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چکیده
هدف :با رشد فزاینده گردشگری در کشورهای درحالتوسعه و سود فراوان این صنعت ،در دو دهه اخیر تالشهایی جهت توانمندسازی
طبقه ضعیف روستایی از طریق مشارکت دادن در فرایند گردشگری و شریک ساختن آنها در منافع حاصل از توسعه گردشگری روستایی
صورت گرفته است .هدف این اقدامات و تالشها ،بهبود کیفیت زندگی گروههای کمدرآمد و کاهش فقیر روستایی بوده است.
روش :در پژوهش حاضر با بهرهگیری از روشهای تحقیق کمی و کیفی ،نقش و تأثیرات گردشگری بر ابعاد مختلف جامعه روستایی
بهویژه گروههای فقیر روستای ولیعصر از توابع شهرستان مرودشت موردبررسی قرار میگیرد .سؤال اصلی تحقیق این است که
صنعت گردشگری چه تأثیری بر جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیستمحیطی اکثریت فقیر روستاییان شهرک
ولی عصر در مجاورت تخت جمشید داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال  21شاخص در قالب مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی و زیستمحیطی بر اساس نظر کارشناسان شناسایی و درجه اثرگذاری آنها اندازهگیری شده است .جهت گردآوری دادهها
از دو روش اسنادی و پیمایشی شامل مصاحبه و پرسشنامه استفادهشده است .برای این منظور  42مورد مصاحبه با کارشناسان و
مطلعین روستا انجامشده و  71مورد پرسشنامه در سطح نمونه خانوارهای ساکن روستا تکمیلشده است.
یافتهها :نتایج نشان میدهد اگرچه گردشگری توانسته به ترتیب در زمینههای فرهنگی و زیستمحیطی همچون تقویت مهارت
زبانی و باال بردن آگاهی روستاییان تأثیر مثبتی داشته باشد ،اما در حوزه اقتصادی علیرغم ایجاد مشاغل محدود مستقیم و
غیرمستقیم نتوانسته از فقر روستایی بکاهد.
محدودیتها /راهبردها :عمدهترین محدودیت تحقیق ،فقدان آمار دقیق در مورد تعداد بازدیدکنندگان خارجی از مجموعه جهانی تخت جمشید بود.
راهکارهای عملی :رفع موانع و محدودیتهایی است که از مشارکت مردم در فعالیتهای مربوط به گردشگری جلوگیری میکند ،از سوی دیگر
ازآنجاکه هیچگونه نهاد غیردولتی اجازه فعالیت در این مجموعه را ندارد لذا هیچگونه رقابتی میان ذینفعان منطقه وجود نداشته و منافع حاصل از
گردشگری صرفاً متوجه دولت است .ازاینرو بایستی زمینهای فراهم شود تا مشارکت تمامی ذینفعان در فرایند گردشگری تسهیل شود.
کلیدواژهها :گردشگری ،فقر ،تخت جمشید ،روستای شهرک ولیعصر.

*  .نویسنده مسؤولEmail: M.goudarzi1986@gmail.com :
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
درک عمیق توسعه در سطح محلی ،ایجاد مهارتهای
حرفهای مناسب و ایجاد یک رویکرد متفکرانهی خالق و
استراتژیک در جهت توسعه متعادل منطقهای بهویژه در نواحی
روستایی نیازمند شناخت عمیق سازوکار اقدامات توسعه در
سطح اجتماعات محلی است (جمعه پور ،4932 ،ص.)42 .
امروزه گردشگری در بسیاری از کشورها بهعنوان ابزاری کلیدی
جهت رشد و توسعه محسوب میشود .ازاینرو بسیاری از
کشورهای جهان بهخصوص کشورهای جهان سوم نگاه ویژهای
به این صنعت دارند .از راهبردهایی که در سالهای اخیر جهت
حمایت قشر فقیر از سوی دپارتمان توسعه بینالملل (دی اف
آی دی ،4333 ،4ص )23 .مطرح شد ،گردشگری حامی فقر
است .چراکه میلیونها فقیر در مجاورت جاذبههای گردشگری
سکونت دارند و ازاینرو میتوانند بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم از مزایای حضور گردشگران بهرهمند شوند.
گردشگری حامی فقرا اینگونه تعریف میشود" :افزایش سود
حاصل از گردشگری سبب بهتر شدن وضعیت فقرا خواهد شد
که منافع حاصل از آن عالوه بر جنبههای اقتصادی در بهبود
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و زیستمحیطی جامعه میزبان نیز
قابل مشاهده است (رو ،گودوین ،اشلی ،2112 ،2ص .)21.این
صنعت با ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد فقیر از قبیل
فروش مواد غذایی و صنایعدستی میتواند در بهتر شدن
وضعیت معیشت چنین افرادی مؤثر باشد .درزمینة فرهنگی و
اجتماعی نیز به فقرا این فرصت داده میشود تا با اجرای
نمایشهای محلی و آدابورسوم سنتی ،عالوه بر کسب درآمد،
آیینهای سنتی محلی خود را پاسداری کنند (اشلی و جونز،9
 ،2114صص .)21،24 .با این حال ،آثار و پیامدهای منفی
حضور گردشگران ازجمله تخریب محیطزیست ،تغییر در
آدابورسوم مردم محلی و  ...را نباید ازنظر دور داشت .مقاله
حاضر بر آن است تا با ترکیبی از روشهای تحقیق کمی و
کیفی شامل مصاحبه و پرسشنامه به تبیین اساسیترین
تأثیرات صنعت گردشگری بر جنبههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی و زیستمحیطی روستاییان شهرک ولیعصر
در مجاورت تخت جمشید با تأکید ویژه بر وضعیت اقتصادی
آنها بپردازد.

 .2 .1پیشینۀ نظری تحقیق
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پژوهشهای داخلی صورت گرفته در ارتباط با اثرات
گردشگری بر بهبود وضعیت اقتصادی مردمان مجاور این
جاذبهها حکایت از ناکامی این صنعت در نیل به آن مهم بوده
است .جمعهپور و احمدی ( )4931در پژوهشی برای بررسی
تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستای برغان شهرستان
ساوجبالغ بدین نتیجه رسیدند که گردشگری تأثیر بسیار
محدودی در به وجود آمدن اشتغال در این روستا داشته و
تمامی گروههای جامعه محلی از این صنعت منتفع نشدهاند و
در مواردی نیز این صنعت تأثیرات منفی اجتماعی و
زیستمحیطی به همراه داشته است .قادری و هندرسون4
( )2142نیز در بررسی گردشگری پایدار روستایی در روستای
هورامانتخت استان کردستان نشان دادند که گردشگری تأثیر
چندان مثبتی در زندگی روزمره ساکنین روستا نداشته است.
در پژوهش مشابه دیگری ،باباخانی و صادقی ( )4937در تالش
برای شناسایی تأثیرات اقتصادی مجتمع گردشگری تفریحی غار
علیصدر بر روستاهای مجاور آن دریافتند که اگرچه ورود
گردشگران باعث باال رفتن سطح دستمزد پیشهوران بخش
کشاورزی و یا غیر کشاورزی شده ،اما تأثیرات منفی نیز از قبیل
عدم عالقه جوانان به کار کشاورزی ،افزایش میزان اجارهبها
زمینها و کاهش قدرت خرید افراد فقیر را به همراه داشته
است.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
روستای شهرک ولیعصر یا همان شرکت زراعی سابق ،از
توابع دهستان کناره در بخش مرکزی از شهرستان مرودشت
استان فارس است که در فاصله  41کیلومتری شمال
مرودشت و در  41کیلومتری شیراز قرار دارد .این روستا در
سال  4941هجری شمسی ساخته شد .هدف از ساخت این
شهرک ،اسکان دادن  31نفر از کشاورزانی بود که در زمینهای
زراعی اطراف تخت جمشید مشغول به کار بودند و در
روستای شمسآباد تخت زندگی میکردند .آنچه این روستا را
بیش از هر روستای دیگر در استان فارس و چهبسا ایران،
معروف ساخته است؛ قرار گرفتن آن در فاصله  711متری تخت
جمشید است .جمعیت روستای شهرک ولیعصر بر اساس
اطالعات بهدستآمده از خانه بهداشت روستا 4213 ،نفر در
قالب  944خانوار بوده که از این تعداد 721 ،نفر مرد و  742نفر
زن هستند .از جمعیت  4213نفری این روستا در سال ،4931
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گردشگری حامی فقرا ،راهبردی برای توسعه متوازن...
سال چهارم
جمعیت  423نفر مرد باسواد 433،نفر زن باسواد و  494نفر
 124نفر ( 47درصد) در گروه سنی  44 -1ساله 413 ،نفر (91
مرد محصل و  421نفر زن محصل هستند .حرفه اصلی ساکنین
درصد) در گروه سنی  74-44سال و  13نفر ( 1درصد) در
روستا کشاورزی میباشد.
گروه سنی  74ساله و بیشتر قرار داشتهاند .از این تعداد

