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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 statisti-
cal 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 al-
pha. 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. 
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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, em-
powerment, and how to cope with the pressures of social, 
economic, and environmental change. In fact, sustainable 
livelihoods are an important goal of revitalizing rural ar-
eas. On the other hand, the interaction between man and I
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the environment is a complex, dynamic and integrated 
system in which man and the environment are interre-
lated. 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 re-
search 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 consid-
ered. 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 Ora-
manat (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 ques-
tionnaire 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 frame-
work of sustainable livelihood developed by the Depart-
ment 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 2-4- 
Social 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 strate-
gies 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 appar-
ent and content validity of the questionnaire was deter-
mined by the experts, so that after in-depth study of the 
questions and items of the questionnaire, they expressed 

their corrective opinions and after face-to-face interviews 
and discussion of the views expressed, the necessary cor-
rections were made. Cronbach's alpha method was used 
to estimate the reliability of the questionnaire.

3. Results

Evaluation of livelihood capital among tourist destina-
tion villages: In this section, a one-sample t-test is used 
to examine the amount of livelihood capital of tourist vil-
lages. Human capital, "nutrition and health index", in the 
physical capital and "satisfaction with the quality of hous-
ing index" are below average; but in "Vulnerability (trends 
and shocks)" it should be noted that the lower the numeri-
cal 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 vil-
lages: 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 relation-
ship with each other. It was also found that there is a posi-
tive 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 relation-
ship with each other. - Survey of tourism-related liveli-
hood 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 situ-
ation 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 devel-
oping 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. Pay-
ing attention to livelihood strategies in the form of diver-
sification of household economic activities is one of the 
most effective activities in achieving this objective.
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گردشگری روستایی یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش فقر در جوامع روستایی به منظور 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 بهره مند 
می سازد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی اورامانات )چهار شهرستان پاوه، جوانرود، روانسر 
و ثالث باباجانی( می پردازد. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی به صورت توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، 
1۷۷۶۳ نفر بود )N=1۷۷۶۳( که ۲8۰ نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه 
انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته مرتبطی با سؤاالت مرتبط با دارایی های معیشتی کشاورزان چهارچوب معیشت پایدار 
ارائه شده توسط دپارتمان توسعه بین الملل بود. روایی پرسش نامه توسط اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و اداره کل 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه موردبررسی قرار گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ تأیید شد. داده های 
گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS23 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد باالترین سطح سرمایه، سرمایه فیزیکی و مالی، اجتماعی و 
کمترین آن سرمایه انسانی است. »اجاره منزل، فروش صنایع دستی، فروش غذاهاي محلی« عمده ترین مشاغل مرتبط با گردشگری بودند. 
نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنی داری گردشگری بر سرمایه های معیشتی خانوار روستایي بود. درنهایت راه اندازی دفتر گردشگری محلی، 

فراهم نمودن زیرساخت ها و تجهیزات روستایی برای گردشگران و توجه به ابتکارات مردم محلی پیشنهادات کلی مطالعه حاضر است.

کلیدواژه ها: 
معیشت پایدار، جوامع 
روستایی، گردشگری، 

توسعه، اورامانات

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

مقدمه

در کشورهای درحال توسعه که ۵۵ درصد جمعیت در مناطق 
روستایی زندگی می کنند، حدود سه چهارم افراد در فقر مطلق 
و  توانمندسازی  منابع،  به  دسترسی  مانند  محدودیت هایی  با 
چگونگی برخورد با فشارهای ناشی از تغییرات اجتماعی، اقتصادی 
 (Birthal et al., 2020; و زیست محیطی معیشت خود را می گذرانند
با این  حال، سهم کشاورزی در تأمین   .Massoud et al., 2016)

فرصت های معیشتی در بیشتر مناطق روستایی قابل تأکید نیست 
و کشاورزی نمی تواند تنها منبع معیشت خانوارهای روستایی در 
نظر گرفته شود (Anang & Yeboah, 2019). زیرا بخش کشاورزی 
هنوز با چالش هایی مانند کاهش بودجه، عدم توانایی کشاورزان 
در خرید و جایگزینی تجهیزات کشاورزی، منابع اعتباری ناکافی و 
سایر موارد درگیر است (Anang & Yeboah, 2019). بنابراین، توجه 

ابزاری  به عنوان  پایداری معیشت خانوارهای روستایی  به بحث 
 (Sati & قرار گیرد اولویت  بایستی در  فقر جوامع  برای کاهش 

.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, 2002). معیشت به منابع و ظرفیت های 
الزم برای تأمین نیازهای اساسی و تداوم آن ها در برابر استرس ها 
)تغییر فصول، تخریب محیط زیست( و شوک ها )بالیای مربوط 
 (Chambers اشاره دارد )به خطرات طبیعی، بحران های اقتصادی
گرفته  نظر  در  پایدار  زمانی  معیشت  یک   .& Conway, 1992)

می شود که »از پس فشارها و استرس ها برآید و بتواند توانایی ها و 
دارایی های خانوار را حفظ یا افزایش دهد و فرصت های معیشتی 
 (Su et al., 2016; DasGupta »را برای نسل های بعدی فراهم کند

 .& Roy, 2017)

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

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. 

