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 اصغر فرج الهی؛ دانش آموختۀ دکتری منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران.
 ایمان اسالمی*؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران ،ایران.

چکیده
رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای جدید در زمینۀ توسعۀ پایدار روستایی است که به منظور کاهش فقر و بهبود استانداردهای
زندگی روستتتایی مورد توجه قرار گرفته استتت و اوامم مؤ ثر بر آن دارای اهمیت و نقش حیاتی میباشتتندد در ایت تیقین نیه هد
بررسی اثر طبیعت گردی بر معی شت پایدار روستایی در روستای پالنگان استان کردستان میبا شدد جامعۀ آماری در ایت پژوهش تمام
افراد باالی  20سال ساکت در رو ستای مورد مطالعه بودند که تعداد  623نفر را در بر گرفته ا ستد نمونهگیری به روش ت صادفی انجام
شتتد که با استتتفاد از فرمول کوکران تعداد نمونهها  238نفر انتخاب گردیدد ابهار گردآوری داد ها در ایت پژوهش پرستتشتتنامه میقن
ساخته بودد پس از تأ یید روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و کارشناسان پایایی کم با ضریب آلفای کرونباخ میاسبه که برابر 0/83
به دستتتت آمدد تی یم داد ها با نرمافهار  SPSS16.0انجام گرفتد نتایج آزمون  tتک نمونهای نشتتتان داد که ستتترمایههای طبیعی
اجتماای و ان سانی تیت تأثیر طبیعتگردی در رو ستای پالنگان در و ضعیت منا سبی نبودند همچنیت از دیدگا رو ستاییان رو ستای
پالنگان طبیعتگردی بر دارایی کم معیشتتی تأثیر کمی گذاشتته استت اما بر سترمایههای مالی و فیهیکی تأثیر بهتری داشتته و ایت
تأثیر فقط د ر سرمایۀ معیشتی فیهیکی معنادار استد یافتههای ایت تیقین نشان داد که نیاز به بهبود وضعیت طبیعتگردی در منطقۀ
مورد مطالعه به منظور دستتیابی به معیشتت پایدار وجود دارد و در ایت راستتا مدیریت اصتولی مشتارکت جامعۀ می ی و استتفاد از
پتانسیمهای طبیعتگردی در روستای پالنگان راهگشا خواهد بودد
کلید واژگان :دارائی توسعه معیشت پایدار اقتصاد می ی روستای پالنگاند
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 .1مقدمه
رفع فقر و بهبود معیشت روستایی شرط اساسی و پایه -
ای دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی است که یکی از
راهکارهای بهبود ایت وضعیت توسعۀ صنعت گردشگری
در نواحی روستایی استد در تقسیمبندی تجارت جهانی
گردشگری پس از میصوالت شیمیایی و سوخت و قبم از
میصوالت خودرویی در رتبۀ سوم قرار دارد و حتی در
بسیاری از کشورها به انوان تجارت و منبع درآمد برتر
شناخته شد است 31د امروز فعالیت گردشگری به
انوان یکی از ابهارهای مهم در شناسایی هویت م ی و
فرهنگی تیصی ی درآمد و رشد و پویایی اقتصاد شمرد
میشود 23د همچنیت توسعۀ گردشگری میتواند نقش
مهمی در توسعه پایدار سه بخش اقتصادی اجتماای و
زیستمییطی ایفا کند 5د بعضی از سازمانهای بیت -
الم ی گردشگری را به انوان میرک توسعۀ اقتصادی
کشورهای فقیر و در حال توسعه در کاهش فقر و بهبود
معیشت آنها شناسایی کردند 4د
رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای جدید در
زمینۀ توسعۀ پایدار روستایی است که به منظور توسعۀ
روستایی و کاهش فقر مورد توجه قرار گرفته استد الگوهای
معیشت پایدار روستایی شامم پنج مؤلفۀ اص ی سرمایۀ
انسانی اجتماای طبیعی فیهیکی و مالی است 19د که
بهبود ایت الگوها الزمۀ دستیابی به معیشت پایدار ت قی
میشودد توسعۀ گردشگری می تواند اامم مهمی در بهبود
معیشت روستاییان و افهایش سطح درآمد آنها در کنار کار
کشاورزی و دامداری باشد  1د در ایت بیت طبیعتگردی
مهمتریت و نهدیکتریت نوع گردشگری به جامعۀ روستایی
و در ارتباط با وضعیت معیشت اهالی آن است که رونن آن
به توسعۀ پایدار روستا و بهبود معیشت ساکنیت مناطن
روستایی منجر خواهد شدد
گردشگری فرصتهای شغ ی مناسبی را به وجود می -
آورد که ایت فرصتهای شغ ی ایجاد شد بیشتر از بخش
غیرکشاورزی و صنعتی و کمتر از بخش کشاورزی است

