالعات از
مزاياي گردشگري و نقش آن در ايجاد اشتغال و توسعه طریق مطالعات كتابخانهاي و اسنادی و آمارهاي سازمانها
صنايع دستي و همچنين نقش تعاون در مشاركت و توسعه و ادارات مرتبط و مطالعات پیمایشی و میدانی با استفاده از
را بررسي كرده و سپس جاذبههاي گردشگري منطقه برخوار پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است.
با توجه به جامعه آماری پژوهش ،برآورد حجم نمونه
اصفهان از جمله قاليبافي ،صنايع دستي ،جاذبههاي كويري،
كبوترخانه ،مساجد و غیره را معرفي نموده و در نهايت مورد نياز براي اجزاي جامعه آماري که خانوارهای محلي را
ضمن ارائه يك الگو براي ايجاد و توسعه گردشگري در شامل میشد ،با سطح اطمينان  %95از فرمول کوکران محاسبه
روستاها ،از طريق تشكيل تعاونيها ،موجبات توسعه منطقه گرديد .به اين ترتيب حجم نمونه  n=318تعیین شد.
در رابطة جامعة آماري خانوار محلي ،در مجموع 318
را فراهم آورند.
 قادری( )1382در رسالة دكتري تحت عنوان «گردشگري و نفر از بين افراد ساكن در 11روستا با تقريب هر  20خانوارتوسعه روستايي پايدار» ،ضمن بيان اين سؤال كه گردشگري ساكن ،يك پرسشنامه در نظر گرفته شد .اما در عين حال
روستايي چه نقش و اثري در توسعه روستايي و توسعه روستايي براي روستاهاي كم جمعيت (زير  100خانوار) نيز حداقل 5
پايدار ميتواند داشته باشد ،به بررسي ديدگاهها و نظريات پرسشنامة خانوار تهیه گردید .پرسشنامهها به كمك اعضاي
موجود در متون مختلف در سطح جهان در مورد گردشگري ،شوراي اسالمي محالت در اختيار سرپرست خانوارها قرار
توسعه روستايي و توسعه روستايي پايدار و تحقيقات انجام شده گرفته و پس از تكميل ،جمعآوري گرديد .جهت بررسي
درباره اثرات مختلف گردشگري بر سكونتگاههاي روستايي در يافتههاي اين پژوهش از آمار توصيفي و آمار استنباطي
كشورهاي مختلف به روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از استفاده شده است ،بدين ترتيب كه اطالعات جمعآوري
شيوه كتابخانهاي ميپردازد و در نهايت ابعاد اين تأثيرات بر شده در جدولهاي توزيع فراواني واردشده و با استفاده از
آمار توصيفي ،ميانگين انحراف معيار براي كليه موارد تعيین
توسعه روستايي را بررسي مينمايد.
 میرکتولی و مصدقی( )1389نقش گردشگری در توسعه شده است ،سپس به منظور تعيين ارتباط بين متغيرها از آمارصنایع دستی روستایی در دهستان استرآباد جنوبی گرگان را استنباطي كايدو( )chi-squareاستفاده گردید.
مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان میدهد که 76
درصد پرسش شوندگان دهستان معتقد بودند که گردشگری  -3قلمرو پژوهش
حال در مورد قلمرو پژوهش باید گفت :دهستان مریدان
اثرات زیادی بر رونق صنایع دستی داشته است.
 همچنین سلیمانی و همکاران( )1389به بررسی نگرش و یکی از دهستانهای شهرستان لنگرود در شرق استان گیالندیدگاههای ساکنان روستاهای شهرستان ایذه در مورد اثرات که از جانب شمال با دهستانهای دریاسر و دیوشل ،از سمت
توسعه گردشگری در سال  1388پرداختند .نتایج حاکی از جنوب با دهستانهای اطاقور و التلیل ،از شرق با شهرستان
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پرسشنامههای پژوهش آماده  و در بين افراد توزيع شدند
و پس از تكميل ،جمعآوري و مورد پردازش قرار گرفتند.
پرسشنامه در بین  318نفر توزیع گردید که در این میان
گروه سنی  45-65سال با  148نفر( 46/7درصد) بیشترین
تعداد را شامل میشدند و گروههای بیش از  65سال نیز
کمترین تعداد را در برمیگرفتند .از مجموع پاسخدهندگان
به پرسشنامة مورد نظر ،افراد داراي مشاغل دولتي23 ،
درصد و مشاغل آزاد 58 ،درصد بودند .ضمن اینکه بیشتر
پرسش شوندگان دارای تحصیالت زیر دیپلم بوده و تنها 35
درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند.

