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ABSTRACT
Rural tourism is one of the most important ways to reduce poverty in rural communities in order to
achieve sustainable rural development. The present study examines the levels of sustainable livelihoods
of rural communities in Oramanat (four cities of Paveh, Javanrood, Ravansar and Thalas Babajani). The
research method is descriptive-correlational and in terms of purpose, it is of applied type. The statistical population of the study was 17763 people (N = 177663) of which 280 people were selected as a
sample using a stratified random sampling method with an appropriate assignment to the sample. The
research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of questions related to farmers'
livelihood assets. The Sustainable Living Framework was provided by the Department for International
Development. The validity of the questionnaire was examined by faculty members of the Department
of Agricultural Extension and Education and the General Directorate of Cultural Heritage, Tourism and
Handicrafts Organization of Kermanshah Province and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. The collected data were analyzed using SPSS23 software. Findings showed that the highest level of
capital is physical, financial, and social capital and the lowest is human capital. "Renting a house, selling
handicrafts, and selling local food" were the main occupations related to tourism. The results showed
the positive and significant effect of tourism on the livelihood capital of rural households. Finally, setting
up a local tourism office, providing rural infrastructure and equipment for tourists, and paying attention
to the initiatives of local people are the general suggestions of the present study.

Copyright © 2022, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

I

Extended Abstract

1. Introduction
n developing countries, where 55
percent of the population lives in ru-

ral areas, about three-quarters of people live in absolute
poverty with restrictions such as access to resources, empowerment, and how to cope with the pressures of social,
economic, and environmental change. In fact, sustainable
livelihoods are an important goal of revitalizing rural areas. On the other hand, the interaction between man and
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the environment is a complex, dynamic and integrated
system in which man and the environment are interrelated. Because achieving sustainable livelihood requires
a balance between livelihood and the environment. Rural
tourism development is an important driving force for the
realization of livelihood and economic diversity of rural
households. Livelihoods of tourism are a branch of research related to sustainable livelihoods, and the tourism
sector is described as "a powerful force for change in the
economy", mainly due to its positive economic impact
on communities. Oramanat border region as the axis of
rural tourism development in Kermanshah province has
different potentials in tourism supply that were considered. This area has received numerous tourists every year
due to its capabilities such as suitable climate, Quri Qaleh
water cave, Javanrood border bazaar and other cities, and
natural and ecotourism resources.

2. Methodology
This research is an applied research in terms of purpose,
and in terms of the type of data collection method, it is
a survey field research. The statistical population of this
study consists of villagers in the border tourist area of Oramanat (N = 177663) and the sample size was determined
to be 280 people using the Morgan table. The sampling
method of this study was stratified random method with
a proportional assignment. The data collection tool in this
study was a researcher-made questionnaire. This questionnaire consisted of two parts as follows: 1- The first
part included questions related to personal and contextual
characteristics with 4 questions 2- Part 2 was a survey of
livelihood capital of the residents of Oramanat tourist
area. This part of the questionnaire is based on the framework of sustainable livelihood developed by the Department of International Development, which includes five
dimensions. The dimensions of this questionnaire were
as follows: 2-1- Human capital with two indicators of
skills and nutrition and health index 2-2- Natural capitals
2-3- Social capital with three indicators of participation,
trust and the index of interaction and social solidarity 2-4Social capital with three indicators of access to services,
quality of living environment and satisfaction with the
quality of living environment 2-5- Livelihood strategies
with two indicators of tourism-related livelihood strategies and non-tourism-related livelihood strategies index
2-6- Vulnerability (trends and shocks) 2-7- Consequences
with four indicators of economic results, social results,
environmental results and institutional results The apparent and content validity of the questionnaire was determined by the experts, so that after in-depth study of the
questions and items of the questionnaire, they expressed
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their corrective opinions and after face-to-face interviews
and discussion of the views expressed, the necessary corrections were made. Cronbach's alpha method was used
to estimate the reliability of the questionnaire.

3. Results
Evaluation of livelihood capital among tourist destination villages: In this section, a one-sample t-test is used
to examine the amount of livelihood capital of tourist villages. Human capital, "nutrition and health index", in the
physical capital and "satisfaction with the quality of housing index" are below average; but in "Vulnerability (trends
and shocks)" it should be noted that the lower the numerical average, the less vulnerable it is. Also, other results
of this table show that the highest level of capital in the
study area belongs to physical and financial, social capital
and the lowest to human capital. - Study of the correlation
between livelihood capital among tourism destination villages: The results of this part of the study showed that
there is a positive and significant correlation between the
skills index and the tourism-related jobs index, meaning
that people with more and higher skills have been able to
take advantage of existing potentials and launch-related
businesses. The results also show that there is a significant
negative correlation between skill index and vulnerability,
which means that people with higher skill levels are less
vulnerable and these two factors have an inverse relationship with each other. It was also found that there is a positive and significant relationship between the health and
nutrition index and skill index, which means that people
who have skills spend more on their health and nutrition
as a result of employment resulting from this income, and
these three components also have a significant relationship with each other. - Survey of tourism-related livelihood strategies: The results of this section show that the
main residents of this region benefit from jobs such as
"selling local clothes and selling local dairy products" and
"selling handicrafts", respectively, and these jobs are the
most popular jobs among occupations related to tourism.

4. Discussion
In this study, livelihood strategies in rural areas of rural
households and their impact on sustainable livelihoods of
rural households were investigated. Determining the situation of the region in terms of livelihood capital among
tourist villages indicated the relatively favorable situation
of the region. This means that tourism has a positive and
significant effect on the livelihood capital (human, social,
financial and physical) of rural households and has led
to 95% confidence in improving the living standards of
villagers. In fact, the emergence of tourism in the study
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area has given families the opportunity to diversify their
livelihood strategies and improve their lives, thus developing their livelihood sustainability. Tourism has led to
the development of capital assets of residents engaged
in tourism businesses; because they have received more
benefits from it. These benefits are particularly noticeable
in economic terms such as rising incomes.

5. Conclusion
The living conditions of the family play an effective role
in reducing poverty, especially in rural tourism areas. Paying attention to livelihood strategies in the form of diversification of household economic activities is one of the
most effective activities in achieving this objective.
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ارزیابی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی (موردمطالعه :منطقه گردشگری اورامانات)
صحرا محمدی مهر* ،۱سعید کریمی ،۲سید مهدی حسینی

۳

 -1دانشجوی دکتری ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 -۲دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.