شکل  -1نقشه موقعیت جغرافیایی روستای شهرک ولیعصر در مجاورت تخت جمشید
مأخذ :مرکز آمار ایران.4931 ،

 .2 .2روش تحقیق
پژوهش حاضر دارای رویکردی توصیفی -تحلیلی است .جهت
گردآوری دادهها از روش اسنادی و پیمایش میدانی (شامل
پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده) در نمونه موردی (روستای شهرک
ولیعصر) استفاده شده است .دادههای کمی بهدستآمده از
پرسشنامه در جهت تکمیل دادههای کیفی حاصل از مطالعات
اسنادی ،مصاحبه و مشاهده مورد استفاده قرار گرفتند .اگرچه
دادههای کیفی شناخت بیشتری نسبت به گروهها و افراد مختلف و
میزان تأثیرات بر آنها را نمایانتر میسازد اما دادههای حاصل از
پرسشنامه هریک از تأثیرات را بهطور مجزا مشخص کرده و میزان
تأثیرگذاری شاخصها را در جامعه موردنظر بهتر بیان میکند.
قلمرو زمانی تحقیق از اوایل بهمن ماه  4934تا اواسط تیرماه
 4932و قلمرو مکانی آن روستای شهرک ولیعصر ،واقع در
شهرستان مرودشت ،استان فارس است .در این تحقیق از رویکرد
شاخص محور برای بررسی وضعیت گردشگری در چارچوب
موردنظر استفاده شد .برای بررسی ابعاد مختلف گردشگری حامی
فقرا ،بر اساس تحقیقات پیشین و بررسی منابع مربوط و نظرات

کارشناسی از بین شاخصهای متعدد  21شاخص تعریف شد که
به ترتیب  3سؤال مربوط به بعد اقتصادی 1،سؤال در رابطه با
موضوعات فرهنگی و مسائل اجتماعی و  4سؤال در رابطه با مسائل
زیستمحیطی بود برخی شاخصهای تحقیق ازجمله شاخصهای
فرهنگی و اجتماعی پس از آشنایی با محیط روستا و مشاهده
وضعیت موجود تا حدودی اصالح گردیدند .سؤاالت مصاحبه نیز به
روش استاندارد طراحی شدند .پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت
تنظیم شد که دامنه ( 4کامالً موافق) تا (4کامالً مخالف) بود.
تمامی پاسخهای بین  9تا  4مثبت 9 ،متوسط و کوچکتر از 9
منفی در نظر گرفته میشوند .برای برخی از گویههای پرسشنامه
که یک اثر منفی گردشگری را بیان کردهاند ،کدگذاری دادهها
بهصورت معکوس انجامگرفته است -به این ترتیب که عدد  4برابر
ال موافق در نظر گرفته شده است .برای
ال مخالف و عدد  4کام ً
کام ً
تحلیل دادههای کمی پرسشنامه از تکنیکهای آماری در محیط
نرمافزار  SPSS43استفاده شده است که خالصه آن در جدول زیر
بیانشده است.
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جدول  -1آزمونهای بهکاررفته در تجزیهوتحلیل دادههای
گردشگری حامی فقرا
مأخذ :یافتههای پژوهش.4932 ،
ردیف
4

آزمونهای

هدف

به کار رفته
آلفای

تعیین پایایی پرسشنامه

کرونباخ

تعیین مقدار میانگین و مد هر یک از
2

تک بعدی

9

کندال

شاخصهای گردشگری فقر (اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی و محیطی) پرسشنامه

4

کروسکال

میزان ارزیابی پاسخگویان نسبت به
عملکرد گردشگری حامی فقرا
مقایسه وضعیت میانگین هر یک از
شاخصها در گروههای تحصیلی و

والیس

درآمدی مختلف

جامعه آماری جهت تکمیل پرسشنامه شامل خانوارهای
روستای شهرک ولیعصر میباشند .از مجموع  944خانوار ساکن
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در روستا ،تعداد  71خانوار ( 43درصد از کل جمعیت روستا)
جهت پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه انتخاب شدند که
انتخاب نمونهها بهصورت روش نمونهگیری تصادفی ساده انجام
گرفت .جهت انجام مصاحبه نیز از آگاهان و مطلعین روستا
نظیر مسئول خانه بهداشت ،دهیار ،اعضای شورای روستا و
برخی جوانان فعال در امر گردشگری و کسانی که بهعنوان
راهنمای گردشگران خارجی و باستانشناس ساکن روستا در
تخت جمشید فعالیت داشتند ،خواسته شد تا به سؤاالت پاسخ
دهند که تعداد آنها مجموعاً  42نفر بود .از این تعداد 4 ،نفر
زن شامل مسئول خانه بهداشت 3 ،نفر مرد شامل دهیار و
اعضای شورا و تعداد  9نفر از جوانان فعال در امر گردشگری
بودند.

 .3 .2متغیرها و شاخصهای تحقیق
برای بررسی ابعاد مختلف گردشگری حامی فقرا ،براساس
تحقیقات پیشین و بررسی منابع مربوط و نظرات کارشناسی از
بین شاخصهای متعدد 21 ،شاخص مشخص و تعریف شدند
(جدول .)2

جدول -2شاخصهای تحقیق
مأخذ :یافتههای پژوهش.4932 ،
متغیر

ردیف

متغیر

ردیف

متغیرهای اقتصادی

49

زنان

4

بهبود معیشت مردم محلی

44

فرصتهای برابر

2

اشتغال مستقیم

44

بیاعتمادی

9

اشتغال غیرمستقیم

47

تغییر در پوشش جوانان

4

زیرساختها

4

دسترسی به مراکز بهداشتی و خدمات درمانی

متغیرهای زیست محیطی
41

کوشش در حفظ پاکیزگی روستا

7

رونق محصوالت کشاورزی ،دامی و صنایعدستی

43

ترافیک و آلودگی صوتی

1

افزایش قیمت زمینهای مسکونی و کاهش قدرت
خرید مردم

43

ساختوساز بیرویه و برهم زدن سیمای منطقه

3

افزایش قیمت مواد غذایی

21

شکستن درختان ،ریختن زباله و آتشسوزی

3

مهاجرت جوانان
متغیرهای اجتماعی -فرهنگی

41

حفظ و احیا آداب و رسوم مردم محلی

44

همبستگی و مشارکت بین اعضای خانواده

42

تقویت و ارتقا مهارتهای زبانی

 .3مبانی نظری تحقیق
در سال  4333آمارتیاسن برنده جایزه نوبل اقتصاد تعریف
جدیدی از فقر ارائه داد .ازنظر وی فقر بیشتر با نبود قابلیت