ارزیابی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی )موردمطالعه: منطقه گردشگری اورامانات(
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مناطق  احیای  مهم  هدف  پایدار،  معیشت  به عبارت دیگر 
روستایی است (Li et al., 2020). از آنجا که وقایعی مانند طوفان، 
سیل، زلزله، خشکسالی و اخیراً ویروس کرونا کووید 19 آثار منفی 
 .(Tajere-Moghaddam et al., 2020) بر درآمد و هزینه خانوار دارد
این تغییرات در مناطق روستایی باتوجه به نیازهای اقتصادی و 
فقرزدایی باعث شده است که بسیاری از خانوارهای روستایی، 
 (Nyaupane گردشگری را در راهبردهای معیشتی خود قرار دهند
(Poudel, 2011 &؛ چراکه معیشت پایدار، پایداری محیط زیست 

را به منظور حفظ و افزایش سرمایه های محلی و جهانی در بقای 
 (Chambers & Conway, 1992; Galvani et al., زندگی مؤثر می داند
(Li et al., 2020 ;2016. توسعه گردشگری روستایی، نیروی محرکه 

مهمی برای تحقق معیشت و تنوع اقتصادی خانوارهای روستایی 
است (He et al., 2014; Kheiri & Nasihatkon, 2016). در این راستا 
پایداری معیشت گردشگری، به عنوان شاخه ای از تحقیقات مرتبط 
با معیشت پایدار (Su et al., 2019a)؛ به دلیل تأثیر مثبت اقتصادی 
 (Eshliki & Kaboudi, 2017; Dela Torre بر جوامع قابل توجه است

 .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, 2006) و به عنوان 
یک فعالیت چندوجهی می تواند تأثیر مثبتی بر جوامع روستایی 
توسعه نیافته  روستایی  مناطق  به ویژه  (Muresan et al., 2016)؛ 

و غنی از منابع گردشگری داشته باشد (Su et al., 2019b). زیرا 
این مناطق روستایی فقط با توسعه گردشگری مناسب و مبتنی 
بر توسعه پایدار می توانند تقویت شوند (Garau, 2015) و توسعه 
پایدار گردشگری بستگی به نگرش جوامع محلی نسبت به این 
مهم ارتباط دارد (Muresan et al., 2016)، چون جوامع فرصت ها 
و نیازهای مختلفی دارند و پاسخ آن ها به گردشگری نیز متفاوت 
است (Su et al., 2016). از این  رو، افراد محلی باید این حق را داشته 
باشند که تصمیم بگیرند گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای 
معیشتی خود در نظر بگیرند و تغییرات معیشتی مربوط به آن 
 (Su et al., 2016; Ma را تا چه حد می توانند قبول داشته باشند

.et al., 2018)

نیروی کارگری است  بر  اینکه گردشگری متمرکز  باتوجه به 
 (UNWTO, می تواند برای افراد فرصت های شغلی را فراهم نماید
(2015 که این مهم، به نوبه خود موجب کارآفرینی در سطح کوچک 

می شود (Zapata et al., 2011). از طرفی، گردشگری در ساخت 
تسهیالت عمومی، زیرساخت ها، حفظ محیط زیست منطقه، ایجاد 
بازارهای جدید برای محصوالت محلی، افزایش دلبستگی مکانی، 
احیای فرهنگ بومی و تقویت غرور محلی منطقه نقش عمده ای 
 (Yanes دارد و در نهایت می تواند به رفاه کل جامعه کمک کند
برای  روستایی محیطی  (et al., 2019; Su et al., 2019b. فضای 

 .(Velazquez et al., 2020) فعالیت های تفریحی و گردشگری است
در این راستا، راهبردهای معیشتی مجموعه فعالیت هایی است 

که خانوار برای دستیابی به معیشت به عنوان هدف اصلی مدنظر 
دارند (Langroudi et al., 2018). این راهبردها شامل به کارگیری و 
استفاده از منابع طبیعی، مهاجرت، فعالیت های 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 
می شود  فراهم  روستایی  خانوار  برای  مهم  این  آسیب پذیری، 