تاریخ دریافت 16 :آبان 1400
تاریخ پذیرش 03 :اسفند 1400

کلیدواژهها:

معیشت پایدار ،جوامع
روستایی ،گردشگری،
توسعه ،اورامانات

گردشگری روستایی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فقر در جوامع روستایی بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار روستایی است .این
نوع گردشگری معرف زندگی ،فرهنگ ،هنر و میراث مناطق روستایی است و جامعه محلی را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی بهرهمند
میسازد .در این راستا پژوهش حاضر به بررسی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی اورامانات (چهار شهرستان پاوه ،جوانرود ،روانسر
و ثالث باباجانی) میپردازد .روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی بهصورت توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش،
 ۱۷۷۶۳نفر بود ( )N=۱۷۷۶۳که  ۲۸۰نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .ابزار تحقیق پرسشنامه محققساخته مرتبطی با سؤاالت مرتبط با داراییهای معیشتی کشاورزان چهارچوب معیشت پایدار
ارائهشده توسط دپارتمان توسعه بینالملل بود .روایی پرسشنامه توسط اعضای هیئتعلمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و اداره کل
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه موردبررسی قرار گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ تأیید شد .دادههای
گردآوریشده با استفاده از نرمافزار  SPSS23تحلیل شدند .یافتهها نشان داد باالترین سطح سرمایه ،سرمایه فیزیکی و مالی ،اجتماعی و
کمترین آن سرمایه انسانی است« .اجاره منزل ،فروش صنایعدستی ،فروش غذاهاي محلی» عمدهترین مشاغل مرتبط با گردشگری بودند.
نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنیداری گردشگری بر سرمايههای معيشتی خانوار روستايي بود .درنهایت راهاندازی دفتر گردشگری محلی،
فراهم نمودن زیرساختها و تجهیزات روستایی برای گردشگران و توجه به ابتکارات مردم محلی پیشنهادات کلی مطالعه حاضر است.

مقدمه
در کشورهای درحالتوسعه که  ۵۵درصد جمعیت در مناطق
روستایی زندگی میکنند ،حدود سهچهارم افراد در فقر مطلق
با محدودیتهایی مانند دسترسی به منابع ،توانمندسازی و
چگونگی برخورد با فشارهای ناشی از تغییرات اجتماعی ،اقتصادی
و زیستمحیطی معیشت خود را میگذرانند ;(Birthal et al., 2020
) .Massoud et al., 2016با این حال ،سهم کشاورزی در تأمین
فرصتهای معیشتی در بیشتر مناطق روستایی قابل تأکید نیست
و کشاورزی نمیتواند تنها منبع معیشت خانوارهای روستایی در
نظر گرفته شود ) .(Anang & Yeboah, 2019زیرا بخش کشاورزی
هنوز با چالشهایی مانند کاهش بودجه ،عدم توانایی کشاورزان
در خرید و جایگزینی تجهیزات کشاورزی ،منابع اعتباری ناکافی و
سایر موارد درگیر است ) .(Anang & Yeboah, 2019بنابراین ،توجه

به بحث پایداری معیشت خانوارهای روستایی بهعنوان ابزاری
برای کاهش فقر جوامع بایستی در اولویت قرار گیرد & (Sati
).Vangchhia, 2017
اصطالح معیشت از نظر شرایط محیطی ،اجتماعی و نهادی
متفاوت است و این تفاوت ریشه در منابع پایه ،روابط تولید و
بازاریابی دارد ) .(PDO-ICZM, 2002معیشت به منابع و ظرفیتهای
الزم برای تأمین نیازهای اساسی و تداوم آنها در برابر استرسها
(تغییر فصول ،تخریب محیطزیست) و شوکها (بالیای مربوط
به خطرات طبیعی ،بحرانهای اقتصادی) اشاره دارد (Chambers
) .& Conway, 1992یک معیشت زمانی پایدار در نظر گرفته
میشود که «از پس فشارها و استرسها برآید و بتواند تواناییها و
داراییهای خانوار را حفظ یا افزایش دهد و فرصتهای معیشتی
را برای نسلهای بعدی فراهم کند» (Su et al., 2016; DasGupta
).& Roy, 2017
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