 25د توسعۀ گردشگری افهایش و ایجاد امنیت در منطقه
را به ارمغان میآورد و اایدات گردشگری میتواند در جهت
اجرای برنامههای کاهش فقر مورد استفاد قرار گیرد و
طبیعتاً بهبود استانداردهای زندگی و دسترسی به امکانات
و خدماتی همچون مدرسه بهداشت امنیت و زیرساختها
خود مقدمات توسعۀ پایدار را فراهم میکند 25 2د در
مطالعات و تیقیقات انجام شد گردشگری اام ی در جهت
ایجاد پایداری معیشتی در سکونتگا های روستایی بود
استد گردشگری روستایی میتواند ابعاد و ساز های
معیشت پایدار را به صورت مثبت متمایه نماید و زمینهساز
ایجاد معیشت پایدار روستایی که از پایههای اص ی ایجاد
توسعۀ پایدار روستایی است گرددد چنانچه طبیعتگردی
نقش و جایگا ویژ ای در توسعۀ مناطن روستایی ایفا می-
کند 30د
نقش طبیعتگردی و اکوتوریسم در حمایت از توسعۀ
پایدار دستیابی به اهدا توسعۀ ههارۀ آیند و کاهش قابم
مالحظه فقر به طور بارزی شناخته شد استد در سالیان
اخیر مطالعات متعددی در زمینۀ گردشگری و طبیعت-
گردی انجام شد است اما در بیشتر مطالعات انجام شد به
خصوص در طبیعتگردی بر راهکارهای توسعۀ آن و
حفاظت از طبیعت و تعییت استراتژیهای مدیریتی
پرداخته شد است و کمتر تیقیقی در ارتباط با ایت نوع از
گردشگری با روستاهای هد و به خصوص ارتباط معیشتی
آنها پرداخته است که در ایت تیقین اثر ایت نوع خاص و
جذاب از گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در روستای
پالنگان استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته استد

 .2چارچوب تحقیق
در جهت بیان چارچوب تیقین در سه انوان زیر
مجمواۀ ایت بخش به بیان مفاهیم و مطالعات حوزۀ
طبیعت گردی معیشت روستایی و جنبۀ پایداری پرداخته
شد است و ارتباط زنجیروار ایت مطالب در مطالعات ارائه
میگرددد
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 .1.2گردشگری و طبیعتگردی
گردشگری بیان االقهمندى انسان به مظاهر طبیعى و
جاذبههاى ذاتى آن است که در سالهاى اخیر با صنعتى
شدن جوامع پیشرفت صنعت حمم ونقم و نیازمندى به
گذران اوقات فراغت براى کاهش فشارهاى روانى با
استقبال چشمگیرى روبهرو شد استد بهر بردارى از ایت
احساس نیاز در مناطن مستعد و داراى جاذبههاى طبیعى
سبب شکمگیرى صنعت گردشگرى بر پایۀ طبیعت یا
اکوتوریسم شد که در بهبود وضعیت اقتصادى ایت مناطن
سهم قابم توجهی داشته است 26د

 .2.2طبیعت گردی و توسعۀ پایدار
در یک سیستم پویا مانند جامعۀ بشری پایداری اساس ًا
به معنی ثبات در طول زمان است و با توجه به ماهیت
کیفیت غیرثابت آن نمیتوان آنرا به راحتی انداز گرفت
و سنجید 21د از دهۀ  1990حرکت از گردشگری انبو
به سوی رویکرد توسعۀ پایدار گردشگری آغاز شد و مفهوم
توسعۀ پایدار وارد ادبیات گردشگری شد 8د توسعۀ پایدار
گردشگری همچون منشوری کثیرالوجه است که وجو
مخت ف آن را مییطهای اقتصادی اجتماای سیاسی
اق یمی و جغرافیایی جامعه و نیازها و انتظارات گردشگران
و مردم منطقه تشکیم میدهند 14د به ابارت دیگر
گردشگری پایدار آن نوع از گردشگری است که توسعۀ
پایدار را تسهیم کندد انواع گردشگری را با توجه به ام کرد
گردشگران میتوان به پایدار و ناپایدار تقسیم کردد برخی
از انواع گردشگری هماهنگی بیشتری با سیاستهای
توسعۀ پایدار دارند و بعضی کامالً در خال جهت توسعۀ
پایدار پیش میروند 33د توسعۀ پایدارگردشگری
فرآیندی است که با کیفیت زندگی میهبانان تأمیت تقاضای
بازدیدکنندگان و به همان نسبت با حفاظت منابع مییط
طبیعی و انسانی در ارتباط است 8د
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طبیعتگردی برای تبدیم شدن به یک ابهار توسعۀ
پایدار جهانی نیازمند تیقیقی گسترد در خصوص برنامه -
ریهی مقاصد مدیریت طوالنیمدت آنها و بودجۀ کافی
دولتی استد سیاستهای توریسم باید به کیفیت تجربۀ
بازدیدکنند و یکپارچگی میم توجه کنند و تنها به
بازاریابی و تعداد باالی بازدیدکنندگان توجه نداشته باشندد
حفاظت از جوامع گیاهی و حیات وحش بومی و حفاظت و
توجه ویژ به ارزشهای بصری طبیعی و ادغام آنها با دیگر
ارزشهای مییط طبیعی و فرهنگی ضروری است 16د
اکوتوریسم پایدار یک رویکرد مدیریتی است که با توجه به
هد های ارزشی اقتصادی و اجتماای و زیست مییطی با
همکاری مسئوالن و جامعه از طرین وضع قوانیت مناسب و
اامال مؤثر آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم به حفظ
طبیعت بیانجامد 7د