املش و از سمت غرب با شهرستان الهیجان همسایه است.
وسعت این دهستان  32/5کیلومترمربع میباشد .این دهستان
بر اساس تقسیمات کشوری  1390جزء بخش کومله شهرستان
لنگرود بوده و  11روستا را با مرکزیت روستای مریدان تحت
پوشش دارد (خانی و چوبچیان.)147 :1390 ،
بررسي ساختار طبيعي ،اقتصادي ،اجتماعي ناحية
مریدان نشان ميدهد كه زراعت ،باغداري و دامداري به
عنوان فعاليتهاي عمدة اقتصادي ناحيه در مجموع از لحاظ
اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و پاسخگوي نياز واقعي
اكثريت ساكنين روستاها نیست و با توجه به شرايط محيط
جغرافيايي و در نظر گرفتن جوانب امر و موقعيت نسبي
مریدان ،گردشگري ميتواند مطمئنترين و پربازدهترين  -1-4منابع اقتصادی دهستان مریدان
در دهستان مریدان با توجه به تنوع فعالیتهای
بخش فعاليتهاي اقتصادي برای روستاییان باشد و الزم
است كه در راستاي شكوفايي اين بخش برنامهريزيهاي اقتصادی با بهرهگیری از فضای خاص جغرافیایی منطقه
منابع اقتصادی متنوعی در مقایسه با سایر روستاهای کشور
دقيق و اصولي و آيندهنگر صورت گيرد.
وجود دارد که پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه به تفکیک
به مواردی که در نمودار شماره یک لحاظ گشته است اشاره
 -4یافتههای پژوهش
بحث براي بررسي اثرات اقتصادي گردشگري در ناحية نمودهاند .در این میان بیشترین فراوانی به فعالیتهای مرتبط
مورد مطالعه و تحقق اهداف پژوهش و پاسخگويي به سؤال با بخش زراعت میباشد البته زراعت در منطقه کام ً
ال سنتی
مطرح شده در كليات تحقيق و با توجه به فرضیه تحقيق ،و دارای الگوی کشت یکسان می باشد و در فراوانی دوم به

نقشه  :1موقعیت دهستان مریدان در
استان گیالن
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گردشگری و فعالیتهای خدماتی مرتبط اشاره شده است؛  -2-2-4افزايش درآمد خانوارها

این در حالی است که عمر این فعالیت در مقایسه با سایر الف) افزايش درآمد خانوارها از طريق اجارة منزل ،ويال و

بخشها بسیار جوانتر میباشد اما توانسته در منطقه مورد غیره به گردشگران

مطالعه جایگاه ویژهای را به دست بیاورد.

 -2-4اثرات اقتصادی گردشگري در ناحية مورد مطالعه

گردشگري در نواحي روستايي مورد مطالعه (دهستان
مریدان) داراي اثرات اقتصادي قابل توجهی بوده است
که يافتههاي تحقيق اين موضوع را تأیید مينماید .در این
پژوهش دو شاخص مهم اقتصادی وضعیت اشتغال و میزان
درآمد جامعه روستایی مورد بررسی قرار گرفته است که در
ادامه به آنها میپردازیم.

 -1-2-4ايجاد اشتغال

وضعیت اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی طی
سالهای  1375تا  1390در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  :1درصد شاغلين بخشهاي سه گانة اقتصادی
1375