 .(Langroudi et al., 2018; Abdullahzadeh et al., 2015)

در این راستا، منطقه مرزی اورامانات به عنوان محور توسعه 
گردشگری روستایی در استان کرمانشاه که پتانسیل های مختلفی 
در عرضه گردشگری دارد مدنظر قرار گرفته شد. این منطقه به 
دلیل قابلیت هایی مانند آب وهوای مناسب، غار آبی قوری قلعه، 
و  طبیعی  منابع  شهرستان ها،  سایر  و  جوانرود  مرزی  بازارچه 
 (Mirzaei, اکوتوریستی هرساله پذیرای گردشگران مختلفی است
(2008. لذا بررسی سطوح معیشت پایدار در این جوامع روستایی 

و شناسایی راهبردهای اتخاذشده می تواند در برنامه ریزی توسعه 
جوامع مؤثر واقع گردد. استان کرمانشاه در کنار مواردی از قبیل 
اقتصادی،  مسائل  فقر،  بیکاری،  ساله،  هشت  تحمیلی  جنگ 
نوسانات اقلیمی که محیط زیست روستایی را تهدید می کند و 
زیبایی مناظر طبیعی را رو به نابودی می برد، بازاریابی نکردن 
صنایع دستی 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. از این رو، با تقویت 

گردشگری روستایی می توان به حل این مشکالت پرداخت. 

از طرفی، استان کرمانشاه از جمله استان هایی است که در 
چند سال اخیر، علی رغم توجه به معیشت خانوار در روستاهای 
نتایج  بنابراین،  است  گرفته  قرار  موردتوجه  کمتر  گردشگری 
به دست آمده می تواند موردتوجه برنامه ریزان 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

معیشتی  آثار  بررسی  هدف  با   )۲۰۲۰( شانازی  و  اعظمی 
تاالب های گردشگری بر معیشت پایدار مردم منطقه به این نتیجه 
رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه های معیشتی 
ناشی از سطح تاالب و معیشت خانوار وجود دارد. رامانو1 )۲۰۲1( 
با عنوان چشم انداز استفاده از صنعت گردشگری  در پژوهشی 
برای پیشبرد معیشت جامعه در شهر موسینا، لیمپوپو و آفریقای 
جنوبی به این نتیجه رسید که فعالیت های گردشگری، معیشت 

1. Ramaano

»صحرا محمدی مهر و همکاران. ارزیابی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی«
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و  پسانچای  وابسته هستند.  یکدیگر  به  پایدار  توسعه  و  پایدار 
اجتماع  محور  بر  گردشگری  بررسی  به   )۲۰۲1( اسچات۲ 
پرداختند نتایج نشان داد، منازل گردشگری ظرفیت قابل توجهی 
مدل  از   )۲۰۲1( کومار۳  و  ووی سا  هستند.  فقر  کاهش  برای 
معیشت پایدار برای بررسی پتانسیل گردشگری قهوه برای در 
جنوب غربی اتیوپی استفاده کردند که بر اساس آن مدلی برای 
توسعه پایدار گردشگری قهوه پیشنهاد شد. دگارج و الوالک4 
)۲۰۲1( با تکیه بر تفکر معیشت پایدار، دیدگاه های ذی نفعان 
امنیت غذایی در دو  بر  تأثیرات گردشگری  را در مورد  جامعه 
دادند.  قرار  موردبررسی  اتپوپی  در  روستایی  مقصد گردشگری 
نتایج این مطالعه نشان داد گردشگری تغییرات کوچکی را در 
بحث امنیت غذایی یعنی در دسترس بودن، دسترسی و استفاده 
از غذا ایجاد کرده است. لی۵ و همکاران )۲۰۲۰( در مطالعه خود 
بیان داشتند توسعه گردشگری روستایی می تواند محرک جدیدی 
برای ارتقای معیشت پایدار کشاورزی باشد. رشید۶ )۲۰۲۰( به 
و  مکمل  گردشگری  و  پایدار  معیشت  که  رسید  نتیجه  این 
تأییدکننده یکدیگر هستند. پترسکا و ترزیچ۷ )۲۰۲۰( بررسی 
مسائل  نظر  از  را  گردشگری  فعالیت  با  مرتبط  پیش شرط های  
اجتماعی و اقتصادی آسیب پذیر مطرح کردند. ما8 و همکاران 
)۲۰۲۰( چهارچوب معیشت پایدار و تأثیر فرهنگ را بر معیشت 
پایدار خانوارهای گردشگری در منطقه بررسی کردند. نتایج نشان 
داد منابع فرهنگی سنتی به عنوان یک دارایی معیشتی، تأثیر 
قابل توجهی بر رفتار خانوارها دارد به طوری  که اکثر خانوارها برای 
جذب گردشگر و دستیابی به اهداف معیشتی خود در منطقه 
با بیان فرهنگ می توانند سرمایه های مالی، انسانی و اجتماعی 
افراد محلی را افزایش دهند. سو9 و همکاران )۲۰19c( نشان 
دادند که بهبود پایداری معیشت جامعه از طریق افزایش تنوع 
سطح  شدن  محدود  و  می شود  مشخص  معیشتی  انتخاب  و 
دارایی های معیشتی، تأثیر متفاوتی بر پایداری معیشت خانوار 
دارد که در طوالنی  مدت منجر به مشکالت اجتماعی می شود. 
سایر تحقیقات نیز بیانگر تأثیر جاذبه های گردشگری در جوامع 
 (Abdullahzadeh et روستایی بر تنوع منابع درآمدی خانوار بودند