تعریف میشود تا کمبود درآمد؛ بنابراین باید به دنبال افزایش
قابلیت و توانمندی گروههای فقیر در جامعه روستایی بود .در
پارادایم توسعه پایدار ایجاد تنوع در منابع معیشتی جامعه

93
گردشگری حامی فقرا ،راهبردی برای توسعه متوازن...
سال چهارم
مطرح میشود این است که آیا تاکنون این هدف یعنی سهیم-
روستایی و استفاده از مجموعه ثروتهای طبیعی ،اجتماعی و
کردن فقرا در سود حاصل از گردشگری محقق شده است.
مادی یکی از راههای بهبود وضعیت جامعه روستایی است .یکی
برخی از صاحبنظران معتقدند که گردشگری تأثیر چندانی بر
از این زمینهها برای توانمندسازی جامعه روستایی استفاده از
بهبود زندگی فقرا ندارد (پولتنی و اسپنسلی ،2114 ،4ص.)44.
قابلیتهای گردشگری روستایی است .ازآنجاییکه در سطح
به نظر آنها ،صنعت گردشگری اغلب توسط ذینفعان بخش
جامعه روستایی و در مطالعات اجتماعی نمیتوان بهروشنی
خصوصی ،ثروتمندان و گروههایی با درآمد متوسط هدایت و
خطی جداکننده بین فقیر و غنی قائل شد و با توجه به ماهیت
سازماندهی میشود که این امر موجب میشود این گروهها تنها
فعالیتهای گردشگری که میتواند تمامی قشرهای جامعه را
منافع خود را موردتوجه قرار داده و در عمل اجازه دخالت به
درگیر نماید میتوان تأثیر گردشگری بر بخشهای مختلف
افراد فقیر را ندهند (چمبرز ،4931 ،ص .)31.با این وجود،
جامعه روستایی را به معنای تأثیر بر اقشار مختلف و ازجمله
علیرغم تمامی این واقعیتهای تلخ میتوان با مدیریت کارآمد
گروههای فقر نیز قلمداد کرد و بهبود شغل و درآمد را بهمنزله
و ارائه راهکارهای مناسب زمینه حضور فقرا را در فعالیتهای
بهبود وضعیت شغلی و درآمدی گروههای فقیر در نظر گرفت.
مربوط به گردشگری گسترش داد تا بتوان از این صنعت در
گردشگری با مشارکت دادن فراگیر جامعه روستایی بهویژه
جهت بهبود زندگی آنها و کاهش فقر بهره برد )زنگ و ریان،7
درگیر ساختن طبقات محروم و فقیر میتواند بهعنوان زمینهای
 ،2142ص .)9.به نظر رو و همکاران ( )2112گردشگری تا حد
نو در توانمندسازی اقشار ضعیفتر و توسعه پایدار روستایی
زیادی به سرمایه طبیعی از قبیل حیاتوحش ،مناظر طبیعی و
نقش ایفا کند .سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری پایدار را
...و همچنین سرمایههای فرهنگی وابسته است که اغلب
در اوایل سال  4333اینگونه تعریف کرد" :هدایت و مدیریت
بهعنوان سرمایه فقرا در نظر گرفته میشوند حتی اگر آنها فاقد
تمامی منابع بهگونهای که نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و
هرگونه منابع مالی باشند .این صنعت از جنبههای مختلف
زیستمحیطی انسانها برآورده شود و درعینحال به حفظ
اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیستمحیطی زندگی مردم را
یکپارچگی فرهنگی ،تنوع زیستی و سیستم حمایت از زندگی
تحت تأثیر قرار میدهد .بر این اساس ،گردشگری حامی فقرا
منجر شود" .آنچه از این تعریف بهخوبی نمایان است عدم توجه
نیز بهعنوان نوعی گردشگری ،به دنبال ایجاد منافع اقتصادی،
ویژه به گردشگری از نقطهنظر کاهش فقر و بهبود زندگی فقرا
اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی برای فقراست (اشلی،1
میباشد .علیرغم مخالفتهای گسترده ذینفعان صنعت
 ،2111ص .)4 .تأثیرات اقتصادی گردشگری اغلب بهصورت
گردشگری که مشارکت فقرا در این صنعت را مساوی با ممانعت
مستقیم و غیرمستقیم (ثانویه) دستهبندی میشود (میچل و
از دستیابی انحصاری به سودهای عظیم گردشگری میپندارند،
اشلی 2141 ،3ص .)47 .اثرات مستقیم گردشگری بر زندگی
سرانجام در هفتمین گردهمایی کمیسیون سازمان ملل در
فقرا از جنبه اقتصادی به دو بخش اشتغال بخش رسمی و یا
زمینه توسعه پایدار ( ،)4333دولتها ملزم به افزایش پتانسیل
درآمدهای حاصل از بخش غیررسمی تقسیمبندی میشود.
گردشگری بهمنظور ریشهکنی فقر شدند و در راه رسیدن به این
اشتغال بخش رسمی شامل افرادی میشود که از طرف ارگان-
هدف میبایستی استراتژیهای مناسب را با همکاری تمام
های دولتی یا نهادهای بخش خصوصی آموزش میبینند ،این
گروههای ذینفع ،فقرا و اجتماعات محلی اتخاذ کنند تا بتوان
قبیل افراد شامل راهنمای تور گردشگری ،ارائهکنندگان خدمات
فقر را ریشهکن کرد یا حداقل آن را به پایینترین سطح ممکن
تفریحی و غیره میباشند .درحالیکه درآمدهای غیررسمی
کاهش داد (اشلی و جونز ،2114 ،ص .)42.گردشگری حامی
شامل درآمدهایی است که از فعالیت در بنگاههای کوچک
فقرا با در نظر گرفتن چنین مؤلفهای تالش میکند تا افراد فقیر
حاصل میشود این درآمدها حاصل کار یدی و غیر مدیریتی
را در مرکز پایداری قرار دهد تا بتواند بدین هدف یعنی بهبود
است و شامل رانندگان تاکسی ،دستفروشان ،متصدیان
شرایط زندگی فقرا و به بیان بهتر ریشهکنی فقر کمک کند.
3
مسافرخانهها و غیره میشود (آرچر و فلچر  ،4337 ،ص.)94 .
دراینارتباط ،سازمان جهانی یونسکو خاطرنشان کرده است که
اثرات ثانویه شامل تأثیرات غیرمستقیم و ایجابی میباشد .منافع
با در نظرگیری استراتژیهای مختلف که گردشگری حامی فقرا
غیرمستقیم بدینصورت است که عرضهکننده از بخش غیر
در کانون توجه آن قرار دارد ،میتوان کاهش فقری معادل نصف
توریسم میآید بدین معنی که مستقیماً فقیر در امر گردشگری
میزان فعلی را تا سال  2144متصور بود؛ اما سؤالی که در اینجا

01

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

دخالت نمیکند و بهطور غیرمستقیم از این صنعت منتفع می-
شود .بهعنوان مثال هنگامیکه یک کشاورز محصول خود را در
اختیار رستوران یا دیگر مراکز عرضه غذا قرار میدهد و یا فردی
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که بهعنوان کارگر در ساخت هتل یا رستوران مشارکت می-
نماید بهطور غیرمستقیم در گردشگری نقش داشته و از منافع
آن بهرهمند میگردد (روییگ ،2113 ،41ص)21.