1380

1385

1390

كشاورزي

64

56/5

35

12/5

صنعت

16/7

19/7

25/5

28

خدمات

19/3

23/8

39/5

59/5

منبع  :مركز آمار ايران ،سالنامه آماري گیالن1390،

امروزه اجاره اتاق ،ويال ،سوئيت و يا هر شكل ديگر از اين
قبيل اماكن شخصي به عنوان بخش مهم و اصلي تأسيسات
اقامتي مورد نياز گردشگران ،سهم قابل توجهي از بخش اسكان
و اقامت گردشگران را به عهده گرفته است .از سويي به عنوان
يك منبع درآمد براي تعداد قابل توجهي از خانوارهاي محلي
ساكن در محالت  8گانه شهر و روستاهاي پيرامون ایفای نقش
ميکند .بر اساس تحقيقات به عمل آمده توسط نگارندگان و
آمارهايي كه از طريق شوراهاي محالت و شهرداري لنگرود به
دست آمده است ،در سال  1392در ايام تعطيالت (نوروز و
تابستان)  3195مورد ويال ،منزل شخصي و سوئيت و اتاقهاي
اجارهاي توسط بخش خصوصي در اختيار مسافران قرار گرفته
و با توجه به ميانگين  70شب اجاره در طي سال و قيمت
متوسط  30/000تومان براي هر شب ،رقمي معادل 2/100/000
تومان درآمد عايد صاحبان چنين اماكني گرديده است.
در زمينه نقش گردشگري در افزايش ميزان درآمد سرانه
افراد و خانوار ،نتايج ميداني حاصل از نظر خانوارهاي
محلي با ميانگين( )  =4/46نيز اين موضوع را مورد تأیيد
كمتر از
قرار ميدهد .همچنين نتايج آزمون كاي دو با
 ،0/05حاكي از تأیید اين موضوع ميباشد.

نمودار  :1منابع درآمدی خانوار
دهستان مریدان

) دوره ،27شماره  ،108زمستان 97

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.108, Winter 2019 / 232

ب) افزايش درآمد خانوارها به دليل فروش زمين و

سرمايهگذاري در بخشهاي مرتبط با گردشگري

در دو دهه اخير و به دنبال فروش اراضي و امالك و
همزمان با رونق فعاليتهاي مرتبط با گردشگري ،پول و
نقدينگي در اختيار تعداد قابل توجهي از افراد قرار گرفت
و غالب ًا نيز توانستند سرمايه نقدي را در همين بخشهاي
نوظهور اقتصادي به كار بگيرند و سرمايهگذاري كنند.
مطابق آمارهاي دریافتی و مقايسة آنها با ميانگينهاي درآمد

خانوارها با سالهاي قبل ،ميتوان به طور قطع و بدون
ترديد اعالم كرد كه متوسط درآمد خانوارهاي محلي نسبت
به سالهاي قبل از فعال شدن اين قبيل مشاغل ،به طور قابل
توجهی افزايش يافته است و تا حد قابل اطمينانی ،ساية
شوم فقر مالي از خانوارهاي ساكن در شهر و روستاهاي
منطقه برداشته شده است .در اين رابطه ميتوان به پاسخ
جامعه آماري خانوارهای محلي استناد نمود كه با ميانگين
( )  =4/2نقش و تأثير مبالغ دريافتي از فروش زمين و

جدول  :2ميانگين درآمد حاصل از حضور گردشگران داخلي در دهستان مریدان

تعداد گردشگران وارد
شده به منطقه (نفر)

مدت توقف هر گردشگر به
طور متوسط (شبانهروز)

جمع توقف گردشگر در
منطقه (نفر)

هزينه متوسط هر نفر
(گردشگر در شبانهروز)
(تومان)

جمع كل هزينهها (درآمد
منطقه) (تومان)

30000

2

60000

30/000

18000000000

منبع  :اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان گیالن ـ معاونت گردشگري ،مطالعات ميداني 1392،

جدول شماره  :3اثرات اقتصادي گردشگري در دهستان مریدان بر اساس نظر جامعة نمونه خانوار محلي
Mean