  .al., 2015; Pasanchay & Schott, 2021)

روش شناسی تحقیق

این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی، از نظر 
از لحاظ  از نوع پژوهش های پیمایشی و  نوع گردآوری داده ها، 
شیوه تحلیل داده ها از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه 

2. Pasanchay & Schott
3. Woyesa & Kumar
4. Degarege & Lovelock
5. Li
6. Rashid
7. Petrevska & Terzić
8. Ma
9. Su

آماری این تحقیق را روستائیان منطقه مرزی گردشگری اورامانات 
تشکیل می دهند )N=1۷۷۶۳( و حجم نمونه با استفاده از جدول 
 (Krejcie & Morgan, شد  تعیین  نفر   ۲8۰ مورگان  و  کرجسی 
(1970. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب بود 

)جدول شماره 1(. 

چشم اندازهای  با  کوهستانی  شرایطی  موردمطالعه  منطقه 
طبیعی پوشش گیاهی و رودخانه ها است. ساکنان آن ُکردزبان 

هستند )تصویر شماره 1(.

ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود. به منظور 
تدوین پرسش نامه، ابتدا مطالعات کتابخانه ای پیرامون موضوع 
موضوع  اساس  بر  پرسش نامه ای  و  انجام  پژوهشگران  توسط 
طراحی شد. بخشی از پرسش نامه سؤاالت مربوط به ویژگی های 
معیشتی  بررسی سرمایه های  دیگر  بخش  و  زمینه ای  و  فردی 
ساکنین منطقه گردشگری باتوجه به دپارتمان توسعه بین الملل 
شامل ابعاد پنجگانه سرمایه ها از جمله سرمایه های انسانی با دو 
شاخص مهارت و شاخص تغذیه و بهداشت، سرمایه اجتماعی 
با سه شاخص مشارکت، اعتماد و شاخص تعامل و همبستگی 
اجتماعی، سرمایه  طبیعی، سرمایه مالی با شاخص کیفیت اشتغال 
و درآمد، سرمایه فیزیکی با دو شاخص دسترسی به خدمات و 
شاخص  دو  با  معیشتی  راهبردهای  سکونت،  محیط  کیفیت 
راهبردهای معیشتی مرتبط با گردشگری و شاخص راهبردهای 
و  )روندها  آسیب پذیری  گردشگری،  با  غیرمرتبط  معیشتی 
اقتصادي،  نتایج  شاخص  چهار  با  پیامدها  نهایت  در  و  شوک( 
نتایج اجتماعی، نتایج زیست محیطی و نتایج نهادي بود. از آنجا 
که چهارچوب معیشت پایدار، بر منافع جوامع متمرکز است تا 
مشکالت و سختی های زندگی افراد را بررسی کند. این چهارچوب 
پایداری،  به عنوان یک رویکرد جامع و مردم محور برای بحث 
ابزار مناسبی به منظور بررسی رابطه بین گردشگری و جوامع، 
 (Su et al., 2016; Su et al., 2019b) به ویژه در زمینه روستایی است

)تصویر شماره ۲(. 

روایی ظاهری و محتوایی پرسش نامه توسط اعضای هیئت علمی 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  و  کشاورزی  آموزش  و  ترویج  گروه 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه تعیین شد، به گونه ای 
که پس از مطالعه عمیق سؤاالت و گویه های پرسش نامه نظرات 
اصالحی خود را اعالم و پس از مصاحبه حضوری و بحث در مورد 
به منظور  انجام شد.  دیدگاه های مطرح شده، اصالحات ضروری 

برآورد پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
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جدول 1. حجم نمونه آماری به تفکیک طبقات شهرستان ها.