بهعبارتدیگر معیشت پایدار ،هدف مهم احیای مناطق
روستایی است ) .(Li et al., 2020ازآنجاکه وقایعی مانند طوفان،
سیل ،زلزله ،خشکسالی و اخیرا ً ویروس کرونا کووید  ۱۹آثار منفی
بر درآمد و هزینه خانوار دارد ).(Tajere-Moghaddam et al., 2020
این تغییرات در مناطق روستایی باتوجهبه نیازهای اقتصادی و
فقرزدایی باعث شده است که بسیاری از خانوارهای روستایی،
گردشگری را در راهبردهای معیشتی خود قرار دهند (Nyaupane
)& Poudel, 2011؛ چراکه معیشت پایدار ،پایداری محیطزیست
را بهمنظور حفظ و افزایش سرمایههای محلی و جهانی در بقای
زندگی مؤثر میداند (Chambers & Conway, 1992; Galvani et al.,
) .2016; Li et al., 2020توسعه گردشگری روستایی ،نیروی محرکه
مهمی برای تحقق معیشت و تنوع اقتصادی خانوارهای روستایی
است ) .(He et al., 2014; Kheiri & Nasihatkon, 2016در این راستا
پایداری معیشت گردشگری ،بهعنوان شاخهای از تحقیقات مرتبط
با معیشت پایدار )(Su et al., 2019a؛ به دلیل تأثیر مثبت اقتصادی
بر جوامع قابل توجه است (Eshliki & Kaboudi, 2017; Dela Torre
).et al., 2005; Su et al., 2016; Wu & Pearce, 2014
در واقع گردشگری پایدار به دنبال حداقل و حداکثر کردن آثار
منفی و مثبت مرتبط با گردشگری است ) (Weaver, 2006و بهعنوان
یک فعالیت چندوجهی میتواند تأثیر مثبتی بر جوامع روستایی
)(Muresan et al., 2016؛ بهویژه مناطق روستایی توسعهنیافته
و غنی از منابع گردشگری داشته باشد ) .(Su et al., 2019bزیرا
این مناطق روستایی فقط با توسعه گردشگری مناسب و مبتنی
بر توسعه پایدار میتوانند تقویت شوند ) (Garau, 2015و توسعه
پایدار گردشگری بستگی به نگرش جوامع محلی نسبت به این
مهم ارتباط دارد ) ،(Muresan et al., 2016چون جوامع فرصتها
و نیازهای مختلفی دارند و پاسخ آنها به گردشگری نیز متفاوت
است ) .(Su et al., 2016از اینرو ،افراد محلی باید این حق را داشته
باشند که تصمیم بگیرند گردشگری را بهعنوان یکی از راهبردهای
معیشتی خود در نظر بگیرند و تغییرات معیشتی مربوط به آن
را تا چه حد میتوانند قبول داشته باشند (Su et al., 2016; Ma
).et al., 2018
باتوجهبه اینکه گردشگری متمرکز بر نیروی کارگری است
میتواند برای افراد فرصتهای شغلی را فراهم نماید (UNWTO,
) 2015که این مهم ،به نوبه خود موجب کارآفرینی در سطح کوچک
میشود ) .(Zapata et al., 2011از طرفی ،گردشگری در ساخت
تسهیالت عمومی ،زیرساختها ،حفظ محیطزیست منطقه ،ایجاد
بازارهای جدید برای محصوالت محلی ،افزایش دلبستگی مکانی،
احیای فرهنگ بومی و تقویت غرور محلی منطقه نقش عمدهای
دارد و در نهایت میتواند به رفاه کل جامعه کمک کند (Yanes
) .et al., 2019; Su et al., 2019bفضای روستایی محیطی برای
فعالیتهای تفریحی و گردشگری است ).(Velazquez et al., 2020
در این راستا ،راهبردهای معیشتی مجموعه فعالیتهایی است
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که خانوار برای دستیابی به معیشت بهعنوان هدف اصلی مدنظر
دارند ) .(Langroudi et al., 2018این راهبردها شامل بهکارگیری و
استفاده از منابع طبیعی ،مهاجرت ،فعالیتهای خارج از مزرعه و
مواردی از این قبیل است .بنابراین ،انتخاب راهبرد یک فرایند
پویا است چراکه با انتخاب مناسب راهبردهای معیشتی ،خانوار به
سطح درآمد و رفاه مناسبی خواهند رسید؛ به عبارتی با کاهش
آسیبپذیری ،این مهم برای خانوار روستایی فراهم میشود
).(Langroudi et al., 2018; Abdullahzadeh et al., 2015
در این راستا ،منطقه مرزی اورامانات بهعنوان محور توسعه
گردشگری روستایی در استان کرمانشاه که پتانسیلهای مختلفی
در عرضه گردشگری دارد مدنظر قرار گرفته شد .این منطقه به
دلیل قابلیتهایی مانند آبوهوای مناسب ،غار آبی قوری قلعه،
بازارچه مرزی جوانرود و سایر شهرستانها ،منابع طبیعی و
اکوتوریستی هرساله پذیرای گردشگران مختلفی است (Mirzaei,
) .2008لذا بررسی سطوح معیشت پایدار در این جوامع روستایی
و شناسایی راهبردهای اتخاذشده میتواند در برنامهریزی توسعه
جوامع مؤثر واقع گردد .استان کرمانشاه در کنار مواردی از قبیل
جنگ تحمیلی هشت ساله ،بیکاری ،فقر ،مسائل اقتصادی،
نوسانات اقلیمی که محیطزیست روستایی را تهدید میکند و
زیبایی مناظر طبیعی را رو به نابودی میبرد ،بازاریابی نکردن
صنایعدستی و حمایت از آن دو ،به دلیل تنوع فصلی از موقعیت
باالیی برخوردار است که توجه به همین مهم ،نقطه عطفی برای
بهبود پتانسیل گردشگری روستایی منطقه است .ازاینرو ،با تقویت
گردشگری روستایی میتوان به حل این مشکالت پرداخت.
از طرفی ،استان کرمانشاه از جمله استانهایی است که در
چند سال اخیر ،علیرغم توجه به معیشت خانوار در روستاهای
گردشگری کمتر موردتوجه قرار گرفته است بنابراین ،نتایج
بهدستآمده میتواند موردتوجه برنامهریزان و مدیران روستایی
قرار گیرد تا به معیشت پایدار در خانوارهای مناطق گردشگری
توجه شود .با این حال ،مطالعه حاضر با هدف بررسی معیشت
پایدار در بین مناطق گردشگری انجام گرفت .برای رسیدن به این
هدف سؤال اصلی پژوهش حاضر بررسی سطوح معیشت پایدار بر
زندگی روستائیان منطقه گردشگری بود.

مروری بر ادبیات موضوع
اعظمی و شانازی ( )2020با هدف بررسی آثار معیشتی
تاالبهای گردشگری بر معیشت پایدار مردم منطقه به این نتیجه
رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایههای معیشتی
ناشی از سطح تاالب و معیشت خانوار وجود دارد .رامانو)2021( 1
در پژوهشی با عنوان چشمانداز استفاده از صنعت گردشگری
برای پیشبرد معیشت جامعه در شهر موسینا ،لیمپوپو و آفریقای
جنوبی به این نتیجه رسید که فعالیتهای گردشگری ،معیشت

«صحرا محمدی مهر و همکاران .ارزیابی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی»

1. Ramaano

تابستان  . 1401دوره  .13شماره 2

فصلنامهپژوهشهایروستایی

پایدار و توسعه پایدار به یکدیگر وابسته هستند .پسانچای و
اسچات )2021( 2به بررسی گردشگری بر محور اجتماع
پرداختند نتايج نشان داد ،منازل گردشگری ظرفیت قابلتوجهی
برای کاهش فقر هستند .وویسا و کومار )2021( 3از مدل
معیشت پایدار برای بررسی پتانسیل گردشگری قهوه برای در
جنوب غربی اتیوپی استفاده کردند که بر اساس آن مدلی برای
4
توسعه پایدار گردشگری قهوه پیشنهاد شد .دگارج و الوالک
( )2021با تکیه بر تفکر معیشت پایدار ،دیدگاههای ذینفعان
جامعه را در مورد تأثیرات گردشگری بر امنیت غذایی در دو
مقصد گردشگری روستایی در اتپوپی موردبررسی قرار دادند.
نتايج اين مطالعه نشان داد گردشگری تغییرات کوچکی را در
بحث امنیت غذایی يعنی در دسترس بودن ،دسترسی و استفاده
از غذا ایجاد کرده است .لی 5و همکاران ( )2020در مطالعه خود
بیان داشتند توسعه گردشگری روستایی میتواند محرک جدیدی
برای ارتقای معیشت پایدار کشاورزی باشد .رشید )2020( 6به
این نتیجه رسید که معیشت پایدار و گردشگری مکمل و
تأییدکننده یکدیگر هستند .پترسکا و ترزیچ )2020( 7بررسی
ی مرتبط با فعالیت گردشگری را از نظر مسائل
پیششرطها 
8
اجتماعی و اقتصادی آسیبپذیر مطرح کردند .ما و همکاران
( )2020چهارچوب معیشت پایدار و تأثیر فرهنگ را بر معیشت
پایدار خانوارهای گردشگری در منطقه بررسی کردند .نتایج نشان
داد منابع فرهنگی سنتی بهعنوان یک دارایی معیشتی ،تأثیر
قابلتوجهی بر رفتار خانوارها دارد بهطوریکه اکثر خانوارها برای
جذب گردشگر و دستیابی به اهداف معیشتی خود در منطقه
با بیان فرهنگ میتوانند سرمایههای مالی ،انسانی و اجتماعی
افراد محلی را افزایش دهند .سو 9و همکاران ( )2019cنشان
دادند که بهبود پایداری معیشت جامعه از طریق افزایش تنوع
و انتخاب معیشتی مشخص میشود و محدود شدن سطح
داراییهای معیشتی ،تأثیر متفاوتی بر پایداری معیشت خانوار
دارد که در طوالنیمدت منجر به مشکالت اجتماعی میشود.
سایر تحقیقات نیز بیانگر تأثیر جاذبههای گردشگری در جوامع
روستایی بر تنوع منابع درآمدی خانوار بودند (Abdullahzadeh et
).al., 2015; Pasanchay & Schott, 2021