Std
Deviation

Chisquare

df

sig

 -1تأثیر گردشگري بر ميزان درآمد خانوارها

4/55

0/46

0/000

317

0/000

 -2تأثیر اجاره منازل ،ويال ،سوئيت به گردشگران بر درآمد خانوارها

4/42

0/49

655/67

317

0/000

 -3تأثیر فروش مواد غذايي و مايحتاج روزمره گردشگران بر درآمد خانوارها

4/41

0/41

655/67

317

0/000

 -4تأثیر افزايش ساخت و ساز و مشاغل مرتبط با آن در نقاط روستايي دهستان

4/51

0/000

655/67

317

0/000

 -5تأثیر گردشگري بر جلوگيري از مهاجرت فعاالن اقتصادي به بيرون از
محدوده دهستان

4/49

0/50

655/67

317

0/000

 -6تأثیر گردشگري در بهبود و توسعه راهها و شبكههاي حمل و نقل

4/63

0/48

656/19

317

0/000

 -7تأثیر فروش توليدات روستايي و صنايع دستي بر درآمد خانوارها

3/93

0/98

662/94

317

0/000

 -8تأثیر گردشگران صاحب خانههاي دوم در مشاركتهاي محلي در جوامع
روستايي مورد مطالعه

4/29

0/45

662/94

317

0/000

 -9تأثیر گردشگري در اشتغالزايي محلي

4/78

0/48

662/94

317

0/000

 -10افزايش ميانگين درآمد خانوار به دليل فروش زمين

4/2

0/47

662/94

317

0/000

 -11تأثیر گردشگري در افزايش قيمت زمين و امالك در محدوده

4/55

0/49

315/01

317

0/000

 -12تأثیر گردشگري در افزايش هزينههاي زندگي در محدوده

4/29

0/45

315/01

317

0/000

 -13تأثیر فصلي بودن گردشگري بر درآمد خانوارها

3/82

0/96

315/01

317

0/000

 -14تأثیر افزايش قيمت زمين و مسكن بر زندگي خانوارهاي كم درآمد محلي
به ويژه جوانان فاقد مسكن

3/76

0/97

315/01

317

0/000

نام متغير
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امالك را در افزايش درآمدشان تائيد نمودهاند.
بر اساس آمار ،کارگران ساده باالترین درصد شاغلین
دهستان مریدان را به خود اختصاص دادهاند .در کنار این
بخش ،میزان اشتغال در بخش خدمات دولتی و همچنین
صنایع کارگاهی (تولیدی ،صنعتی مرتبط با ساختمان) دارای
رشد قابل توجهی بوده است .تعداد شاغلین در بخش امور
زیربنایی و فنی نیز قابل توجه است .سوپرمارکتها ،دفاتر
ساختمانی و فروشگاهها نیز بخشی از اشتغال این دهستان
را تشکیل میدهند .در مجموع مشاغل خدماتي از قبيل
كارگاههاي مرتبط با خدمات مورد نياز گردشگري اعم از
ساخت و سازها و تأمين كننده قطعات و ابزار مورد نياز
در اين بخش از سهم چشمگيري برخوردار است و با 198
كارگاه ريز و درشت با به كارگيري  1188نفر در بخشهاي
مختلف سهم بااليي در اشتغالزايي داشته و به دليل نياز
منطقه به توليداتشان از فروش خوبي هم برخوردارند،
هر چند ميزان درآمد آنها متغير و نامشخص است ،اما از
ميانگين درآمد ساليانه نسبت ًا بااليي برخوردار هستند.
جامعة آماري خانوارهای محلي با ميانگين()  =3/93
نقش توليدات روستايي و صنايع دستي را در افزايش درآمد
و نیز افزايش اشتغالزايي محلي مورد تأیيد قرار دادهاند ،در
تأیيد متغير ديگري كه گردشگري را در اشتغالزايي محلي
به صور مختلف تأثيرگذار ديده است نيز ،جامعه آماري
خانوارهای محلي با ميانگين ( )  =4/78آن را تأیيد كردهاند.

 -5آزمون فرضيه

میدانیم که امروزه گردشگري جايگاه ويژهاي در ساختار
كلي بسياري از كشورها پيدا كرده است و عالوه بر تأثيرات
فرهنگي و روحي و پاسخگويي به نيازهاي اساسي ،عدة
كثيري از ساكنين نواحي پرجمعيت ،شلوغ و خسته كنندة
شهري و آرامش بخشيدن به ميليونها انسان گريزان و متواري
از زندگي پرسروصدا و ماشيني ،ثمرات اقتصادي عظيمي نيز
به بار ميآورد و موجب انتقال سرمايههاي كالن از ناحيهاي
به ديگر ناحيه ميشود .تا جائي كه در اكثر ارزيابيهاي