نمونهروستاهاشهرستانردیف

۱

دهستان شویسر پاوه

۱۵میرعبدلی
۱۹مزیدی۲
۲۸سریاس۳
۱۳میوان۴
۱۷آریت۵
۶

دهستان پلنگان جوانرود

۲۲سرودعلیا
۲۶بیاشوش۷
۲۰سرودسفلی۸
۱۷کلی۹
۱۵ترکپال۱۰
۱۱

دهستان حسن آباد روانسر

۱۳تپه کوییک
۱۸کانی شریف۱۲
۱۰تپه زرد۱۳
۱۱شالی آباد۱۴
۱۵

دهستان نگزه ثالث باباجانی
۱۱قالیچه

۱۰خدامروت۱۶
۱۵کل آسیا۱۷

۲۸۰جمع کل
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 14۰۰                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. موقعیت جغرافیایی منطقه اورامانات. منبع: نگارندگان، 14۰۰
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یافته ها

اکثریت  جنسیت  نظر  از  داد  نشان  توصیفی  بخش  نتایج 
پاسخ گویان یعنی 9۶ درصد معادل ۲۶9 نفر مرد بودند. از نظر 
وضعیت تأهل نیز ۲۷۰ نفر معادل 9۶/4۲ درصد متأهل بودند. 
میانگین سنی پاسخ گویان ۳8 سال با انحراف معیار 1۲/4 سال 
بود. همچنین سابقه سکونت در روستا، میانگین ۳۲ سال بود و 
۵۳ درصد از مردم منطقه معیشت مستقیم و مرتبط با گردشگری 

دارند.

مقصد  روستاهای  میان  در  معیشتی  سرمایه های  ارزیابی   -
سرمایه های  میزان  بررسی  برای  قسمت  این  در  گردشگری: 
معیشتی روستاهای گردشگری از آزمون t تک نمونه ای )جدول 
شماره ۲( با معیار مقایسه طیف پنج سطحی لیکرت استفاده  
شد؛ تا میانگین هر شاخص با عدد سه مقایسه شود. همان گونه 
که جدول شماره ۲ نشان می دهد در سرمایه انسانی »شاخص 
از شاخص  »رضایت  فیزیکی  سرمایه  در  و  بهداشت«  و  تغذیه 
کیفیت محیط سکونت« در حد کمتر از میانگین قرار دارند؛ اما در 
»آسیب پذیری )روندها و شوک(« الزم به ذکر است که هر چقدر 
میانگین عددی مدنظر کمتر باشد نشان از عدم آسیب پذیری 
باالترین  که  نشان می دهد  نتایج جدول  سایر  دارد. همچنین، 
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 سرمایه های معیشتی در میان روستاهای 
مقصد گردشگری

در این قسمت از تحقیق به بررسی همبستگی بین مؤلفه های 
سرمایه های معیشتی اقدام شده است. نتایج این قسمت در جدول 

شماره ۳ قابل مشاهده هست. 

نتایج این قسمت از تحقیق نشان داد که بین شاخص مهارت 
و  مثبت  همبستگی  گردشگری  با  مرتبط  مشاغل  شاخص  و 
معناداری )r =۰/1۶8 ، sig = ۰/۰۰۵( وجود دارد، بدین معنا که 
افرادی که از مهارت های بیشتر و باالتری برخوردارند توانسته اند 
از پتانسیل های موجود بهره  برده و مشاغل مرتبط را راه اندازی 
کنند. همچنین نتایج نشان بین شاخص مهارت و آسیب پذیری 
همبستگی منفی و معناداری )sig = ۰/۰۳8 ، r = ۰/1۲4( وجود 
دارد، بدین معنا که افرادی که از سطح مهارت باالتری برخوردار 

هستند، کمتر دچار آسیب پذیری می شوند.

همچنین مشخص شد بین شاخص بهداشت و تغذیه و شاخص 
مهارت نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین معنا که 
افرادی که از مهارت هایی 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 

 .)r =۰/۳۵ ، sig = ۰/۰1( مثبت و معناداری دارد

از طرفی، بین پیامدهای اجتماعی و شاخص مرتبط با مشاغل 
گردشگری )r =۰/1۵4 ، sig = ۰/۰۰1(. و دسترسی به خدمات 
 =۰/14۳ ، sig =۰/۰1۷( نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
اقتصادی و  پیامدهای  نتایج همبستگی بین  نیز  نهایت  r(. در 
آسیب پذیری به صورت منفی معنادار شده و رابطه غیرمستقیم را 