روششناسی تحقیق
این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی ،از نظر
نوع گردآوری دادهها ،از نوع پژوهشهای پیمایشی و از لحاظ
شیوه تحلیل دادهها از نوع توصیفی  -همبستگی است .جامعه

آماری این تحقیق را روستائیان منطقه مرزی گردشگری اورامانات
تشکیل میدهند ( )N=۱۷۷۶۳و حجم نمونه با استفاده از جدول
کرجسی و مورگان  ۲۸۰نفر تعیین شد (Krejcie & Morgan,
) .1970روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب بود
(جدول شماره .)۱
منطقه موردمطالعه شرایطی کوهستانی با چشماندازهای
طبیعی پوشش گیاهی و رودخانهها است .ساکنان آن ُکردزبان
هستند (تصویر شماره .)۱
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود .بهمنظور
تدوین پرسشنامه ،ابتدا مطالعات کتابخانهای پیرامون موضوع
توسط پژوهشگران انجام و پرسشنامهای بر اساس موضوع
طراحی شد .بخشی از پرسشنامه سؤاالت مربوط به ویژگیهای
فردی و زمینهای و بخش دیگر بررسی سرمایههای معیشتی
ساکنین منطقه گردشگری باتوجهبه دپارتمان توسعه بینالملل
شامل ابعاد پنجگانه سرمایهها از جمله سرمایههای انسانی با دو
شاخص مهارت و شاخص تغذیه و بهداشت ،سرمایه اجتماعی
با سه شاخص مشارکت ،اعتماد و شاخص تعامل و همبستگی
اجتماعی ،سرمای ه طبیعی ،سرمایه مالی با شاخص کیفیت اشتغال
و درآمد ،سرمایه فیزیکی با دو شاخص دسترسی به خدمات و
کیفیت محیط سکونت ،راهبردهای معیشتی با دو شاخص
راهبردهای معیشتی مرتبط با گردشگری و شاخص راهبردهای
معیشتی غیرمرتبط با گردشگری ،آسیبپذیری (روندها و
شوک) و در نهایت پیامدها با چهار شاخص نتایج اقتصادي،
نتایج اجتماعی ،نتایج زیستمحیطی و نتایج نهادي بود .از آنجا
که چهارچوب معیشت پایدار ،بر منافع جوامع متمرکز است تا
مشکالت و سختیهای زندگی افراد را بررسی کند .این چهارچوب
بهعنوان یک رویکرد جامع و مردم محور برای بحث پایداری،
ابزار مناسبی بهمنظور بررسی رابطه بین گردشگری و جوامع،
بهویژه در زمینه روستایی است )(Su et al., 2016; Su et al., 2019b
(تصویر شماره .)۲
روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط اعضای هیئتعلمی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه تعیین شد ،بهگونهای
که پس از مطالعه عمیق سؤاالت و گویههای پرسشنامه نظرات
اصالحی خود را اعالم و پس از مصاحبه حضوری و بحث در مورد
دیدگاههای مطرحشده ،اصالحات ضروری انجام شد .بهمنظور
برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.

2. Pasanchay & Schott
3. Woyesa & Kumar
4. Degarege & Lovelock
5. Li
6. Rashid
7. Petrevska & Terzić
8. Ma
9. Su
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جدول  .1حجم نمونه آماری به تفکیک طبقات شهرستانها.
روستاها

نمونه

ردیف

۱

میرعبدلی

۱۵

۲

مزیدی

۱۹

سریاس

۲۸

۴

میوان

۱۳

۵

آریت

۱۷

۶

سرودعلیا

۲۲

۷

بیاشوش

۲۶

سرودسفلی

۲۰

۹

کلی

۱۷

۱۰

ترکپال

۱۵

۱۱

تپه کوییک

۱۳

کانی شریف

۱۸

تپه زرد

۱۰

۱۴

شالیآباد

۱۱

۱۵

قالیچه

۱۱

خدامروت

۱۰

کل آسیا

۱۵

جمع کل

۲۸۰

۳

۸

۱۲
۱۳

۱۶

شهرستان

دهستان شویسر پاوه

دهستان پلنگان جوانرود

دهستان حسنآباد روانسر

دهستان نگزه ثالثباباجانی

۱۷
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نتایج معیشتی
امنیت غذایی
افزایش درآمد
دسترسی شغلی
حفاظت و پایداری
محیطی
افزایش رفاه

انعطافپذیری و
کاهش آسیبپذیری

ساختارها،
فرایندها ،نهادها

ارتباط و تأثیر

سرمایههای
استراتژیهای
سازمانهای
طبیعی
معیشتی
سرمایههای
دولتی ،غیردولتی و
سرمایههای
اجتماعی
مردمنهاد ،خصوصی
انسانی
ارتباط و تأثیر
و ...
توسعه کشاورزی
سرمایههای
انین
و
ق
های
ه
سرمای
فیزیکی
مهاجرت
مالی
سیاستها
تنوعبخشی اقتصادی
شرایط اجتماعی

شرایط فرهنگی

تصویر  .2چهارچوب معیشت پایدار دپارتمان توسعه بینالملل .منبعDFID, 1999 :

یافتهها
نتایج بخش توصیفی نشان داد از نظر جنسیت اکثریت
پاسخگویان یعنی  ۹۶درصد معادل  ۲۶۹نفر مرد بودند .از نظر
وضعیت تأهل نیز  ۲۷۰نفر معادل  ۹۶/۴۲درصد متأهل بودند.
میانگین سنی پاسخگویان  ۳۸سال با انحراف معیار  ۱۲/۴سال
بود .همچنین سابقه سکونت در روستا ،میانگین  ۳۲سال بود و
 ۵۳درصد از مردم منطقه معیشت مستقیم و مرتبط با گردشگری
دارند.
 ارزیابی سرمایههای معیشتی در میان روستاهای مقصدگردشگری :در این قسمت برای بررسی میزان سرمایههای
معیشتی روستاهای گردشگری از آزمون  tتکنمونهای (جدول
شماره  )۲با معیار مقایسه طیف پنج سطحی لیکرت استفاده
شد؛ تا میانگین هر شاخص با عدد سه مقایسه شود .همانگونه
که جدول شماره  ۲نشان میدهد در سرمایه انسانی «شاخص
تغذیه و بهداشت» و در سرمایه فیزیکی «رضایت از شاخص
کیفیت محیط سکونت» در حد کمتر از میانگین قرار دارند؛ اما در
«آسیبپذیری (روندها و شوک)» الزم به ذکر است که هر چقدر
میانگین عددی مدنظر کمتر باشد نشان از عدم آسیبپذیری
دارد .همچنین ،سایر نتایج جدول نشان میدهد که باالترین
سطح سرمایه در منطقه موردمطالعه به ترتیب به سرمایه فیزیکی
و مالی  -طبیعی ،اجتماعی و کمترین آن به سرمایه انسانی تعلق
دارد.
بررسی همبستگی میان سرمایههای معیشتی در میان روستاهای
مقصد گردشگری