به عمل آمده از توسعة گردشگري در كشورهاي در حال
توسعه ،تأثيرات اقتصادي مهمتر و چشمگيرتر از مالحظات
ديگر است و در حقيقت ميتوان گفت گردشگري به عنوان
يك عامل اقتصادي عمده و بسيار مؤثر در سالهاي اخير
مورد توجه فراوان قرار گرفته است.
با رونق گردشگري در يك ناحيه ،مقدار معتنابهي پول
از يك واحد اقتصادي به واحدهاي ديگر منتقل ميشود و
به اين ترتيب ،سكنة بومي پذيراي گردشگر به منبع تازهاي
از درآمد دست مييابند و اين امر افزايش توان خريد و
رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي مردم را در پي خواهد
داشت .در اين زمينه همچنين نتايج تحقيقات به عمل آمده
بيانگر اين واقعيت مهم هستند كه بين توسعة گردشگري و
توسعة روستايي رابطه معنيداري وجود دارد و به عبارتي
بايد گفت اين دو مقوله مهم مستقل از هم نيستند ،بلكه
برهم تأثيرگذارند و ميتوان ادعا نمود كه توسعة گردشگري
ميتواند به عنوان راهكاري براي توسعة پايدار روستايي
در همان محدوده باشد .برای رسیدن به ارزیابی مطلوب،
ابتدا بایستی به آزمون فرضیه پرداخت .در آزمون فرضيه،
اطالعات بدست آمده از طريق جامعه آماري تحقيق -يعني
خانوار محلي -كه در قالب متغيرهاي اقتصادي ،جمعآوري
و دستهبندي شده بود به منظور سطح معنيداري و استخراج
ميانگينهاي رتبهاي به كمك آزمون  Chi-squareمورد ارزيابي
قرار گرفتند و از اين طریق مهمترين نتايج آزمون فرضيات به
شرح زير استخراج گردید:
(براي آزمون اين فرضيه از متغيرهاي اشتغال و درآمد
از ديدگاه جامعه آماري خانوار محلي استفاده شده است)
ايجاد اشتغال :يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه رشد و
گسترش گردشگري در سالهاي اخير ،مشاغل و فعاليتهاي
مرتبط با اين صنعت اعم از دفاتر مشاور امالك و خريد
و فروش ،كارگاهها و بنگاههاي تهيه ،توليد و توزيع انواع
مصالح ساختماني و ابزار و يراق ،دفاتر مهندسي ساختمان و
نقشهكشي و صنعت ساختمان و واحدهاي تجاري و خدماتي
و نیز مشاغل مربوط به گردشگری گسترش چشمگيري
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پيدا كردهاند و تعداد زيادي از افراد در سن كار و فعاليت،
جذب اين قبيل مشاغل شدهاند .اشتغالزايي در اين محدوده
مشتمل بر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ميباشد .در رابطه با
ايجاد اشتغال به عنوان پيامد مثبت گردشگري در محدودة
مورد مطالعه ،اكثريت خانوار محلي با ميانگين( )  = 4/8و
در حد خيلي زياد به آن پاسخ دادهاند.
همچنين ميزان تأثيرگذاري گردشگري بر ايجاد اشتغال
به دليل افزايش ساخت و سازها و شهرك و ويالسازي
از ديدگاه خانوار محلي با ميانگين( )  = 4/7و در حد
«خيلي زياد» آن را تأييد كردهاند .همچنین در رابطه با
ميزان تأثيرگذاري گردشگري در ايجاد اشتغال و در نتيجه
جلوگيري از مهاجرت جوانان و فعاالن اقتصادي محدودة
مورد مطالعه ،خانوار محلي با ميانگين( )  = 4/49و در حد
«زياد» آن را تأييد كردهاند.
افزايش درآمدها :افزايش درآمدها به عنوان یکی ديگر
از پيامدهای مثبت و تأثيرگذار گردشگري در محدوده
مورد مطالعه تحقيق در دهستان مریدان از جايگاه ويژهاي
برخوردار است.
در رابطه با افزايش درآمد خانوارهاي محلي به عنوان
ديگر پيامد مهم گردشگري ،پاسخدهندگان با ميانگين(4/42
=  ) و در حد «زياد» این مورد را تأیید کردهاند.
در رابطه با افزايش درآمد خانوارهاي محلي از طريق
سرمايهگذاري در بخشهاي ساختمان توليد و تأمين و توزيع
مصالح ساختماني و لوازم بهداشتي ساختمان و تأسيسات به
عنوان يك مقوله مهم و بسيار چشمگير و تأثيرگذار كه دقيق ًا
در ارتباط با رونق و شكلگيري گردشگري در منطقه است نیز،
خانوار محلي با اكثريت و با ميانگين( )  =4و در حد «خيلي
زياد» نقش گردشگري را در ازدياد و افزايش ساخت و سازها و
مشاغل مربوط به ساختمانسازي تأييد كردند كه به عنوان منبع
مهم درآمدزا براي مجموعة فعالين و دستاندركاران در اين
بخش اعم از جامعة مهندسين و نقشهبرداران پيمانكاران ،توليد
و تأمين و توزيع كنندگان انواع مصالح ساختماني موردنياز،
كارگران ساده و استادكاران را شامل ميشود.