  .)r =۰/11۵ ، sig =۰/۰۰۵( نشان داد

DFID, 1999 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. چهارچوب معیشت پایدار دپارتمان توسعه بین الملل. منبع
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ارتباط و تأثیر

ساختارها، نتایج معیشتی
فرایندها، نهادها

سازمان های 
دولتی، غیردولتی و 
مردم نهاد، خصوصی 

و ...
قوانین

سیاست ها
شرایط اجتماعی
شرایط فرهنگی

زمینه ها و شرایط 
آسیب پذیری

شوک های اقتصادی، 
تغییرات )مخاطرات( 

محیطی )آب و هوا، سیل 
و ...، تغییرات اجتماعی 
)جمعیتی(، تغییرات 

محیط زیستی )تخریب 
و نابودی تنوع گیاهی و 

جانوری(

امنیت غذایی
افزایش درآمد

دسترسی شغلی
حفاظت و پایداری 

محیطی
افزایش رفاه

انعطاف پذیری و 
کاهش آسیب پذیری

استراتژی های 
معیشتی

توسعه کشاورزی 

مهاجرت

تنوع بخشی اقتصادی

ارتباط و تأثیر
سرمایه های 

طبیعی
سرمایه های 

انسانی
سرمایه های 

فیزیکی سرمایه های 
مالی

سرمایه های 
اجتماعی
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جدول 2. نتایج آزمون t تک نمونه ای برای ارزیابی میزان شاخص های سرمایه های معیشتی.

تفاوت میانگین هامعناداریانحراف معیارمیانگین کلمیانگین هر شاخصشاخص

انسانی
)A( ۳/۸۳شاخص مهارت

۳/۳۲
۰/۶۶۸/۰۰۰۳/۸۳۵

)B( ۲/۸۱۰/۶۷۲/۰۰۰۲/۸۱۵شاخص تغذیه و بهداشت

اجتماعی
)C( ۳/۲۲شاخص مشارکت

۳/۴۶
۰/۷۱۴/۰۰۰۳/۲۲۲

)D( ۳/۱۶۰/۶۰۴/۰۰۰۳/۱۶۷شاخص اعتماد
)E( ۴/۰۰۰/۳۲۵/۰۰۰۴/۰۰۳شاخص تعامل و همبستگی اجتماعی

فیزیکی و مالی ـ 
طبیعی

)F( ۳/۸۵شاخص دسترسی به خدمات
۳/۵۴

۰/۲۶۲/۰۰۰۳/۸۵۵
)G( ۳/۹۹۰/۴۰۲/۰۰۰۳/۹۹۶شاخص کیفیت محیط سکونت

)H( ۲/۸۰۰/۵۷۳/۰۰۰۲/۸۰۵رضایت از شاخص کیفیت محیط سکونت

راهبرد
)I( ۳/۶۱شاخص راهبردهای معیشتی مرتبط با گردشگری

۳/۴۴
۰/۴۶۲/۰۰۰۳/۶۱۴

شاخص راهبردهای معیشتی غیر مرتبط با 
)J(۳/۲۷۰/۲۲۲/۰۰۰۳/۲۷۲گردشگری

۱/۴۰۱/۴۰۰/۰۹۵/۰۰۰۱/۴۰۴آسیب پذیری )روندها و شوک( )K(آسیب پذیری

پیامد

)L( ۳/۷۷نتایج اقتصادي

۳/۵۴

۰/۴۲۶/۰۰۰۳/۷۷۰
)M( ۳/۵۴۰/۴۵۵/۰۰۰۳/۵۴۳نتایج اجتماعی

)N(۳/۲۲۰/۴۱۵/۰۰۰۳/۲۲۸نتایج زیست محیطی
)O( ۳/۶۳۰/۵۲۱/۰۰۰۳/۶۳۱نتایج نهادي
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جدول 3. نتایج حاصل از همبستگی بین شاخص های سرمایه های معیشتی.