 .3.2معیشت پایدار و طبیعتگردی
رویکرد معیشت پایدار در دهۀ  1980به انوان
رویکردی جدید در مقولۀ توسعۀ روستایی و با هد کاهش
و ریشهکنی فقر روستایی مطرح شد 3د معیشت به انوان
طرین کسب درآمد و را گذراندن زندگی معرفی شد است
12د معیشت پایدار زمانی تیقن مییابد که با فشار و
شوکها سازگار شود و بهبود یابد قاب یتها و دارائیهای
خود را تقویت یا حفظ کند و فرصتهای معیشت پایدار را
برای نسم بعد نیه فراهم کند و منافع خالصی برای معیشت
دیگران در سطح م ی و می ی در کوتا یا ب ند مدت فراهم
کندد ایت نوع تعریف مبنای کار سازمانهای بیتالم ی و
دولتها مانند برنامۀ توسعۀ سازمان م م 1آکسفام 2و
سازمان تعاونی کمک و رفا بیتالم ی3میباشدد معیشت
پایدار امکان دسترسی پایدار به درآمد و سایر منابع را فراهم
میسازد تا خانوارها قادر به برآورد کردن نیازهای اساسی
خود باشندد با توجه به موارد بیان شد معیشتی امت است
که مالکیت خانوارها با دسترسی به منابع (میسوس و
3
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نامیسوس) و فعالیتهای درآمدزا را به خطر نمیاندازدد
همچنیت از لیاظ زیست مییطی امت از لیاظ اقتصادی
کارآمد و از نظر اجتماای اادالنه باشدد در ساد تریت شکم
پایداری معیشت به معنای تیقن حقوق اساسی خانوارها یا
توانایی یک خانوار برای برآورد ساختت نیازهای اساسی
است 6د

ج ب سرمایهگذاری در بخش گردشگری در راستای توسعۀ
اقتصادی منطقه و مییط زیست و معیشت ساکنیت شد
است 18د میققان  20در تیقیقی با تمرکه بر روی
چشماندازها و چالشهای توسعۀ اکوتوریسم مبتنی بر
شیالت در بنگالدش ابراز کردند که ایت چشمانداز میتواند
یک مرجع مفید برای گفتمان آیند در مورد ایت نوع

با توجه به اهمیت و رشد اقتصادی گردشگری میتوان
ایت صنعت را ابهاری مناسب برای توسعۀ اجتماای و
اقتصادی هد گردشگری و مقاصد به شمار آورد و ایت امر
مهم تریت دلیم توسعۀ گردشگری به ویژ در کشورهای در

استراتژیهای فرهنگی و اقتصادی ارائه دهدد ایت تیقین به
بررسی مفهوم توسعۀ اکوتوریسم مبتنی بر شیالت در
بنگالدش و تأثیرات احتمالی آن بر شرایط اقتصادی –
اجتماای جامعه و همچنیت بر مییط زیست میپردازدد ایت

حال توسعه میباشدد در بسیاری از کشورها ایت حوز بخش
مهمی از راهبردهای توسعۀ م ی میسوب شد به انوان
یک بخش مهم اقتصادی منبع مهم و با ارزشی برای
اشتغال درآمد و ارز آوری است 26د اکوتوریسم به انوان
ح قۀ گمشدۀ اقتصاد ایران بر روی دو مؤلفۀ ویژۀ اقتصاد
جامعۀ می ی و میهبان و دیگری حفظ مییط زیست تأکید
داردد با توجه به بیث اقتصاد ایران و گام نهادن در راستای
بهبود معیشت جوامع می ی و بومی گسترش طبیعت-
گردی میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت بود و در
ایت حال مییط زیست را به نیوی درخور حفاظت نماید
32د میققان  26در ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر مؤلفه -
های معیشت پایدار از دیدگا کارشناسان و اشایر نشان
دادند که بیت دیدگا ایت دو قشر در تأثیر اکوتوریسم بر
مؤلفههای معیشت پایدار اختال معناداری وجود ندارد و
متغیرهای اوامم طبیعی و اکولوژیکی سهم بیشتری در
مقایسه با سایر متغیرهای در شاخص کم پایداری معیشت
داشتند و در برآورد ضریب رگرسیونی استاندارد با یک واحد
افهایش شاخصهای سرمایه طبیعی و اکولوژیکی احتمال
بهبود وضعیت معیشت بهر برداران  0/43واحد افهایش
خواهد یافتد بررسی نقش اکوتوریسم در توسعۀ اقتصادی
مناطن تاالبی ورزنه نشان داد ورود طبیعتگردان به سایت -
های طبیعی و برخورد با ساکنیت می ی منطقه بااث
تأثیرگذاری مثبت و بهبود درآمد و اشتغال و در نهایت