در رابطه با افزايش درآمد خانوارهاي محلي از طريق
عرضه و فروش برخي توليدات روستايي و صنايع دستي
به گردشگران نیز ،پاسخدهندگان با ميانگين( )  = 4/41و
گزينه «زياد» تأييد كردهاند كه فروش توليدات روستايي اعم
از صنايعدستي ،لبنيات محلي و غیره ميتواند به عنوان يك
منبع درآمد براي برخي خانوارهاي روستايي باشد.
همچنین خانوار محلي افزايش درآمد خانوارها از طريق
گردشگري را با ميانگين( )  = 4/55تأييد کردهاند.
در زمینه تأثير فروش زمين و اراضي در افزايش درآمد
و رسيدن به نقدينگي خانوارهاي محلي پاسخدهندگان با
ميانگين( )  = 4/55نقش آن را تایید کردهاند.

 -6نتیجهگیری

انباشت و سرعت نوآوریهای تکنولوژیکی ،در عصر
پسامدرن در زیر فشارهای حاصل از این تکنولوژی سبب
شکلگیری تحوالت اجتماعی گردیده است؛ در این میان یکی
از تحوالت اجتماعی در جهان معاصر پدیدار شدن اوقات
فراغت به عنوان یکی از نیازمندیهای اساسی جوامع معاصر
و ملزمی برای تاب آوردن زندگی تحت سیطره تکنولوژی
است و همین عاملی برای توسعه گردشگری شده است.
پديده گردشگري نيز همچون ساير پديده هاي فضايي
مرتبط بين فعاليتهاي انساني و محيط جغرافيايي ميتواند
در ابعاد مختلف داراي پيامدهايی باشد .لذا در اين مقاله
تأثير گردشگري در غالب گردشگری روستایی در توسعه
اقتصادی دهستان مریدان از توابع استان گردشگرپذیر گیالن
مورد بررسي قرار گرفته شد.
نتايج بررسي وضعيت گردشگري در این منطقه بيانگر
وضعيت مطلوب فعاليت خدماتي در منطقه است .در
مجموع يافتههاي ميداني اين پژوهش و بررسيهاي به
عمل آمده نشان ميدهد كه گردشگري در نواحي روستايي
مورد مطالعه داراي اثرات اقتصادي قابل توجهي بوده است
تا جائي كه در بعد اثرگذاري اقتصادي در اين محدوده،
فعالیت گردشگري مکمل مناسبي براي اقتصاد مبتني بر
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زراعت و دامداري بوده و فعاليتهاي مرتبط با گردشگري
به سرعت در تمامي روستاها و محالت دهستان مذکور
گسترش یافته است؛ لذا نتايج حاصله این پژوهش نشان
ميدهد که گردشگري توانسته در ساختار اقتصادی روستا
این منطقه تأثیر گذار باشد ،به صورتی که در امر تأثیرگذاری
گردشگری بر شاخص اشتغال ،دیدگاه خانوار محلی با
میانگین  4/7و در شاخص افزایش درآمد با میانگین 4/42
حاکی از رشد اقتصادی میباشد.
در این زمینه باید گفت گردشگری اثرات مثبت خود را
در اشكال مختلف اشتغالزايي(هم به صورت مستقیم هم
غیر مستقیم و القایی) و ايجاد درآمد براي خانوارهاي محلي
و حتي سازمانها و ادارات ذيربط به نمايش گذاشته است.
در بعد ایجاد اشتغال سبب رونق بخشهای مختلف
منجمله ساخت و ساز ،فروش و اجاره در بخش مسکن؛
و نیز توسعه واحدهای تجاری در کنار عرضه محصوالت
تولیدی محلی (کشاورزی و صنایع دستی) شده است .در
راستای این تحول ،نتیجه غیر مستقیم توسعه گردشگری به
شکل جلوگیری از مهاجرت در منطقه خود را نشان میدهد.
در بُعد درآمدزایی ،توسعه گردشگری سبب افزایش درآمد
خانوارها شده است .این درآمدها از سرمایهگذاری در بخش
ساختمان (که خود سبب توسعه مشاغل جانبی و مرتبط اعم از
مهندسین ،و بخش بازار و نیز فروشندگان لوزام جانبی میشود)،
عرضه و فروش برخی تولیدات روستایی اعم از تولیدات
کشاورزی و صنایع دستی ،افزایش قیمت زمین و مسکن ،اجاره
واحدهای مسکونی به گردشگران به دست آمده است.
در مجموع گردشگري ،موجبات رشد و رونق اقتصادي
ناحية مورد نظر را فراهم آورده و در صورت ساماندهي امور
و هدايت اصولي و قانونمند گردشگري ميتوان از وضعيت
شكل گرفته در راستاي تحقق و رسيدن به توسعة اقتصادي
در ناحيه ،بهرهبرداري نمود.