توسعه گردشگری

اشتغال غیرمستقیم
کشت محصوالت کشاورزی و
عرضه به رستورانها
مشارکت کارگران در ساخت هتل

درآمد

اشتغال مستقیم

میزان وابستگی به
گردشگری
تغییرات درآمدی

حمل و نقل (رانندگان تاکسی)،
دستفروشی ،هتل و رستوران،
پذیرش مهمان

یا رستوران

رفاه و آسایش

شکل  -2چارچوب تأثیرات اقتصادی گردشگری
مأخذ :ووتا و سوکفالی ،2111 ،44ص42 .
.

گردشگری حامی فقرا بیش از آنکه بر اثرات فرهنگی،
اجتماعی و یا زیستمحیطی متمرکز باشد ،بیشتر به دنبال
منافع اقتصادی و معیشتی فقر است .بااینحال ،این موضوع
دلیل بر آن نیست که پژوهش در مورد اثرات غیراقتصادی آن را
به کناری نهیم (میشل و اشلی ،2141 ،ص .)3 .اگرچه تأثیرات
فرهنگی و اجتماعی گردشگری از یکدیگر قابل تمیز هستند اما
این تأثیرات اغلب با یکدیگر به کار میروند و از آنها بهعنوان
تأثیرات بر "مردم" یاد میشود که حاصل کنش متقابل بین
گردشگران و ساکنین محلی است (گلسن ،گادفری ،گودی،
آبسالوم ،ون در بورگ ،4334 ،42ص .)444 .این کنش متقابل
بین ساکنین محلی و گردشگران ممکن است تغییراتی در
زندگی روزمره ،آداب و سنن ،ارزشها ،قوانین و هویت ساکنین
مقصد به همراه داشته باشد .این تأثیرات در دو قالب تأثیرات
منفی و مثبت تعریف میشوند :تأثیرات مثبت از قبیل احساس
سالمت اجتماعی ،کاهش آسیبپذیریها ،کسب مهارتهای
زبانی ،ارتقا سطح آموزش ،حفظ میراث روستایی ،پررنگ شدن

نقش زنان در کنار مردان و سهیم بودن آنان در امر اشتغال و
غیره است .از تأثیرات منفی اجتماعی -فرهنگی گردشگری می-
توان به تغییر در آدابورسوم محلی ،بهرهکشیهای جنسی از
زنان فقیر ،دختران و مردان جوان و ازخودبیگانگی و
سرخوردگی در بین جوانان اشاره نمود .البته بدیهی است که
تعادل بین تأثیرات مثبت و منفی گردشگری بسته به جغرافیای
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه متفاوت خواهد بود
(پولتنی و اسپنسلی ،2114 ،ص .)24 .در ارتباط با تأثیر
گردشگری بر محیطزیست نیز ،شواهد حاکی از آن است که
حضور گردشگر میتواند اثری دوگانه بر سرمایههای طبیعی
داشته باشد( .ساتن ،الرسون ،جارویس ،2114 ،49صص 4 .و )7
در مطالعه خود دریافتند که هزینه نابودی حیاتوحش بر
کشاورزان محلی کاپریوی به سبب حضور گردشگران معادل با
 7درصد درآمد ساالنه هر خانوار است .بر اساس این پژوهش،
این اثرات بر خانوادههایی که در امر گردشگری فعالیت دارند
محدود نشده بلکه دامنگیر دیگر خانوادهها بهویژه طبقه فقیر و
آسیبپذیرتر نیز بوده است.

گردشگری حامی فقرا ،راهبردی برای توسعه متوازن...

سال چهارم
ایجاد فرصت-

رشد به نفع فقرا ا

آموزش و پرورش

44

رشد نواحی دور

های درآمدی

افتاده و حاشیهای

غیر از کشاورزی

وسیله امرار معاش

مشارکت جهانی برای
توسعه

احیای فرهنگ محلی و

سالمتی،

حفاظت از هنرهای سنتی

گردشگری و

بهبود زیرساختها

فقر
کاهش جدایی و
دسترسی بهتر فقرا

ایزوله شدن

به بازارها

مدیریت محیط زیست

اشتغال

پایدار
توسعه شرکتهای

مسئولیت گروههای

کوچک

اجتماعی

شکل  -3ارتباط بین گردشگری و فقر.
مأخذ :گردشگری و کاهش فقر.2114 ، 44

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4وضعیت گردشگری روستای شهرک ولیعصر
بیشترین گردشگران تخت جمشید بهصورت فصلی و اغلب
در بهار و تابستان از این مجموعه بازدید میکنند .دو گروه
بازدیدکننده به این مکان سفر میکنند :گروه عمده
بازدیدکنندگان داخلی هستند که تقریباً از تمامی نقاط کشور
به این مکان میآیند و گروه دیگر گردشگران خارجی هستند
که اغلب از کشورهای اروپایی و بعضاً از کشورهای خاورمیانه به
این مکان سفر میکنند .بر اساس آمار بهدستآمده از میراث
فرهنگی استان فارس در ایام نوروز سال  4932مجموعه آثار
باستانی تخت جمشید با افزایش  44درصدی تعداد
بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته همراه بوده است و به
گفته مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید بیش از یکمیلیون
نفر از این مجموعه بازدید داشتهاند .بر اساس آمارهای ارائهشده
از سوی دهیاری روستا و خانه بهداشت شهرک ولیعصر در سال
 ،4932در فصول گردشگری (از اواسط اسفندماه تا اواخر
فروردینماه) روزانه بهطور میانگین  411تا یک هزار نفر (و به
میزان کمتر در فصل تابستان) از گردشگرانی که از تخت
جمشید بازدید میکنند ،جهت اقامت  4تا  2روزه به روستای
شهرک ولیعصر که نزدیکترین روستا به تخت جمشید می-

باشد ،مراجعه میکنند .ازآنجاکه روستای شهرک ولیعصر بهجز
یک سفرهخانه ،خدمات رفاهی دیگری از قبیل هتل یا
مسافرخانه ندارد (تنها  2رستوران و یک هتل در محوطه
بیرونی تخت جمشید قرار دارد) ،گردشگران داخلی در مدرسه و
خانههای ساکنین روستا اسکان داده میشوند .به علت فاصله
کم روستای شهرک ولیعصر با مجموعه تاریخی تخت جمشید،
این روستا حریم درجهیک تخت جمشید محسوب میشود به
همین علت میراث فرهنگی ساخت هرگونه چاه عمیق جهت
کشاورزی و احداث ساختمانهای دوطبقه را در روستا ممنوع
کرده است .ازاینرو ساکنین روستا اغلب در ایام گردشگری
مجبورند خانههای خود را ترک کرده و در منزل اقوام بمانند تا
بتوانند با اجاره خانههای خود به گردشگران درآمدی نهچندان
زیاد کسب کنند .جوانان روستا در ایام عید ،تعدادی حدود 21
رأس اسب و  9نفر شتر را جهت سواری دادن به گردشگران به
نزدیکی تخت جمشید میبرند که این کار اغلب با استقبال
گردشگران مواجه شده و درآمد خوبی نصیب آنان میکند.
صنایع دستی روستا جهت عرضه به گردشگران اغلب مجسمه-
های سفالی و پلیاستر به شکل فروهر است که به صورت
محدود در روستا ساخته میشوند .از آنجا که جهت رونق
گردشگری هیچگونه سرمایهگذاری خصوصی در روستا صورت
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نمیگیرد ،اخیراً با تالش جوانان فارغالتحصیل رشته باستان-
شناسی،کارگاهی جهت تولید صنایع دستی در دست احداث
است و قرار است جهت ساخت صنایع دستی همچون سفالگری،
گبه و گلیم فعالیت خود را به زودی آغاز کند .تعداد محدودی
نیز در جابهجایی مسافران و گردشگران فعالیت میکنند و عده-
ای تنقالت ،چای و خشکبار و محصوالتی از این قبیل را به
گردشگران عرضه میکنند .معابر و جاده منتهی به روستا
آسفالته است اما به علت یک بانده بودن جاده ،اغلب در فصل
گردشگری مشکالتی در عبور و مرور گردشگران ایجاد میشود.
یکی از عواملی که گردشگران ،این روستا را جهت استراحت
انتخاب میکنند جاذبه طبیعی و مصنوعی آن است .وجود باغ-
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های سرسبز و هوای دلنشین این منطقه از جاذبههای طبیعی و
فانوسهایی که در شب روستا را نورافشانی میکنند از جاذبه-
های مصنوعی آن به شمار میروند.