تیقین به ایت واقعیت میپردازد که آیا توپوگرافی متنوع
بنگالدش از جم ه دشتهای آبرفتی مسطح رودخانه تپه -
ها و در ها جنگمهای برگریه و همیشه سبه دریاچهها و
سواحم دارای پتانسیم توسعۀ اکوتوریسم آبهیپروری استد
در تیقیقی تیت انوان اکوتوریسم و استراتژی معیشت
جایگهیت در منطقۀ حفاظتشد کامرون 1فعالیتهای
اکوتوریسمی را به انوان یک استراتژی معیشتی پایدار
معرفی میکنند که جوامع می ی از آن منتفع خواهند شد
و همچنیت به مدیران پیشنهاد میکنند که برنامهها
سیاستها و استراتژیهایی را تدویت کنند که بااث تقویت
بخش و تسهیم مشارکت جوامع می ی در فرآیندهای
تصمیمگیری و اجرای اکوتوریسم شود 10د در بررسی
ارتباط بیت گردشگری معیشت و تنوع زیستی نتایج
تیقین  24نشان میدهد که گردشگری نگرش مردم
می ی را نسبت به حفاظت از تنوع زیستی تغییر و وابستگی
مردم به منابع طبیعی را کاهش میدهد و اکوتوریسم می ی
به انوان یک ابهار به منظور ارتقاء معیشت مردم در اطرا
مناطن حفاظت شد شناخته شد استد در مطالعهای در
یک جامعۀ روستایی در کوبا  9نشان داد شد که وجود
گردشگران برای جمعیت روستایی مهایا و منفعت زیادی
دارند و به طور ک ی استاندارد زندگی افراد ساکت در ایت
مناطن افهایش یافته و فرصتهای جدید کاری ایجاد کرد
استد در مطالعهای دیگر در تانهانیا تیقیقات نشان داد

1

Cameroon
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 13گردشگری بر معیشت فقرا تأثیرگذار است و در
صورتی که اثرات منفی آن رفع و اثرات مثبت در مسیر
صییح قرار بگیرد و مدیریت شود کاهش فقر و بهبود
وضعیت معیشتی ساکنیت را به دنبال خواهد داشتد

 .3روش شناسی
 .1.3محدودۀ مورد مطالعه
روستای پالنگان در شمال غربی شهر کامیاران در
استان کردستان واقع شد است و از نظر موقعیت
جغرافیائی در  46درجه و 36دقیقه طول جغرافیائی و 35
درجه و  4دقیقه ارض جغرافیائی درمیان کو های شاهو و
ق عه "دژن" قرار گرفته استد روستای پالنگان از توابع
دهستان ژاورود از بخش مرکهی شهرستان کامیاران می -
باشد ایت روستا در فاص ۀ  41کی ومتری شهر کامیاران و
در فاص ۀ  1کی ومتری از جادۀ اص ی قرار داردد میانگیت
بارش سالیانۀ روستا در حدود  511می یمتر میباشد و
بادهای غالب آن نیه امومأ در جهات جنوب جنوب شرقی
و جنوب غربی میباشد .منظرهای اص ی روستا دارای
وحدت بسیار زیادی در ویژگیهای بصری بود همیت دلیم
شخص با دیدن منظر احساس آرامش بیشتری مییابدد
شاخصتریت حالت روستا حرکات طبیعی و ارگانیک بناها
برروی شیبها میباشدد االو بر آن حضور ارتفاااتی سربه
ف ک کشید رودخانهای همیشه زند و فضائی امت و قابم
لمس که در میدودۀ مابیت دو شیب مقابم و فراخی سطوح
و فضاها در اطرا میدودۀ روستا قابم تأمم میباشد 14د
تعداد خانوار ایت روستا دارای  215خانوار و  809نفر
جمعیت میباشد که  405نفر آنها مرد و  404نفر زن
هستند 22د

 .2.3جمعآوری داده و آنالیز
ایت پژوهش بر اساس هد انجام تیقین کاربردی و از
نظر ماهیت توصیفی-تی ی ی است و با استفاد از روش
پیمایشی و اسنادی به گردآوری داد ها میپردازدد در روش