زمینهها و شرایط
آسیبپذیری
شوکهای اقتصادی،
تغییرات (مخاطرات)
بوهوا ،سیل
محیطی (آ 
و  ،...تغییرات اجتماعی
(جمعیتی)،تغییرات
محیطزیستی(تخریب
و نابودی تنوع گیاهی و
جانوری)

فصلنامه پژوهشهای روستایی

در این قسمت از تحقیق به بررسی همبستگی بین مؤلفههای
سرمایههای معیشتی اقدام شده است .نتایج این قسمت در جدول
شماره  ۳قابل مشاهده هست.
نتایج این قسمت از تحقیق نشان داد که بین شاخص مهارت
و شاخص مشاغل مرتبط با گردشگری همبستگی مثبت و
معناداری ( )r =0/168 ، sig = 0/005وجود دارد ،بدین معنا که
افرادی که از مهارتهای بیشتر و باالتری برخوردارند توانستهاند
از پتانسیلهای موجود بهره برده و مشاغل مرتبط را راهاندازی
کنند .همچنین نتایج نشان بین شاخص مهارت و آسیبپذیری
همبستگی منفی و معناداری ( )sig = 0/038 ، r = 0/124وجود
دارد ،بدین معنا که افرادی که از سطح مهارت باالتری برخوردار
هستند ،کمتر دچار آسیبپذیری میشوند.
همچنین مشخص شد بین شاخص بهداشت و تغذیه و شاخص
مهارت نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،بدین معنا که
افرادی که از مهارتهایی برخوردار هستند از نتیجه اشتغال ناشی
از این درآمد بیشتر برای بهداشت و تغذیه خود هزینه کرده و این
سه مؤلفه نیز با هم ارتباط معناداری دارند .دیگر نتایج نشان داد
شاخص همبستگی اجتماعی با کیفیت محل سکونت دارای رابطه
مثبت و معناداری دارد (.)r =0/35 ، sig = 0/01
از طرفی ،بین پیامدهای اجتماعی و شاخص مرتبط با مشاغل
گردشگری ( .)r =0/154 ، sig = 0/001و دسترسی به خدمات
نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (=0/143 ، sig =0/017
 .)rدر نهایت نیز نتایج همبستگی بین پیامدهای اقتصادی و
آسیبپذیری بهصورت منفی معنادار شده و رابطه غیرمستقیم را
نشان داد (.)r =0/115 ، sig =0/005
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جدول  .2نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ارزیابی میزان شاخصهای سرمایههای معیشتی.

شاخص

میانگین هر شاخص

شاخص مهارت ()A

۳/۸۳

شاخص تغذیه و بهداشت ()B

۲/۸۱

شاخص مشارکت ()C

۳/۲۲

شاخص اعتماد ()D

۳/۱۶

شاخص تعامل و همبستگی اجتماعی ()E

۴/۰۰

0/۳۲۵

شاخص دسترسی به خدمات ()F

۳/۸۵

0/۲۶۲

/۰۰۰

شاخص کیفیت محیط سکونت ()G

۳/۹۹

0/۴۰۲

/۰۰۰

۳/۹۹۶

رضایت از شاخص کیفیت محیط سکونت ()H

۲/۸۰

0/۵۷۳

/۰۰۰

۲/۸۰۵

راهبرد

شاخص راهبردهای معیشتی مرتبط با گردشگری ()I

۳/۶۱

0/۴۶۲

/۰۰۰

۳/۶۱۴

شاخص راهبردهای معیشتی غیر مرتبط با
گردشگری()J

۳/۲۷

0/۲۲۲

/۰۰۰

۳/۲۷۲

آسیبپذیری

آسیبپذیری (روندها و شوک) ()K

۱/۴۰

0/۰۹۵

/۰۰۰

۱/۴۰۴

نتایج اقتصادي ()L

۳/۷۷

0/۴۲۶

/۰۰۰

۳/۷۷۰

نتایج اجتماعی ()M

۳/۵۴

0/۴۵۵

/۰۰۰

۳/۵۴۳

نتایج زیستمحیطی()N

۳/۲۲

0/۴۱۵

/۰۰۰

۳/۲۲۸

نتایج نهادي ()O

۳/۶۳

0/۵۲۱

/۰۰۰

۳/۶۳۱

انسانی

اجتماعی

فیزیکی و مالی ـ
طبیعی

پیامد

میانگین کل

انحراف معیار

معناداری

تفاوت میانگینها

0/۶۶۸

/۰۰۰

۳/۸۳۵

0/۶۷۲

/۰۰۰

۲/۸۱۵

0/۷۱۴

/۰۰۰

۳/۲۲۲

0/۶۰۴

/۰۰۰

۳/۱۶۷

/۰۰۰

۴/۰۰۳
۳/۸۵۵

۳/۳۲

۳/۴۶

۳/۵۴

۳/۴۴
۱/۴۰

۳/۵۴
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جدول  .3نتایج حاصل از همبستگی بین شاخصهای سرمایههای معیشتی.
A

B

C

D

E

F

G

H

J

I

L

A

1

B

0/51

1

C

0/12

230/0

1

D

0/09

931/0

0/38

1

E

0/36

99/0

0/82

0/13

1

F

0/19

790/0

0/93

0/53

0/40

1

G

71/0

677/0

0/30

0/25

0/035

0/921

1

H

32/0

304/0

0/36

0/30

0/249

0/605

0/894

1

I

77/0

014/0

0/19

0/28

0/547

0/595

0/113

0/251

1

J

005/0

0/921

0/395 0/421

0/329

0/017

0/958

0/542

0/676

1

K

0/03

0/91

0/066 0/169

0/986

0/657

0/266

0/769

0/995

0/226

1

L

0/41

0/863

0/859 0/750

0/779

/200

0/584

0/973

0/799

0/101

0/731

1

M

0/53

0/233

0/606 0/168

0/578

0/248

0/324

0/998

0/010

0/292

0/054

0/223

1

N

0/17

0/261

0/819 0/398

0/008

0/968

0/530

0/907

0/741

0/508

0/236

0/860

0/576

1

0

0/55

0/668

./616

0/881

0/259

0/570

0/995

0/216

0/870

0/999

0/068

0/084

0/396

0/981
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نتایج این قسمت نشان داد که میانگین حاصلشده ( )۳/۶۱از
حد نظری مدنظر باالتر بوده و فرضیه موردنظر تأیید میگردد.