 .2 .4وضعععیت معیشععتی و تععأثیرات اقتصععادی بخععش
گردشگری
در این بخش ابتدا به توصیف وضعیت معیشتی مردمان
روستای شهرک ولیعصر پرداخته و سپس به تأثیرات اقتصادی
صنعت گردشگری از قبیل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ،رونق
محصوالت کشاورزی ،دامی و غیره اشاره خواهیم کرد.

جدول  -2مد و میانگین نمرات شاخصهای اقتصادی گردشگری حامی فقرا ()n=76
مأخذ :یافتههای پژوهش.4932 ،
درصد پاسخهای مردم محلی

شاخصهای اقتصادی گردشگری حامی فقرا

بیشترین

کمترین

میانگین

مد

بهبود معیشت مردم محلی

 %49/9مخالفم

 %4/4موافقم

2/49

2

اشتغال مستقیم

ال مخالفم
 %91/9کام ً

 %44/3موافقم

2/43

4

اشتغال غیرمستقیم

 %23/3مخالفم

ال موافقم
 %1/4کام ً

2/13

2

زیرساختها

 %49/1مخالفم

ال موافقم
 %4/4کام ً

2/43

2

دسترسی به مراکز بهداشتی و خدمات درمانی

ال مخالفم
 %74/2کام ً

ال موافقم
 %1/1کام ً

4/19

4

رونق محصوالت کشاورزی  ،دامی و صنایعدستی

 %94/9مخالفم

 %7/1موافقم

2/79

2

افزایش قیمت زمینهای مسکونی و کاهش قدرت خرید مردم

 %93/3موافقم

ال موافقم
 %7/1کام ً

9/13

2

افزایش قیمت مواد غذایی

 %93/3تا حدودی

ال موافقم
 %1/4کام ً

9/24

9

مهاجرت جوانان

ال موافقم
 %49/9کام ً

 %4/4مخالفم

2/14

4

از آنجا که درآمد و اشتغال فاکتور مهمی در شناخت وضعیت
زندگی مردم محلی و ابزاری جهت اندازهگیری تأثیرات گردشگری
بر اجتماع محلی محسوب میشوند ازاینرو ،بر اساس یافتههای
حاصل از مصاحبههای نیمه ساختارمند با آگاهان و ساکنان محلی،
در مورد وضعیت اشتغال (مستقیم و غیرمستقیم) و فعالیتهای
مرتبط با گردشگری ،اطالعاتی کسب شد .بیشترین مشاغل مربوط
به بخش غیررسمی و به عبارتی مشاغل یدی و غیر مدیریتی است
و کمترین مشاغل مربوط به بخش رسمی است .به عبارتی در
بخش غیررسمی (مشاغل بدون آموزش الزم) افراد محلی در
بخشهایی همچون حملونقل ،بقالی ،صنایعدستی ،پخت غذاهای
محلی و یا بهعنوان کارگر رستوران و هتل فعالیت دارند و
همانطور که پیشتر گفته شد چنین مشاغلی اغلب بدون واسطه
بخش خصوصی یا دولتی ایجادشده و غالباً توسط افراد آموزش
ندیده و بیسواد اختیار میشوند .در زمینه مشاغل غیرمستقیم

(نوعی از اشتغال غیررسمی) نیز تعدادی از روستاییان اقدام به
کشت محصوالتی همچون گوجه ،سیبزمینی و دیگر محصوالت
غذایی و همچنین تولید محصوالت لبنی میکنند و این محصوالت
را در اختیار تنها رستوران و هتل محوطه تخت جمشید قرار می-
دهند که بدیهی است محدودیت تعداد این مراکز و عدم اجازه به
فعالیت بخش خصوصی ،انگیزه چندانی نیز در تولید محصوالت
کشاورزی یا دامی ایجاد نکرده ،منجر به ترغیب اهالی به فعالیت
بیشتر در این زمینه نخواهد شد (جدول  .)2در بخش رسمی (افراد
آموزشدیده) نیز با فراخوان و برگزاری کالسهای آموزش مترجم
و راهنما که هر ساله به همت سازمان میراث فرهنگی شهرستان
مرودشت و در مجاورت تخت جمشید صورت میپذیرد ،تعدادی از
جوانان به استخدام این مجموعه در میآیند .از این تعداد ،تنها 7
نفر از جوانان روستای شهرک ولیعصر بهعنوان راهنما و مترجم در
مجموعه تخت جمشید فعالیت میکنند .این در حالی است که
تعداد افرادی که در شهرستان مرودشت زندگی میکنند ،درصد
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گردشگری حامی فقرا ،راهبردی برای توسعه متوازن...
سال چهارم
میباشد ازاینروی ،میتوان گفت که عدم گسترش خدمات درمانی
بیشتری از جوانان شاغل در بخش اپراتورهای گردشگری (راهنما و
بیش از آنکه معلول اقبال کم گردشگران به اقامت در این روستا
مترجم) مجموعه تخت جمشید را تشکیل میدهند .در بخش
باشد علت آن بوده است .یکی دیگر از عوامل مراجعه به نسبت
حملونقل و جابهجایی گردشگران نیز میتوان عالوه بر افرادی که
محدود گردشگران به روستای ولیعصر را میتوان در فقدان
بهعنوان راننده تاکسی در روستا و مجتمع تخت جمشید فعالیت
زیرساختها و امکانات تفریحی و ارتباطی الزم در روستا جستجو
میکنند ،به جوانانی اشاره کرد که در ایام نوروز تعداد  21رأس
کرد (نمره کمتر از  )9واقعیتی که ساکنین محلی از آن بهعنوان
اسب و  9نفر شتر را بهطور روزانه از روستا به مجتمع گردشگری
عامل اصلی مراجعه کم گردشگران به این روستا یاد کرده،
تخت جمشید جهت سواری دادن به گردشگران میبرند ،گفتنی
ارجحیت شهرهای مجاور همچون مرودشت و بهویژه شیراز برای
است که این تعداد اسب و شتر در ایام تابستان به  9رأس اسب و
اقامت را ،امری بدیهی میپندارند.
 4نفر شترکاهش مییابد .در بخش اقامت و اسکان دادن
گردشگران ،ازآنجاکه هتل و مسافرخانه در روستا وجود ندارد ،مردم
 .3 .4تأثیرات اجتماعی -فرهنگی
محلی خانههای خود را به مدت یک یا دو شب به گردشگران اجاره
عالوه بر جنبههای اقتصادی گردشگری ،ورود گردشگران به
میدهند که این امر به علت تعداد محدود خانهها و فعالیت بخشی
یک منطقه میتواند تأثیرات مثبت و منفی اجتماعی و فرهنگی
از مردم روستا ،درآمد چندانی به همراه ندارد .از سوی دیگر به علت
به دنبال داشته باشد .این تأثیرات ممکن است زندگی روزمره،
عدم اجازه ساخت ساختمانهای دو طبقه و تمایل زیاد افراد محلی
آداب و سنن ،ارزشها و هویت خانوادههای فقیر روستایی را
برای اجاره دادن خانههای خود به گردشگران ،شاهد افزایش قیمت
تحت شعاع قرار دهد .در این بخش بهتفصیل در مورد این
زمینهای مسکونی در این روستا هستیم (جدول  .)2با وجود
تأثیرات بحث خواهیم کرد.
تمامی آنچه که در باال مطرح شد ،نتایج تحلیل دادههای حاصل از
جدول  -3مد و میانگین نمرات شاخصهای اجتماعی-
پرسشنامهها (جدول  )2حکایت از آن دارند که گردشگری بهطور
فرهنگی گردشگری حامی فقرا ()n=76
کلی تأثیر چندانی بر اشتغالزایی برای ساکنین محلی نداشته است
مأخذ :یافتههای پژوهش.4932 ،
(نمره کمتر از  .)9به عبارت بهتر ،حضور گردشگران تنها برای عده-
درصد پاسخهای مردم
شاخصهای اجتماعی-
محلی
ای خاص از اهالی روستا و آنهم بهصورت فصلی زمینهساز کسب
میانگین مد
فرهنگی گردشگری
کمترین
بیشترین
حامی فقرا
درآمد شده است و همین امر منجر به مهاجرت تعداد زیادی از
حفظ و احیا آدابورسوم
%7/1
%74/2
جوانان به شهر شیراز و دیگر شهرهای بزرگ مجاور شده است (9
2
2/42
موافقم
مخالفم
مردم محلی
مهاجرت) بااینحال نباید حضور گردشگران را عامل اصلی
همبستگی و مشارکت
 %1/4کامالً
%44/3
2
2/31
مهاجرت پنداشت چراکه این امر روندی است که بهطورکلی در
مخالفم
مخالفم
بین اعضای خانواده
تمامی روستاهای کشور به دلیل عدم حمایت نهادهای دولتی از
تقویت و ارتقا مهارت-
%7/1
 %47/1کامالً
4
4/41
مخالفم
موافقم
کشاورزی و به تبع آن بهصرفه نبودن کشاورزی ناگزیر بوده است.
های زبانی
 %4/4کامالً
%41/3
به بیان دیگر و همانطور که در باال اشاره شد حمایت از گردشگری
2
2/49
زنان
موافقم
مخالفم
میتواند بهطور غیرمستقیم سببساز رونق کشاورزی شده و بدین
%3/1
 44/2کامالً
4
2/17
فرصتهای برابر
ترتیب این روند ناگزیر مهاجرت را حداقل در مناطق مجاور جاذبه-
موافقم
مخالفم
 %9/1کامالً
%91/9
های گردشگری همچون تخت جمشید متوقف کرده و یا قدری از
4
9/11
بیاعتمادی
موافقم
مخالفم
سیر روبهرو آن بکاهد که البته در این مورد خاص ناکام بوده است.
%1/4
 %43/2تا
9
2/31
تغییر در پوشش جوانان
در ارتباط با عدم گسترش خدمات بهداشتی -درمانی (جدول ،)2
مخالفم
حدودی
به نظر میرسد که مراجعه نهچندان چشمگیر گردشگران به روستا
بر اساس اطالعات بهدستآمده ،مردم این روستا از اینکه با افراد
که خود ناشی از نبود امکانات مناسب اسکان میباشد نیاز به
جدید آشنا میشوند ،لذت برده و سعی در تقویت مهارتهای زبانی
گسترش مراکز بهداشتی -درمانی را ناموجه نموده است .ولی نباید
بهویژه برای ارتباط با گردشگران خارجی دارند .حضور گردشگران در
ازنظر دور داشت که خدمات درمانی خود یکی از مؤلفههای اصلی
منطقه سبب تشویق و ترغیب جوانان به ارتقا مهارتهای زبانی شده
اثرگذار بر تصمیم گردشگر مبنی بر انتخاب محل اقامت و مدت آن
بهطوریکه بیش از  911نوجوان و جوان در کالسهای کانون زبان
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