اسنادی از اسناد و منابع موجود در کتابخانهها مقاالت
معتبر ا می و پژوهشی داخ ی و خارجی و سایتهای
اینترنتی قابم استناد به منظور تدویت مبانی نظری پیشینۀ
پژوهشی و ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتشناختی
روستای مورد مطالعه استفاد شدد در روش میدانی از
پرسشنامه و مشاهدۀ مستقیم به منظور تعییت اثر
اکوتوریسم بر معیشت پایدار روستایی استفاد شدد جامعۀ
آماری در ایت پژوهش تمام افراد باالی  20سال ساکت در
روستای مورد مطالعه را تشکیم میدهد که به تعداد 623
نفر میباشدد نمونهگیری به روش تصادفی انجام شد که با
استفاد از فرمول کوکران تعداد نمونهها  238نمونه انتخاب
گردیدد
𝑞𝑝 𝑧 2
0.96⁄
2
0.002 = 384.16
𝑑
=𝑛
=
2
𝑞𝑝 𝑧 1
1 + 0.61
1.61
]1 + 𝑁 [ 2 − 1
𝑑
= 237.72
 =Nحجم جامعۀ آماری= 623

 =nحجم نمونه
 =Zمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح
اطمینان  95درصد برابر  1/96میباشدد
 = Pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه استد اگر در
اختیار نباشد میتوان آن را  0/5در نظر گرفتد در ایت
حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود میرسد.
 =qدرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستندد
) (q =1-pکه برابر  0/5استد
 =dمقدار اشتبا مجاز= 0/05
در فرمول فوق معموالً حداکثر اشتبا مجاز ) (dمعادل
 0/05ضریب اطمینان  t= 1/96 0/95و مقادیر  pو  qنیه
هرکدام معادل  0/5و حجم جامعه =  Nدر نظر گرفته
میشود .مقدار  Pبرابر با  0/5در نظر گرفته میشودد زیرا
اگر  P= 0/5باشد  nبه حداکثر مقدار ممکت خود رسید و
سبب بهرگی نمونه به حد کافی میشود 27د
ابهار گردآوری داد ها در ایت پژوهش پرسشنامۀ میقن
ساخته بود که با استفاد از مبانی تیقین تهیه شد و در
یک مرح ه جهت گردآوری اطالاات مورد استفاد قرار
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معیار به منظور برآورد توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی
و سرمایهای استفاد شدد همچنیت جهت ارزیابی سرمایهها
در روستای مورد مطالعه از آزمون  tتک نمونهای استفاد
شد و به منظور تی یم ارتباط متغیرهای دموگرافی ساکنیت
روستا و دارایی معیشتی از تی یم رگرسیون استفاد شدد

گرفتد پرسشنامۀ طر احی شد در ایت تیقین شامم
اطالاات جمعیت شناختی و سنجههای ارزیابی نگرش در
ارتباط با سرمایههای معیشت پایدار بودد پس از تأیید روایی
با استفاد از نظر متخصصان پایایی با استفاد از آزمون
آلفای کرونباخ میاسبه شد و ایت مقادیر برای متغیرهای
سرمایۀ انسانی سرمایۀ اجتماای سرمایۀ فیهیکی سرمایۀ
طبیعی و سرمایۀ مالی به ترتیب 0/79 0/78 0/87 0/84
و  0/82میاسبه شد و در کم به مقدار  0/83به دست آمد
که نشان از قاب یت ااتماد مناسب پرسشنامه داشتد
داراییهای معیشتی در قالب  5مؤلفۀ سرمایههای

 .4نتایج
بر حسب یافتههای جدول ( 168 )1نفر ()%70
ساکنیت روستایی مشارکت کنند در پژوهش مرد بودندد
اکثریت ساکنیت مورد مطالعه با تعداد  102نفر ()%42/5
دارای تیصیالت زیر دیپ م بودند و  %13/1آنها تیصیالت
دانشگاهی داشتندد در  %54/6نمونههای مورد مطالعه بعد
خانوار  4نفر بود استد اکثریت افراد ( )%64/2کشاورز و
دامدار بودند و درآمد ساالنۀ اکثریت ساکنیت روستا بیت

انسانی اجتماای طبیعی فیهیکی و مالی مورد بررسی قرار
گرفتد ابعاد سرمایههای معیشتی مورد مطالعه شامم
سرمایۀ انسانی (دانش شاخص مهارت مشارکت اقتصادی
خانوار تغذیه و بهداشت سرمایۀ اجتماای (مشارکت
ااتماد تعامم و همبستگی اجتماای) سرمایۀ فیهیکی
(مسکت دسترسی به خدمات و امکانات دسترسی به
ماشیتآالت کشاورزی کیفیت میم سکونت) سرمایه
طبیعی (زمیت قاب یت زمیت قاب یت آب دسترسی به
منابع طبیعی و دام) و سرمایه مالی (درآمد پسانداز
تسهیالت بانکی اشتغال کیفیت اشتغال و درآمد) بودندد
از روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی میانگیت و انیرا