 -7پیشنهادات

در پایان با توجه به دستاوردهای پژوهش و نیز در

راستاي توسعة پايدار نواحي روستايي پیشنهادات زیر برای
بهبود و ضع موجود و تداوم و پایداری گردشگری به عنوان
راهی برای برون رفت از مشکالت موجود ارائه میگردد:
 تهيه و تصويب طرح جامع گردشگري مناطق و ساماندهيو هدايت گردشگري در چارچوب طرح مصوب.
 نظارت فعال و پيگير بر فعاليت واحدهاي اقامتي و اماكنپذيرايي به منظور كنترل سطح قيمتها و كيفيت ارائه خدمات.
 ساماندهي اقامتگاههاي غيررسمي(خانهها و ويالهايشخصي اجارهاي) به منظور انجام كنترل بر ورود و خروج
گردشگران در مناطق.
 توجه به امر تبليغات و اطالع رساني گردشگري به منظورمعرفي هرچه بهتر جاذبههاي گردشگري و در نتيجه جذب
گردشگر بسيار مؤثر ميباشد.
 بهبود خدمات رساني بين راهي(خدمات بين شهرها وروستاها) -از آنجائي كه در داخل محدوده بيشتر مسافرتها
با اتومبيل صورت ميگيرد ،لذا ارائه خدمات بين راهي مناسب
و نظارت بر آنها از لحاظ كيفيت و قيمت مثل توقفگاهها،
پمپ بنزينها ،تعميرگاهها ،باجههاي مخابرات ،فروشگاهها و
تأمين امنيت جادهها بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
 گسترش تورهاي دستهجمعي براي بازديد از نقاطروستايي با قيمتهاي مناسب ،نقش مهمي در ايجاد انگيزه
براي مسافرت و تشويق گردشگر داخلي دارد.
 توسعة زير ساختها در حوزه فعالیتهای گردشگری(اقامت ،پذیرایی ،حمل و نقل ،مراکز تفریحی.)... ،
 تجديدنظر در نحوة سرمايهگذاريها و بسترسازي براي جلبمشاركت بيشتر بخش خصوصي در زمينه سرمايهگذاريهاي
موردنياز گردشگري مناطق.
 برنامهريزي جهت آموزش و ارتقاي سطح آگاهي مسئولينو مديران شهري و روستايي مرتبط با گردشگري.
 ارزيابي آثار منفي گردشگري .تالش مسئولين و متوليانگردشگري بايد بر اين مبنا باشد تا با برنامهريزيهاي صحيح
و نظارت اصولي ،منافع حاصل از گردشگري را به حداكثر
برسانند و در مقابل آثار منفي آن را به حداقل كاهش دهند.
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