روستا در حال زبانآموزی هستند بدان امید که با بهرهگیری از این
مهارت عالوه بر تبادل اطالعات فرهنگی و آشنایی با فرهنگهای
جدید ،بتوانند در آینده مشاغل بهتری اختیار کنند .اغلب در جوامع
سنتی و بهویژه روستایی ،زنان به مراقبت از فرزندان و خانهداری می-
پردازند .در روستای ولیعصر نیز تنها تعداد محدودی از زنان و
دختران به سایر مشاغل ازجمله بهعنوان راهنما و یا مترجم فعالیت
میکنند (جدول  .)9بنا به نظر پاسخگویان ،کارهایی همچون ساخت
صنایعدستی ،گلیمبافی و غیره ،طرفداران کمتری بین زنان دارند.
آنها این پدیده را بیش از هر چیزی با شهری شدن سبک زندگی
در روستا و افزایش توقعات زنان بهویژه جوانان عجین میدانستند.
اغلب دختران جوان تمایلی به انجام فعالیتهای سنتی ندارند و
امیدوارند که بارونق گردشگری ،امکان فعالیت بیشتر آنها در
مشاغلی همچون مترجم و راهنمای تور فراهم شود .تغییر در سبک
زندگی و پوشش جوانان یکی از تأثیرات منفی حضور گردشگران در
روستا میباشد .روستای ولیعصر نیز از این امر مستثنی نبوده،
بطوریکه بر اساس اطالعات حاصله بیش از نیمی از پاسخگویان
اذعان میکنند که جوانان ،پوشش خود را تغییر داده و سبک زندگی
شهری را پسندیده ،به فرهنگ و آدابورسوم نیاکان خود وقعی نمی-
نهند (جدول  .)9یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار اجتماعی در خانواده-
های روستای ولیعصر ،باال رفتن توقعات جوانان در امر ازدواج است.
به گفته ساکنین روستا ،ازآنجاکه گردشگران اغلب از شهرهای بزرگ
کشور به تخت جمشید و روستای ولیعصر سفر میکنند ،درنتیجه
ارتباط جوانان با گردشگران مشکالتی در خانواده روستایی به وجود
آمده بدین شکل که توقعات دختران از پسران و بالعکس در امر
ازدواج باال رفته است .شاخص همبستگی و مشارکت بین اعضای
خانواده میتواند به فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی روستاییان
مرتبط باشد بهطورکلی ،یکی از عواملی که از دیرباز در ایجاد انسجام
و همبستگی افراد یک جامعه نقش پررنگی داشته ،فعالیت مشترکی
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بوده که هدف غایی آن بقا بوده است .در این میان ،خانواده بهعنوان
هسته اولیه هر جامعهای کانون این همبستگی شناخته میشود اما
آنچه صنعتیشدن برای نوع بشر به ارمغان آورده ،بهصرفه نبودن این
فعالیت مشترک و به دنبال آن از همگسیختگی آن بوده است.
روستای ولیعصر نیز از این پدیده نامبارک در امان نبوده است .با این
حال نقشی که برای گردشگری در این بین میتوان قائل شد ایجاد
فعالیت فرهنگی یا اقتصادی است که بهواسطه آن منافع مشترکی
برای اعضای خانواده و یا اجتماع ایجاد شده و بدین ترتیب پارههای
جداشده آنها را کنار هم بازگرداند؛ اما نتایج پژوهش جاری حکایتی
متفاوت دارد بهگونهای که پاسخ اکثر مصاحبهشوندگان منافی نقش
یادشده گردشگری در ایجاد این همبستگی بوده است (جدول  )9به
نظر میرسد حضور گردشگران به دالیلی که پیشتر به آنها اشاره
شد چندان چشمگیر نبوده که به مدد آن مشاغل غیرمستقیمی
همچون کشاورزی رونق پیدا کند .از سوی دیگر ازآنجاکه فعالیت
فرهنگی خاصی در روستای شهرک ولیعصر وجود ندارد ،لذا حضور
گردشگران چندان تأثیری در همبستگی و مشارکت بین اعضای
خانواده روستاییان نداشته است .در رابطه با ایجاد فرصتهای برابر در
روستا ،همانطور که در بخش اقتصادی نیز عنوان شد ،ازآنجاکه
گردشگری تنها سبب ایجاد پارهای از مشاغل مستقیم و غیرمستقیم
شده که عمدت ًا توسط جوانان روستا اختیار میشوند ،زمینه برای
فعالیت افراد مسن و زنان فراهم نشده است (نمره کمتر از .)9

 .4 .4تأثیرات زیستمحیطی
یکی دیگر از مؤلفههای گردشگری حامی فقرا که پیشتر در
بخش مبانی نظری بدان پرداخته شد ،تأثیرات زیستمحیطی
گردشگری بر روستاییان میباشد در این بخش نیز همچون بخش-
های گذشته در رابطه با تأثیرات گردشگری بر محیطزیست
بهتفصیل بحث خواهیم نمود.