 15تا  20می یون تومان بود است (جدول )1د
میانگیت ست ساکنیت روستایی مشارکت کنند در
پژوهش  44/7سال و حداقم و حداکثر ست آنها به ترتیب
 20و  68سال بود (جدول )2د

جدول  .1تعداد و درصد فراوانی ویژگیهای فردی ساکنین مورد مطالعۀ روستا
ردیف

ویژگی فردی

طبقهبندی

تعداد

درصد

جنسیت

مرد
زن

168
72

70
30

بیسواد
زیردیپ م
دیپ م
فوق دیپ م و لیسانس
فوق لیسانس

38
102
69
26
5

15/8
42/5
28/7
10/9
2/1

2
3
4
بیشتر از 4

12
39
131
58

5
16/2
54/6
24/2

1
2

سطح تیصیالت

3

بعد خانوار (نفر)
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ردیف

ویژگی فردی

4

شغم

5

طبقهبندی

تعداد

درصد

کشاورزی دامداری و باغداری
دولتی
آزاد
دانشجو
بیکار
خانهدار

154
3
7
11
23
42

64/2
1/2
2/9
4/6
9/6
17/5

کمتر از 10
15-10
20-15
بیشتر از 20

22
98
102
18

9/2
40/8
42/5
7/5

درآمد ساالنۀ خانوار
(می یون تومان)

منبع :یافتههای پژوهش
جدول 2د ویژگیهای میانگیت و حداقم و حداکثر ست ساکنیت مورد مطالعۀ روستا
متغیر
ست (سال)

انیرا معیار ±میانگیت

حداقم

حداکثر

44/7 10±/52

20

68

منبع :داد های پژوهش

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که بیت میانگیت
سرمایههای انسانی اجتماای فیهیکی و طبیعی و میانگیت
مفروض جامعه ( )x=3تفاوت آماری معنیداری وجود دارد
که ایت تفاوت برای سرمایۀ اجتماای در سطح  5درصد و
برای سرمایههای انسانی فیهیکی و طبیعی در سطح ()1
درصد معنادار بود استد در بیت ابعاد سرمایههای
معیشتی فقط در سرمایههای معیشتی فیهیکی و مالی
مقدار میانگیت بیشتر از حد متوسط برای جامعۀ مورد

مطالعه بود است که ایت تفاوت مقدار برای سرمایۀ فیهیکی
معنادار و در سرمایۀ معیشتی مالی معنادار نبود استد
بنابرایت در سرمایههای معیشتی فیهیکی و مالی شرایط
مناسب بود و اکوتوریسم موجب بهبود وضعیت معیشتی
در ایت سرمایهها شد استد در کم سرمایهها یا دارایی
معیشتی نیه تفاوت معناداری مشاهد نشد است هر چند
که مقدار میانگیت دارایی معیشتی کمتر از حد متوسط بود
است (جدول )3د

جدول  .3نتایج آزمون  tتک نمونهای به منظور ارزیابی سرمایهها در روستای مورد مطالعه

ابعاد معیشت پایدار

انیرا معیار±
میانگیت

حد پاییت

حد باال

فاص ه اطمینان

مقدار t

معنیداری

سرمایۀ انسانی
سرمایۀ اجتماای
سرمایۀ فیهیکی

2/63 0±/98
2/70 0±/97
3/30 0±/69

-0/63
-0/55
0/12

-0/11
-0/04
0/48

**-2/862
*-2/382
**3/404

0/006
0/020
0/001

سرمایۀ طبیعی
سرمایۀ مالی
کم سرمایهها (دارایی معیشتی)

2/54 0±/77
3/12 0±/79
2/86 0±/70

-0/66
-0/09
-0/31

-0/26
0/32
0/05

**-4/665
1/137
-1/502

0/0001
0/260
0/138

* :در سطح  %5معنيدار است
منبع :یافتههای تحقیق

** :در سطح  %1معنيدار است
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تی یم ارتباط سرمایهها و متغیرهای ست تعداد افراد
خانوار و درآمد ساالنۀ ساکنیت روستا با استفاد از ضریب
همبستگی پیرسون در جدول ( )4نشان داد شد است که
فقط بیت سرمایۀ معیشتی مالی و متغیرهای ست و درآمد

برای بررسی رابطۀ معنیداری متغیرهای جمعیت -
شناختی با دارایی معیشتی آزمون رگرسیون چندگانه توأم
انجام و ک یۀ متغیرها به مدل وارد شدندد با توجه به جدول
( )4مقدار  R2نشان میدهد که  40درصد تغییرات دارایی