بررسی راهبردهای معیشتی مرتبط با گردشگری

در این قسمت از تحقیق ابتدا تمام مشاغلی که ماحصل توسعه
و رشد گردشگری در منطقه موردمطالعه بودهاند ،شناسایی و در
قالب پرسشنامه در اختیار ساکنان قرار داده شد .این قسمت
راهبردهای معیشتی نامگذاری شد و برای بررسی و شناسایی
مشاغل و فرصتهای شغلی ایجادشده در اثر توسعه گردشگری
در منطقه موردمطالعه بود .همانگونه که جدول شماره  ۴نشان
میدهد مشاغلی از قبیل «اجاره منزل ،فروش صنایعدستی،
فروش غذاهاي محلی ،فروش لباس محلی ،فروش تولیدات لبنی
محلی ،اجاره اسب ،جابهجایی مسافران و نیز راهنمایی مسافران»
عمدهترین مشاغل ذکرشده در پرسشنامه بودند.

بررسی راهبردهای معیشتی غیرمرتبط با گردشگری

در ادامه به بررسی راهبردهای معیشتی غیرگردشگری پرداخته
میشود .نتایج این بخش نشان داد که عمده ساکنین منطقه از
طریق تولید صنایعدستی (از بین راهبردهای معیشتی غیرمرتبط
با گردشگری) امرارمعاش میکنند و تولیدات و محصوالت
دستساز خود را از طریق دستفروشی به گردشگران ارائه
میکنند .از سویی دیگر مشخص گردید که باغداري و جمعآوری
منابع و گیاهان جنگلی و مرتعی نیز از دیگر منابعی هستند که
مردم بومی از این طریق به کسب درآمد خانواده خود به آنها
مشغول هستند .نتایج این قسمت در جدول شماره  ۶بیان شده
است.

نتایج حاصل از این قسمت نشان داد که عمده ساکنین منطقه
به ترتیب از مشاغلی نظیر «فروش لباس محلی و فروش تولیدات
لبنی محلی» و نیز «فروش صنایعدستی» منافع کسب مینمایند
و مشاغل مذکور بیشترین مشاغل در بین سایر مشاغل مرتبط با
گردشگری هستند.

در ادامه این قسمت برای بررسی میزان اشتغال و درآمد مردم
بومی منطقه از آزمون  tتک نمونهای (جدول شماره  )۷استفاده
شد و در راستای بررسی این هدف فرضیات پژوهش تدوین شد.
مطابق فرضیه صفر راهبردهای معیشتی کمتر و مساوی از حد
متوسط است (نامناسب) و زمانی فرضیه اثبات میگردد که
میانگین سرمایههای مدنظر کمتر مساوی از عدد سه باشند .در
مقابل فرضیه مقابل راهبردهای معیشتی بیشتر از حد متوسط
است (مناسب) و برعکس فرضیه باالیی ،زمانی فرضیه اثبات
میگردد که میانگین سرمایههای مدنظر باالتر مساوی از عدد
سه باشند.

برای بررسی میزان اشتغال و درآمد که با ورود گردشگران
به منطقه موردنظر عاید مردم بومی منطقه شده است از آزمون
 tتکنمونهای (جدول شماره  )۵استفاده گردید و در راستای
بررسی این هدف فرضیات پژوهش تدوین شد .مطابق فرضیه
صفر سرمایههای معیشتی کمتر و مساوی از حد متوسط است
(نامناسب) و زمانی فرضیه اثبات میگردد که میانگین سرمایههای
مدنظر ما کمتر مساوی از عدد سه باشند .در مقابل ،سرمایههای
معیشتی بیشتر از حد متوسط است (مناسب) و برعکس فرضیه
باالیی ،زمانی فرضیه اثبات میگردد که میانگین سرمایههای
مدنظر باالتر مساوی از عدد سه باشند.

نتایج این قسمت نیز نشان داد که میانگین حاصلشده ()۳/۲۷
از حد نظری مدنظر باالتر بوده و فرضیه موردنظر تأیید میگردد.

جدول  .4راهبردهای مرتبط با گردشگری در منطقه موردمطالعه.
ردیف

گویه

هیچ

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

۱

اجاره منزل

۱۷/۵

۳۰/۷

۵/۴

۱۹/۳

۱۷/۱

۱۰/۰

۳/۱۸

۲

فروش صنایعدستی

۵/۴

۱۳/۶

۴/۳

۳۳/۶

۲۶/۱

۱۷/۱

۴/۱۳

۳

فروش غذاهاي محلی

۱۰/۷

۲۳/۶

۶/۱

۲۴/۳

۲۲/۹

۱۲/۵

۳/۶۳

۴

فروش لباس محلی

۵/۰

۱۷/۵

۲/۱

۳۰/۴

۲۷/۵

۱۷/۵

۴/۱۰

۵

فروش تولیدات لبنی محلی

۴/۶

۷/۵

۱/۴

۳۸/۶

۳۱/۴

۱۶/۴

۴/۳۴

۶

اجاره اسب

۱۱/۱

۱۶/۱

۲/۵

۲۸/۶

۲۶/۱

۱۵/۷

۳/۹۰

۷

جابهجایی مسافران

۱۲/۹

۲۹/۶

۶/۴

۲۱/۱

۱۷/۹

۱۲/۱

۳/۳۸

۸

راهنمایی مسافران

۱۱/۱

۲۳/۲

۴/۶

۳۰/۰

۱۸/۲

۱۲/۹

۳/۶۰
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جدول  .5نتایج  tتکنمونه برای راهبردهای مرتبط با گردشگری.

راهبردهای مرتبط با
گردشگری

T

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین

تفاوت میانگینها

حد پایین

حد باال

۲۲/۲۳۹

۲۷۹

۰/۰۰۰

۳/۶۱

0/۶۱۴۲

0/۵۵

0/۶۶
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جدول  .6راهبردهای معیشتی غیرمرتبط با گردشگری.
ردیف

گویه

میانگین

انحراف معیار

ردیف

گویه

میانگین

انحراف معیار

۱

تولید صنایعدستی

۴/۹۲

0/۷۹۰

۷

مغازهداری

۳/۵۱

0/۵۲۲

۲

دستفروشی

۴/۹۱

0/۸۳۸

۸

کارگري

۲/۹۷

0/۸۳۵

۳

باغداري

۴/۰۵

0/۸۳۹

۹

حقوق بازنشستگی

۲/۴۶

0/۵۰۷

۴

جمعآوری منابع و گیاهان جنگلی

۴/۰۶

0/۸۱۰

۱۰

کمیته امداد و بهزیستی

۲/۰۱

0/۷۷۶

۵

زراعت

۴/۰۴

0/۷۹۳

۱۱

کمکهای دولتی و ازکارافتادگی

۱/۹۱

0/۷۹۶

۶

دامداري

۳/۹۴

0/۸۵۱

۱۲

کارمندي

۱/۸۵

0/۷۸۱
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جدول  .7نتایج  tتکنمونه برای راهبردهای معیشتی غیرمرتبط با گردشگری.