جدول -4مد و میانگین نمرات شاخصهای زیستمحیطی گردشگری حامی فقرا ()n=76

مأخذ :یافتههای پژوهش.4932 ،
درصد پاسخهای
مردم محلی

شاخصهای زیستمحیطی گردشگری حامی فقرا

میانگین

بیشترین

کمترین

مد

کوشش در حفظ پاکیزگی روستا

 %44/3تا حدودی

ال مخالفم
 %1/4کام ً

9/19

9

ترافیک و آلودگی صوتی

موافقم %23/4

ال موافقم
 %1/4کام ً

9/49

2

ساختوساز بیرویه و برهم زدن سیمای منطقه

ال مخالفم
 %73/1کام ً

 %4/4تا حدودی

4/24

4

شکستن درختان ،ریختن زباله و آتشسوزی

 %41/9موافقم

ال مخالفم
 %41/4کام ً

2/19

2
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زبالهدان کافی در روستا وجود ندارد ،درنتیجه در اثر ریختن
بر اساس یافتههای حاصل از پرسشنامه و مصاحبهها،
زبالهها در روستا بوی تعفن زبالهها برای ساکنین آزارنده است.
گردشگری سبب افزایش آگاهی و حساسیت روستاییان نسبت
ترافیک و آلودگی صوتی از دیگر مشکالتی است که اغلب
به محیطزیست شده است (جدول  .)4بیشتر روستاییان
ساکنین بدان اشاره داشتند .ایجاد ترافیک و سروصدای ناشی از
معتقدند با حفظ و پاکیزگی محیط روستا میتوان شاهد افزایش
آن را میتوان به علت باریک و یکطرفه بودن جاده دانست زیرا
تعداد گردشگران در روستا بود .ازاینرو تعدادی از جوانان
در روستا مکانی برای پارک ماشینها اختصاص داده نشده است.
فارغالتحصیل رشته باستانشناسی با همکاری شورای روستا در
همانطورکه پیشتر اشاره شد ،به علت نزدیکی روستا به مجتمع
فصول گردشگری بهصورت داوطلبانه ،اهالی روستا و متصدیان
تخت جمشید و عدم اجازه احداث ساختمانهای مسکونی دو
امر گردشگری را در مسجد محل جمع نموده و طی دو یا سه
طبقه از سوی میراث فرهنگی ،اگر چه روستاییان در تالشاند
جلسه آموزشهای الزم را درزمینة حفظ و پاکیزگی روستا به
که با ساخت خانههای جدید و اجاره کوتاهمدت آن به
آنها یاد میدهند .بااینوجود هیچگونه نهاد رسمی و دولتی از
گردشگران کسب درآمد کنند اما احداث این ساختمانها در
این اقدام حمایت نمیکند .یکی دیگر از اقداماتی که در سال-
روستا سبب بر هم زدن سیمای روستا نشده است (جدول .)4
های اخیر در زمینه حفظ و پاکیزگی و همچنین جذابیت روستا
نتایج دادههای حاصل از تحلیل آزمون کندال نشان میدهد
در دستور کار شورای روستا قرار گرفته ،جلوگیری از
که ارزیابی روستاییان از عملکرد گردشگری در حوزههای
ساختوساز خانه به شیوه سنتی است .چرا که به نظر دست-
مختلف اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی بهطور
اندرکاران امر گردشگری این کار سبب برهم زدن سیمای روستا
معناداری متفاوت است .همانطور که در جدول  4مشهود است
شده و از جذابیت منطقه میکاهد .این اقدام شورا اغلب با
بیشترین رتبهبندی ( )2/43مربوط به حوزه اجتماعی -فرهنگی
مخالفت مردم عموم ًا فقیر روستا مواجه شده زیرا آنها توانایی
و کمترین رتبهبندی ( )4/13مربوط به حوزه زیستمحیطی
خرید مصالح ساختمانی مدرن و مرسوم در ساختوساز شهری
است .این بدان معنی است که مردم روستا درمجموع از عملکرد
را ندارند .بازدیدکنندگان نیز اغلب رفتاری غیرمسئوالنه از خود
گردشگری در حوزه اجتماعی -فرهنگی رضایت بیشتری
نشان داده و در محلهای اقامتی خود زباله برجای میگذارند .از
داشتهاند تا حوزههای اقتصادی و زیستمحیطی.
آنجا که شهرداری در روستا بهصورت رسمی فعالیت نداشته و
جدول  -5نتایج آزمون کندال (ارزیابی عملکرد گردشگری)

مأخذ :یافتههای پژوهش.4932 ،
Mean Rank

رتبهبندی شاخصها

2/49

اقتصادی

2/43

اجتماعی -فرهنگی

4/13
Sig=1/ 111

زیستمحیطی

نتایج حاصل از تحلیل کروسکال -والییس در میورد تفیاوت

تحصیالت باالتر تمایلی به انجام مشاغل ییدی و غییر آموزشیی

نگرش گروههای تحصیلی بر متغیرهای تحقیق نشیان مییدهید

همچون دستفروشی ،بقالی و میواردی ازایندسیت را ندارنید .در

که در خصوص سه متغیر اشتغال مستقیم ،مهیاجرت و تقوییت

مورد موضوع مهاجرت نیز بیشترین مهیاجرت مربیوط بیه قشیر

مهارت زبانی ،میان میانگین نگرش گروههای تحصیلی مختلیف،

تحصیلکرده روستاست .علت ایین امیر را مییتیوان در مشیاغل

تفاوت معناداری وجود دارد (جدول  .)7در مورد متغیر اشیتغال

نامناسب با موقعیت اجتماعی این قشر از افراد و همچنین نبیود

مستقیم ،بیشترین رضایت مربوط به افراد بیا تحصییالت پیایین

شغل مرتبط با زمینه کاری آنها دانسیت .در رابطیه بیا تقوییت

است .این مسئله ممکن است به خاطر نیوع مشیاغلی باشید کیه

مهییارتهییای زبییانی نیییز رضییایت بیشییتری در میییان افییراد بییا

توسط این گیروه اختییار مییشیود .بیه عبیارت بهتیر ،افیراد بیا

تحصیالت پایینتر دیده میشود.
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جدول  -7نتایج آزمون کروسکال -والیس برای گروههای تحصیلی مختلف