ساالنه ارتباط معنیداری وجود دارد و با باال رفتت ست و
درآمد ساالنۀ خانوار بعد سرمایۀ مالی معیشتی افهایش
نشان داد استد بیت سایر سرمایهها و همچنیت کم دارایی

معیشتی توسط ایت متغیرها تبییت میگرددد همچنیت با
توجه به مقدار آمارۀ آزمون آنالیه واریانس ( )F=5/964با
سطح معنی داری  0/000خطی بودن روابط بیت

معیشتی و متغیرهای ست بعد خانوار و درآمد ساالنۀ
ساکنیت ارتباط آماری معناداری یافت نشد (جدول )4د

متغیرهای جمعیتشناختی با دارایی معیشتی نشان داد
میشودد

جدول  .4آماره های مربوط به مدل رگرسیون

سطح معنیداری

F

R2

0/000

5/964

0/40

منبع :داد های پژوهش

نتایج اص ی رگرسیون در جدول ( )5نشان داد شد

بتا ( )βاز مقایسۀ مقادیر بتای متغیرها فاکتور تعهد

استد متغیر سطح تیصیالت در آزمون رگرسیون انجام

ااطفی با بیشتریت میهان بتا ( )0/64سهم بیشتری در

شد با دارایی معیشتی معنیدار شد و اما سایر متغیرها

پیشگویی دارایی معیشتی در مقایسه با متغیرهای دیگر

اثری در پیشگویی متغیر وابسته ندارند و با توجه به ضرایب

داردد

جدول  .5متغیرهای مستقل وارد شده به مدل رگرسیون همراه با ضرایب تأثیرگذاری (بتاها)
نام متغیر

ضریب

خطای استاندارد

ضریب ثابت
ست
جنسیت
تیصیالت
افراد خانوار
شغم
درآمد ساالنه

1/38
0/002
-0/11
0/35
0/11
-0/008
0/009

0/58
0/009
0/171
0/062
0/09
0/05
0/02

β
------0/026
-0/07
0/64
0/16
-0/02
0/04

سطح معنی داری
0/021
0/853
0/515
0/000
0/208
0/883
0/731

منبع :داد های پژوهش

 .5بحث و نتیجهگیری
هد از انجام ایت تیقین بررسی دیدگا ساکنیت
روستای پالنگان در ارتباط با اثر طبیعتگردی بر ابعاد
معیشت پایدار بودد بر ایت اساس نتایج به دست آمد نشان

میدهد که هنوز تا رسیدن به سطح پایداری معیشتی ناشی
از توسعۀ طبیعتگردی در روستای پالنگان فاص ۀ قابم
توجهی وجود دارد .به طوری که سرمایههای طبیعی
اجتماای انسانی و دارایی معیشتی کم پاییتتر از حد
متوسط بود است و از دیدگا روستاییان طبیعتگردی بر
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نتایج ایت تیقین با نتایج تیقیقات 24 20 15

ایت سرمایههای معیشتی تأثیر کمی گذاشته است و فقط
سرمایۀ فیهیکی با اختال معنادار از حد متوسط بهبود
یافته است و شرایط مناسبی داشته استد ایت یافتهها با
نتیجۀ مطالعۀ  1مطابقت داردد اما با نتایج مطالعات 1

مطابقت دارد اگرچه ممکت است تفاوتهایی در اثرگذاری
گردشگری بر ابعاد سرمایههای معیشتی در مطالعات
مخت ف وجود داشته باشد با ایت وجود در کم گردشگری

 29مغایرت دارد زیرا آنها نشان دادند داراییهای
معیشتی یعنی سرمایۀ فیهیکی انسانی و اجتماای در
مناطن مورد مطالعه افهایش یافته است که ایت مغایرت
احتماال به دلیم تفاوت در جوامع مورد مطالعه و خصوصیات
و شرایط زندگی و معیشتی آنها میباشدد
سرمایۀ فیهیکی همچنان که اشار شد است شامم
دسترسی به خدمات و امکانات دسترسی به ماشیتآالت

بر سرمایههای معیشتی خانوارهای روستایی اثر مثبت
داشته و مقدمات پایداری معیشت آنها را فراهم کرد
استد
با توجه به نتایج ارتباط متغیرهای فردی ساکنیت با
دیدگا آنها در ارتباط با سرمایههای معیشتی افهایش
سطح تیصیالت و بهبود وضعیت شغ ی ساکنیت روستا
دیدگا آنها را در ارتباط با بهبود وضعیت معیشتی ناشی

کشاورزی و مسکت و کیفیت میم سکونت میباشد که در
اثر ورود طبیعتگردان و رونن طبیعتگردی در روستای
مورد مطالعه شرایط بهتری پیدا کرد استد با توجه به
شرایط سکونتگاهی و اق یمی و توپوگرافی منطقه تسهیم