راهبردهای غیرمرتبط با
گردشگری

T

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین

تفاوت میانگینها

حد پایین

حد باال

۲۰/۴۵۲

۲۷۹

۰/۰۰۰

۳/۲۷۲۳

0/۲۷۲۲۵

0/۲۴۶۰

0/۲۹۸۵
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بحث و نتیجهگیری
توجه به وضعیت معیشتی خانوار نقش مؤثری در کاهش فقر
مناطق روستایی گردشگری دارد .توجه به راهبردهای معیشتی در
قالب متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی خانوار یکی از مؤثرترین
فعالیتها در دستیابی به این مهم است .بنابراین ،در این مطالعه
به بررسی راهبردهای معیشتی در مناطق گردشگری خانوارهای
روستایی و تأثیر آن بر معيشت پايدار خانوارهای روستايي
پرداخته شد .تعیین وضعیت منطقه از نظر سرمایههای معیشتی
در بین روستاهای گردشگری حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب
منطقه بود .به عبارتی ،گردشگری تأثیر مثبت و معنیداری بر
سرمايههای معيشتی خانوار روستايي دارد و با اطمينان ۹۵
درصد به بهبود سطح معیشت روستائیان منجر شده است .ظهور
گردشگری در منطقه به خانوارها فرصت داده تا با متنوعسازی
راهبردهای معیشتی پایداری معیشت را بهبود بخشند و منجر
به توسعه داراییهای سرمایهای به دلیل دریافت مزایای بیشتر
شوند .برخی محققان نیز در مطالعه خود دریافتند خانوارهايي
که به فعاليتهای گردشگری اشتغال دارند ،به لحاظ سرمايههای
معيشتی در جايگاه بهتری نسبت به ساير خانوارها قرار دارند .لی
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و همکاران ( ،)2020وویسا و کومار ( ،)2021ما و همکاران
( ،)2020دگارج و الوالک ( ،)2021شوئه و کرستتر،)2019( 10
کیان 11و همکاران ( ،)2017گائو و وئو )2017( 12و محمدی و
همکاران ( )2018نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
اگرچه تأثیر گردشگری بر معیشت ساکنان مثبت ارزیابی
میشود و وسیلهای برای تنوع معیشتی محسوب میشود ،اما
افرادی که سرمایه کافی ندارند گزینههای محدودتری برای
مشارکت در فعالیتهای گردشگری در اختیار دارند .در این راستا
هر چند ميانگين سرمایههای معیشتی خانوار روستایی باالتر
از حد متوسط و در شرايط مطلوب قرار دارد ،اما نتايج نشان
میدهد شاخص «تغذیه و بهداشت» در سرمایه انسانی و شاخص
«رضايت از کيفيت محيط سکونت» در شاخص فيزيکی پايينتر
از حد متوسط ارزیابی شدهاند .همین امر سرمايههای معیشتی
خانوارهای روستايي را برای توسعه راهبردهای گردشگری
روستايي محدود میکند .چنانچه این چالشها مرتفع نشود،
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خانوارهایی که سرمایههای معیشتی کمتری دارند ،دیگر تمایلی
برای مشارکت در فعالیتهای گردشگری نداشته و این وضعیت
شکاف درآمدی در جامعه را افزایش میدهد و ممکن است
در درازمدت معضالت اجتماعی دیگری به دنبال داشته باشد.
ارزیابی این معضالت معموالً در پژوهشها و مطالعات منعکس
نمیشود و سیاستهای دولتی بدون توجه به اين پیامدها تدوین
میشود .بنابراین ،نقش دولت در حمایت از اقشار کمدرآمد و
فقرای روستايي جهت توسعه سرمایههای معیشتی آنها اهمیت
زیادی دارد.
از طرفی ،نتایج تحقیق نشان داد شاخص «تغذیه و بهداشت»
در مؤلفه سرمایه انسانی پایینتر از حد متوسط ارزیابیشده است.
این بدان معنی است که خانوارهای روستایی به لحاظ کیفیت
سرمایه انسانی موردنیاز گردشگری شرایط مطلوبی ندارند و اين
بخش از این نتایج با تحقیق لنگرودی و همکاران ( )2018همسو
بود.
همچنین مردم محلی امکانات محیط سکونتی مناسبی
نداشتند که زیرساخت قدیمی و زندگی جمعی در این مهم مؤثر
بود .بنابراین برنامهریزی در این منطقه باید توجه بیشتری به
13
تأمین رفاهی محل سکونت خانوار داشته باشد .پنگ و یوآن
( )2020دریافتند که بیش از همه توجه به توسعه امکانات رفاهی
و زیرساختی با حمایت دولت به توسعه راهبردهای گردشگری
و درنتیجه معیشت پایدار روستائیان کمک میکند .نتایج
تحقیق بیانگر رابطه مثبت شاخص مهارت و فعالیتهای مرتبط
با مشاغل گردشگری بود .این نتیجه مطابق با نتایج مطالعات
لئو 14و همکاران ( ،)2017ژائو 15و همکاران ( )2011است
و بیان میکند که مهارت نقش کلیدی در اشتغال گردشگری
دارد .زمانی که گردشگری به مرحله بلوغ در منطقه موردمطالعه
میرسد ،ساکنان محلی شروع به کسب مهارتها و دانشهای
مورد نیازی مانند بازاریابی ،آشپزی ،خدمات هتلداری ،طراحی
اقامتگاهها ،مدیریت هزینهها و غیره برای مدیریت کسبوکارهای
گردشگری میکنند .توسعه این مهارتها ،فعالیتهای روزمره
ساکنان روستایی ،روابط خانوادگی آنها ،تقسیمکار در منزل،
تقسیم جنسیتی فضای کار و حتی طرز فکر آنها را نیز متناسب
با معیشت جدیدشان تغییر میدهد .از همین رو ،ساکنان محلی
به یادگیری ،بهبود و پیشرفت مهارتها و ظرفیتهای خود در
جهت برآورده نمودن خواستهها و انتظارات روزافزون گردشگران
نیاز مبرم دارند.
نتایج تحقیق بیانگر آن بود که در منطقه موردمطالعه راهبردهای
متعدد و مختلف معیشتی اعم از مرتبط و یا غیرمرتبط با
گردشگری پیگیری میشود که بر پایداری معیشت خانوارها تأثیر