مأخذ :یافتههای پژوهش.4932 ،
Mean Rank & Sig

گروههای تحصیلی

N

اشتغال مستقیم
43
23
44
1
2
71

92/32
94/41
99/73
94/14
99/24

بیسواد)4
زیردیپلم)2
دیپلم)9
لیسانس)4
لیسانس به باال)4
Total

Sig=1/141
مهاجرت
43
23
44
1
2
71

97/19
92/27
92/37
99/24
41/11

4
2
9
4
4
Total

Sig=1/127
تقویت و ارتقا مهارت زبانی

4
2
9
4
4
Total

43
23
44
1
2
71

23/47
93/22
93/32
27/44
3/24
Sig=1/114

جدول  -6نتایج آزمون کروسکال -والیس برای گروههای درآمدی مختلف (درآمد به میلیون تومان در سال)
مأخذ :یافتههای پژوهش.4932 ،
Mean Rank & Sig

N

درآمد ساالنه
قیمت زمینهای مسکونی
1)2

36/5

17

2) 2-4

31/42

33

3) 4-7

37/11

8

4) 7-8

26/12

7

46/11

4

5) 8
Total

76
Sig=1/121
Sig=1/134

نتایج حاصل از تحلیل کروسکال -والیس در مورد گروههای
درآمدی و متغیرهای تحقیق نشان میدهد که در خصوص

متغیر قیمت زمینهای مسکونی ،میان میانگین نظرهای گروه-
های درآمدی مختلف ،تفاوت معناداری وجود دارد (جدول .)1
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تخت جمشید و همچنین روستای شهرک ولیعصر هیچگونه
در مورد متغیر قیمت زمینهای مسکونی بین گروههای
نهاد غیردولتی اجازه فعالیت ندارد لذا هیچگونه رقابتی میان
درآمدی مختلف ،بیشترین رضایت مربوط به افراد با درآمد باال
ذینفعان منطقه وجود نداشته و منافع حاصل از گردشگری
است و قشر فقیر درمجموع رضایت کمتری دارند.
صرفاً متوجه دولت است .هنگامیکه رقابت در سطح منطقه
 .5بحث و نتیجهگیری
وجود داشته باشد ،کیفیت تولیدات محلی باال رفته و محرکها
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه تأثیر گردشگری بر
و نگرشها در بخش کسبوکار به سمت این تولیدات تغییر
زندگی ساکنینی که در مجاورت جاذبههای گردشگری سکونت
مییابد .از دیگر اقداماتی که میتوان در اثربخشی گردشگری بر
دارند ،نشان میدهد که اکثریت مردم از پیامدهای اقتصادی این
زندگی مردم محلی بدان اشاره کرد ،رفع موانع و محدودیت-
پدیده استقبال میکنند زیرا بر این باورند که محرکههای
هایی است که از مشارکت مردم در فعالیتهای مربوط به
اقتصادی موجب آگاهی از میراث طبیعی و فرهنگی میشود
گردشگری جلوگیری میکند ،موانع موجود در روستا ،فقدان
(قادری و هندرسون )2142 ،اما درمجموع گردشگری نتوانسته
مهارتهای شغلی و نبود سرمایه مالی در روستاست؛ زیرا
از میزان فقر روستاییان بکاهد .بیشتر پژوهشهای داخلی نیز،
فعالیتهایی از قبیل ساخت صنایعدستی ،اجاره پارکینگ و
نقش دولت را در توسعه گردشگری پررنگ میدانند و بر این
فروشگاههای عرضه مواد غذایی محوطه تخت جمشید نیازمند
موضوع تأکید میکنند که دولت با حمایت از بخش خصوصی
سرمایه اولیه هستند و ازآنجاکه اهالی روستا توانایی اجاره کردن
میتواند زمینه حضور ذینفعان کمدرآمد را در این صنعت هموار
این اماکن را ندارند ،لذا چارهای جز دست کشیدن از این
کند و از فقر آنها بکاهد .نتایج این پژوهش نیز نشان میدهد
فعالیتها ندارند .این موانع و محدودیتها نقش دولت را در
که اگرچه گردشگری بهصورت فصلی برای ساکنان روستا
توسعه منابع انسانی و اشتغالزایی برجسته میسازد .مدیران و
اشتغال به وجود آورده و در آگاهی روستاییان نسبت به مسائلی
دستاندرکاران امر گردشگری نیز میتوانند با آموزش مهارت-
همچون میراث طبیعی و سرمایههای اجتماعی -فرهنگی مؤثر
های شغلی (مانند مهمانپذیری و غیره) ،زمینه مشارکت و
بوده اما در زمینههایی از قبیل کاهش مهاجرت جوانان بهویژه
فعالیت دختران و پسران جوان منطقه را فراهم سازند .این
قشر تحصیلکرده ،رونق بخشیدن به محصوالت کشاورزی و
فرصتها بایستی جوانان خانوادههای فقیر را هدف قرار دهد
دامی و بهطورکلی در کاهش فقر ساکنان روستا ناکام مانده
زیرا آنها قادر به دستیابی بهتمامی این معیارها نیستند.
است .این در حالی است که مردم روستا اشتیاق زیادی به
بهعبارتدیگر ،دولت بایستی نقش هدایت و رهبری داشته باشد
مشارکت در فعالیتهای مرتبط با گردشگری دارند و همانطور
بدینصورت که فرصت مشارکت و بهرهمندی مردم روستا را از
که پیشتر گفته شد برخی از جوانان روستا با سرمایه اندکی که
رشد گردشگری تضمین کند.
در اختیار دارند در تالشاند تا کارگاهی جهت تولید
صنایعدستی در روستا احداث کنند .علت ناکامی گردشگری در
کاهش فقر ساکنین روستا را بایستی در چند عامل ازجمله
شیوه سیاستگذاری و رویکرد دولت نسبت به گردشگری ،عدم
اجازه فعالیت بخش خصوصی و  ...جستجو کرد .ازآنجاکه بین
دولت ،بخش گردشگری و مردم محلی رابطه عمودی وجود دارد
لذا اغلب به علت عدم نگرش منطقهای به مناطق مختلف و
تجربه کم برنامهریزان و کارشناسان ،گردشگری در رسیدن به
اهداف تعریف شده ناکام مانده است .فقدان فعالیت بخش
خصوصی در روستا نیز یکی دیگر از عوامل ناکامی این صنعت
در رسیدن به اهدافش میباشد .درصورتیکه به بخش خصوصی
اجازه فعالیت داده شود میتوان شاهد حمایت این بخش از
فعالیتها و اقدامات جوانان روستا بود ازآنجاکه در مجموعه
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Abstract
Purpose: In the last two decades, tourism industry has attached great importance and transformed
into one of the key factors for development in many countries. Nowadays, efforts have been made
to empower rural poor class through participating in the process of tourism benefits. Ultimate goal
of these endeavors is improving life quality and reducing rural poverty.
Methodology: Using qualitative and quantitative analysis methods, this research investigates the impacts of tourism on different aspects of Vali-e-Asr village of Marvdasht County, Fars, Iran. The main
research question is that has tourism had any impacts on economic, socio-cultural and environmental
aspects of the residents of Vali-e-Asr village in the vicinity of Persepolis? To answer this question, 20
indicators including economic, socio-cultural and environmental have been identified and the impact
of each indicator has been ranked based on experts’ opinions. For collecting data, 12 interviews were
conducted with experts and 67 questionnaires from rural households have been completed.
Findings: The results show that although tourism has had positive impacts on cultural and environmental aspects like language skills and raising awareness of residents about the environment, for the
economic aspect despite creating limited direct and indirect jobs it failed in reducing rural poverty.
Research limitation: The major limitation of the study is the lack of accurate statistics about the
number of foreigners visiting the Persepolis.
Practical implications: The most practical solutions are removal of obstacles and limitations preventing people from participation in tourism activities. On the other hand, since no NGOs are allowed to compete with governmental organizations, there is no competition among stakeholders in
the region and benefits of tourism are restricted to government institutions. Hence, all stakeholders
should be allowed to participate in tourism activities.
Key words: Tourism, poverty, Persepolis, Vali-e-Asr Village.
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