از رونن طبیعتگردی بهبود بخشید و انگیهۀ آنها را جهت
مشارکت در توسعۀ روستایی و جذب گردشگران تقویت
خواهد کردد معموالً گردشگری روستایی اثرات مثبت
اقتصادی در جامعۀ میهبان بجا میگذارد اما با تدابیر اصولی

دسترسی روستاییان به امکانات و خدمات و بهبود شرایط
مسکونی آنها دارای اهمیت زیادی میباشد که بهبود
سرمایه فیهیکی معیشتی میتواند قابم توجه و دارای

باید شناخت کافی از منابع و بنیانهای توسعۀ پایدار کسب
نمود زیرا با ادامۀ روند و تی یم منابع طبیعی تغییر و
تیول چشماندازهای روستایی مهاجرت افراد بومی از

اهمیت باشدد اکوتوریسم موجب افهایش امکانات و
تسهیالت میشود که جوامع بومی نیه از ایت تسهیالت
برخوردار خواهند شدد
نتایج ایت تیقین نشان داد است بیت سرمایۀ معیشتی
مالی و متغیرهای ست و درآمد ساالنه ارتباط معنیداری
وجود دارد و با باال رفتت ست و درآمد ساالنۀ خانوار بعد
سرمایۀ مالی معیشتی افهایش نشان داد استد بیت سایر
سرمایهها و همچنیت کم دارایی معیشتی و متغیرهای ست
بعد خانوار و درآمد ساالنۀ ساکنیت ارتباط آماری معناداری
یافت نشد که هماهنگ است با تیقیقات مخت ف  29و از
طرفی تأثیر گردشگری بر بهبود معیشت روستایی یک
تأثیر مثبت است که نتایج مشابه تیقیقی از قبیم  16را
میتوان مشاهد نمودد همچنیت نتایج تیقیقات مشابه 9
 10اثرات مثبت توسعۀ طبیعتگردی بر معیشت پایدار و
داراییهای معیشتی ساکنیت مناطن روستایی را مورد تأیید

روستا و تخریب مییط زیست جامعۀ میهبان متیمم اثرات
منفی خواهد شد 17د
نتایج تیقین حاضر نشان داد که در سرمایۀ مالی
معیشتی هر چند که بهبود مشاهد شد اما ایت اثر طبیعت-
گردی از دیدگا روستاییان معنادار نبود و در سرمایههای
اجتماای طبیعی و انسانی وضعیت مناسبی یافت نشد به
همیت جهت و به منظور بهبود وضعیت سرمایهها نیاز هست
که به تجهیه و توسعۀ بازارچههای می ی اقدام شود و با
ارائۀ تسهیالت ایت بخش رونن بیشتری به خود بگیردد
کارگا های تولیدی صنایع دستی مورد توجه قرار گیرد و
بدیت طرین بازارچه یا بازاری جهت مبادلۀ ایت کاال و
درآمدزایی آنها در نظر گرفته شودد جنبههای درآمدزایی
روستائیان در قبال توسعۀ گردشگری مورد توجه قرار گرفته
و با مطالعات و تیقیقات دقین راهکارهای توسعۀ ایت
شغمها مورد بررسی و کاوش قرار گرفته و با تقویت ایت

قرار میدهدد

اید ها توسط سازمانهای مسئول و مدیران بستر توسعۀ
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با توجه به جذابیتهای خاص منطقه و مناظر دیدنی
جذاب به منظور جذب گردشگران بیشتر نیاز به معرفی
ایت جاذبهها از طرینهای مخت ف مانند رسانههای ارتباط
جمعی احساس میشود همچنیت با معرفی آداب و رسوم
خاص و میراثهای فرهنگی می ی ایت استقبال بیشتر به
چشم خواهد خورد که در ایت زمینه توسعه و بهبود
زیرساختها و امکانات ماندگاری گردشگران و تسهیم

پایدار روستایی در منطقۀ مورد مطالعه فراهم گرددد با
تقویت سرمایههای اجتماای و تکیه بر مشارکت مردمی
 توسعۀ روستایی سریعتر میسر میگردد؛ بدیت28 11
منظور مشارکت مردمی در رأس و راستای برنامههای
گردشگری روستایی و بهبود وضعیت معیشتی در منطقۀ
مورد مطالعه مورد توجه قرار گیردد قطعاً با بهبود وضعیت
معیشت روستایی در منطقۀ مورد مطالعه حتی مهاجرت

دسترسی آنها با مدیریت بهتر مسئولیت و مدیران ذیربط
و مشارکت ساکنیت به معیشت پایدار و رونن روستای
پالنگان منجر خواهد شدد

معکوس و رونن روستا اتفاق خواهد افتاد و با کم شدن
معضالت اجتماای و فرهنگی مهاجرتهای روستایی و
بیکاری جامعه و کشور به سمت و سوی سالمتی و پایداری
گام برخواهد داشتد
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