دارد .نتایج حاصل از راهبردهای معیشتی مرتبط با گردشگری
خانوار نشان داد خانوارها از طریق فروش لباس محلی و تولیدات
لبنی امرارمعاش میکنند .ازآنجاییکه غذاهای تهیهشده از منابع
محلی و یا لباسهای محلی برای گردشگران جذابیت زیادی دارد،
خانوارهای روستایی بهمنظور پاسخگویی به تقاضای گردشگران
اقدام به نگهداری و پرورش دامهای خانگی نظیر مرغ ،ماهی و
غیره کردهاند تا غذای گردشگران را تأمین کنند .به همین دلیل
برای نگهداری از دامهای خانگی بین ساکنین روستا رقابت
زیادی وجود دارد .عالقهمندی شدید گردشگران به مواد غذایی
و منابع محلی در مطالعات سو و همکاران ( ،)2019bکانتاگئور
گوپولوس 16و همکاران ( ،)2015رزاق و همکاران (،)2011
کایات )2010( 17و پیتی )2009( 18نیز مشاهده شد.
نتایج تحقیقات مختلف همواره از روابط حمایتی متقابل
بین گردشگری و سایر فعالیتهای اقتصادی ،بهویژه کشاورزی
پشتیبانی کرده است ) .(Petrevska & Terzić, 2020گردشگری
بر استفاده از محصوالت کشاورزی و به اشتراکگذاری منابع
انسانی برای خدمت به گردشگران جهت بازدید از مکانهای
دیدنی متمرکز است .در مقابل کشاورزی با فراهم نمودن یک
محیط طبیعی جذاب ،موجب ادغام و تعامل بیشتر گردشگری
و کشاورزی میشود .همچنین شیوههای کشاورزی قدیمی و
سنتهای فرهنگی مرتبط با آن را میتوان بهعنوان جاذبههای
گردشگری توسعه داد .برای غنیسازی تجربیات گردشگران
میتوان گردشگران را به فعالیتهای مشارکتی در کشاورزی
محلی و سنتهای فرهنگی تشویق نمود .اين روابط همافزا
بین گردشگری ،کشاورزی و اشتغال محلی نیاز به مهاجرت
را کاهش داده و به حفظ نیروی کار جوان در روستاها کمک
میکند .همانطور که در باال مالحظه شد راهبردهای گردشگری
و غیرگردشگری در تعامل با یکدیگر موجب بهبود معیشت پایدار
روستائیان میشود که نتایج تحقیق نیز این موضوع را تأیید
میکند .بنابراین روستائیان با وجود جاذبههای گردشگری موجود
در منطقه به تنوع منابع درآمدی خود توجه دارند که دلیل آن
احتماالً گردشگری است؛ برخی دیگر از محققین به نتایج مشابه
مورد قبل دست یافتهاند (Abdullahzadeh et al., 2015; Pasanchay
).& Schott, 2021
نتایج تحقیق نشان داد که میانگین بهدستآمده ( )۳/۶۱برای
راهبردهای توسعه گردشگری از حد نظری مدنظر باالتر بوده و
راهبردهای گردشگری روستایی بهعنوان راهبرد مهمی در تأمین
معیشت پایدار روستائیان منطقه اورامان ایفای نقش میکنند.
يافتهها حاکی از آن است كه گردشگري توانسته بهعنوان
محركي در راستاي متنوعسازي اقتصادي روستا عمل نمايد و
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

منابع درآمدي خارج از مزرعه و فعاليتهاي كشاورزي را براي
روستائيان فراهم آورد؛ امري كه تحقق آن ،اصلي اساسي جهت
حركت در مسير معيشت پايدار محسوب ميشود .این نتیجه با
تحقیق شاکور 19و همکاران ( )2014مطابقت دارد.
در مجموع چنین میتوان نتیجه گرفت که نتایج معیشتی
گردشگری بهطور کلی مثبت بوده و شامل توسعه زیرساختهای
محلی ،افزايش آگاهی زیستمحیطی و افزايش درآمد بیشتر
خانوارها از گردشگری است .افزون بر این ،جذب جوانان به روستا،
گردشگری و اشتغال مرتبط با آن به برآوردن نیازهای خانواده،
تقویت روابط خانوادگی و تقویت روابط اجتماعی در جامعه
روستایی کمک میکند .این مزایای اجتماعی برای بازآفرینی
روستایی و توسعه پایدار روستایی از اهميت زيادی برخوردار است.
بهمنظور توسعه راهبردهای گردشگری در راستای معیشت پایدار
جوامع روستایی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 )۱توسعه راهبردهای گردشگری نیازمند نهادسازی در مناطق
روستایی است .راهاندازی دفتر گردشگری محلی بهعنوان یک ابزار
توسعهای مطرح برای انعکاس ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی مناطق گردشگری میتواند به گردشگران سایر نقاط
بهمنظور درک بیشتر فرهنگ محلی کمک کند .بنابراین افرادی
که با فرهنگ محلی روستا آشنایی دارند باید تحت آموزش قرار
گیرند تا بتوانند بهدرستی به راهنمای گردشگران بپردازند.

افرادی که سرمایههای معیشتی محدودتری در اختیار دارند ،به
این آموزشها نیاز بیشتری دارند.
 )۵الزمه تحقق پایداری معیشت خانوارها در بلندمدت ایجاد
رابطه برد  -برد بین گردشگری و کشاورزی است که یافتههای
تحقیق نیز مبتنی بر همین مهم بود .به عبارتی ساکنان روستايي
در کنار سایر راهبردهای گردشگری نظیر اجاره منزل ،فروش
لباس محلی از ساير راهبردها بهویژه در حوزه کشاورزی نظير
باغداری ،دامداری و غیره برای تأمین معیشت خود استفاده
21
میکنند .اين يافته با نتايج مطالعات هبرن ،)2016( 20برنو
( ،)2011تلفر و وال )1996( 22و تورس و مامسن)2011( 23
مطابقت دارد .از این رو تقویت رابطه کشاورزی  -گردشگری منجر
به بهبود گردشگری خانوار و تقویت این زنجیره میشود.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.

 )۲توسعه گردشگری روستایی در راستای معیشت پایدار،
بستگی به حفاظت از محیطزیست روستا و فراهم نمودن
زیرساختها و تجهیزات روستایی برای گردشگران دارد .در این
راستا ،دولت با تنظیم سیاستها و ارائه به موقع یارانهها میتواند
در جهت راهاندازی زیرساختها و تجهیزات روستایی نقش
محوری ایفا کند و تحقق این مهم نیازمند هماهنگی دستگاههای
متولی و نهادهای محلی است.
 )۳نقش دولت در کنار مشارکت مردم محلی بهویژه در زمینه
زیرساختهای روستایی میتواند موجب ارتقای راهبردهای
توسعه گردشگری منطقه شود .روستائیان صاحبان اصلی مناطق
محلی هستند و مشارکت فعال آنها تنها سازوکار اصلی پیشبرد
اهداف توسعه گردشگری در روستا محسوب میشود .زمانی که
مردم محلی مشارکت داشته باشند ،عادتها و تجربیات فرهنگی
محلی خود را برای کمک به توسعه گردشگری روستایی به کار
میگیرند و با حفظ فرهنگ محلی و منابع طبیعی به ارتقای آن
کمک میکنند.
 )۴باید فرصتهای آموزشی در اختیار ساکنان روستایی قرار
گیرد تا مهارتها و دانش خود را در صنعت گردشگری ،بهویژه
در زمینه بازاریابی ،فعالیت تجاری و مدیریت مشتری ارتقا دهند.
19. Shukor
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