ABCDEFGHIJKLMN

A۱
B۰/۵۱۱
C۰/۱۲۲۳۰/۰۱
D۰/۰۹۹۳۱/۰۰/۳۸۱
E۰/۳۶۹۹/۰۰/۸۲۰/۱۳۱
F۰/۱۹۷۹۰/۰۰/۹۳۰/۵۳۰/۴۰۱
G۷۱/۰۶۷۷/۰۰/۳۰۰/۲۵۰/۰۳۵۰/۹۲۱۱
H۳۲/۰۳۰۴/۰۰/۳۶۰/۳۰۰/۲۴۹۰/۶۰۵۰/۸۹۴۱
I۷۷/۰۰۱۴/۰۰/۱۹۰/۲۸۰/۵۴۷۰/۵۹۵۰/۱۱۳۰/۲۵۱۱
J۰۰۵/۰۰/۹۲۱۰/۴۲۱۰/۳۹۵۰/۳۲۹۰/۰۱۷۰/۹۵۸۰/۵۴۲۰/۶۷۶۱
K۰/۰۳۰/۹۱۰/۱۶۹۰/۰۶۶۰/۹۸۶۰/۶۵۷۰/۲۶۶۰/۷۶۹۰/۹۹۵۰/۲۲۶۱
L۰/۴۱۰/۸۶۳۰/۷۵۰۰/۸۵۹۰/۷۷۹/۲۰۰۰/۵۸۴۰/۹۷۳۰/۷۹۹۰/۱۰۱۰/۷۳۱۱
M۰/۵۳۰/۲۳۳۰/۱۶۸۰/۶۰۶۰/۵۷۸۰/۲۴۸۰/۳۲۴۰/۹۹۸۰/۰۱۰۰/۲۹۲۰/۰۵۴۰/۲۲۳۱
N۰/۱۷۰/۲۶۱۰/۳۹۸۰/۸۱۹۰/۰۰۸۰/۹۶۸۰/۵۳۰۰/۹۰۷۰/۷۴۱۰/۵۰۸۰/۲۳۶۰/۸۶۰۰/۵۷۶۱

0۰/۵۵۰/۶۶۸۰/۹۸۱./۶۱۶۰/۸۸۱۰/۲۵۹۰/۵۷۰۰/۹۹۵۰/۲۱۶۰/۸۷۰۰/۹۹۹۰/۰۶۸۰/۰۸۴۰/۳۹۶
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بررسی راهبردهای معیشتی مرتبط با گردشگری

در این قسمت از تحقیق ابتدا تمام مشاغلی که ماحصل توسعه 
و رشد گردشگری در منطقه موردمطالعه بوده اند، شناسایی و در 
قالب پرسش نامه در اختیار ساکنان قرار داده شد. این قسمت 
راهبردهای معیشتی نام گذاری شد و برای بررسی و شناسایی 
مشاغل و فرصت های شغلی ایجادشده در اثر توسعه گردشگری 
در منطقه موردمطالعه بود. همان گونه که جدول شماره 4 نشان 
صنایع دستی،  فروش  منزل،  »اجاره  قبیل  از  مشاغلی  می دهد 
فروش غذاهاي محلی، فروش لباس محلی، فروش تولیدات لبنی 
محلی، اجاره اسب، جابه جایی مسافران و نیز راهنمایی مسافران« 

عمده ترین مشاغل ذکرشده در پرسش نامه بودند. 

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 صنایع دستی« منافع کسب می نمایند 
و مشاغل مذکور بیشترین مشاغل در بین سایر مشاغل مرتبط با 

گردشگری هستند.

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

مدنظر باالتر مساوی از عدد سه باشند.

نتایج این قسمت نشان داد که میانگین حاصل شده )۳/۶1( از 
حد نظری مدنظر باالتر بوده و فرضیه موردنظر تأیید می گردد.

بررسی راهبردهای معیشتی غیرمرتبط با گردشگری

در ادامه به بررسی راهبردهای معیشتی غیرگردشگری پرداخته 
می شود. نتایج این بخش نشان داد که عمده ساکنین منطقه از 
طریق تولید صنایع دستی )از بین راهبردهای معیشتی غیرمرتبط 
محصوالت  و  تولیدات  و  می کنند  امرارمعاش  گردشگری(  با 
ارائه  گردشگران  به  دست فروشی  طریق  از  را  خود  دست ساز 
می کنند. از سویی دیگر مشخص گردید که باغداري و جمع آوری 
منابع و گیاهان جنگلی و مرتعی نیز از دیگر منابعی هستند که 
مردم بومی از این طریق به کسب درآمد خانواده خود به آن ها 
مشغول هستند. نتایج این قسمت در جدول شماره ۶ بیان شده 

است.

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

سه باشند. 

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

جدول 4. راهبردهای مرتبط با گردشگری در منطقه موردمطالعه.

میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمهیچگویهردیف

۱۷/۵۳۰/۷۵/۴۱۹/۳۱۷/۱۱۰/۰۳/۱۸اجاره منزل۱
۵/۴۱۳/۶۴/۳۳۳/۶۲۶/۱۱۷/۱۴/۱۳فروش صنایع دستی۲
۱۰/۷۲۳/۶۶/۱۲۴/۳۲۲/۹۱۲/۵۳/۶۳فروش غذاهاي محلی۳
۵/۰۱۷/۵۲/۱۳۰/۴۲۷/۵۱۷/۵۴/۱۰فروش لباس محلی۴
۴/۶۷/۵۱/۴۳۸/۶۳۱/۴۱۶/۴۴/۳۴فروش تولیدات لبنی محلی۵
۱۱/۱۱۶/۱۲/۵۲۸/۶۲۶/۱۱۵/۷۳/۹۰اجاره اسب۶
۱۲/۹۲۹/۶۶/۴۲۱/۱۱۷/۹۱۲/۱۳/۳۸جابه جایی مسافران۷
۱۱/۱۲۳/۲۴/۶۳۰/۰۱۸/۲۱۲/۹۳/۶۰راهنمایی مسافران۸
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بحث و نتیجه گیری 

توجه به وضعیت معیشتی خانوار نقش مؤثری در کاهش فقر 
مناطق روستایی گردشگری دارد. توجه به راهبردهای معیشتی در 
قالب متنوع سازی فعالیت های اقتصادی خانوار یکی از مؤثرترین 
فعالیت ها در دستیابی به این مهم است. بنابراین، در این مطالعه 
به بررسی راهبردهای معیشتی در مناطق گردشگری خانوارهای 
روستایي  خانوارهای  پایدار  معیشت  بر  آن  تأثیر  و  روستایی 
پرداخته شد. تعیین وضعیت منطقه از نظر سرمایه های معیشتی 
در بین روستاهای گردشگری حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب 
منطقه بود. به عبارتی، گردشگری تأثیر مثبت و معنی داری بر 
 9۵ اطمینان  با  و  دارد  روستایي  خانوار  معیشتی  سرمایه های 
درصد به بهبود سطح معیشت روستائیان منجر شده است. ظهور 
گردشگری در منطقه به خانوارها فرصت داده تا با متنوع سازی 
راهبردهای معیشتی پایداری معیشت را بهبود بخشند و منجر 
به توسعه دارایی های سرمایه ای به دلیل دریافت مزایای بیشتر 
شوند. برخی محققان نیز در مطالعه خود دریافتند خانوارهایي 
که به فعالیت های گردشگری اشتغال دارند، به لحاظ سرمایه های 
معیشتی در جایگاه بهتری نسبت به سایر خانوارها قرار دارند. لی 

و همکاران )۲۰۲۰(، ووی سا و کومار )۲۰۲1(، ما و همکاران 
)۲۰۲۰(، دگارج و الوالک )۲۰۲1(، شوئه و کرستتر1۰ )۲۰19(، 
کیان11 و همکاران )۲۰1۷(، گائو و وئو1۲ )۲۰1۷( و محمدی و 

همکاران )۲۰18( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.

ارزیابی  مثبت  ساکنان  معیشت  بر  گردشگری  تأثیر  اگرچه 
می شود و وسیله ای برای تنوع معیشتی محسوب می شود، اما 
برای  محدودتری  گزینه های  ندارند  کافی  سرمایه  که  افرادی 
مشارکت در فعالیت های گردشگری در اختیار دارند. در این راستا 
باالتر  روستایی  میانگین سرمایه های معیشتی خانوار  هر چند 
نتایج نشان  اما  از حد متوسط و در شرایط مطلوب قرار دارد، 
می دهد شاخص »تغذیه و بهداشت« در سرمایه انسانی و شاخص 
»رضایت از کیفیت محیط سکونت« در شاخص فیزیکی پایین تر 
از حد متوسط ارزیابی شده اند. همین امر سرمایه های معیشتی 
گردشگری  راهبردهای  توسعه  برای  را  روستایي  خانوارهای 
نشود،  مرتفع  چالش ها  این  چنانچه  می کند.  محدود  روستایي 

10. Xue & Kerstetter
11. Qian
12. Gao & Wu

جدول 6. راهبردهای معیشتی غیرمرتبط با گردشگری.

انحراف معیارمیانگینگویهردیفانحراف معیارمیانگینگویهردیف

۳/۵۱۰/۵۲۲مغازه داری۴/۹۲۰/۷۹۰۷تولید صنایع دستی۱
۲/۹۷۰/۸۳۵کارگري۴/۹۱۰/۸۳۸۸دست فروشی۲
۲/۴۶۰/۵۰۷حقوق بازنشستگی۴/۰۵۰/۸۳۹۹باغداري۳
۲/۰۱۰/۷۷۶کمیته امداد و بهزیستی۴/۰۶۰/۸۱۰۱۰جمع آوری منابع و گیاهان جنگلی۴
۱/۹۱۰/۷۹۶کمک های دولتی و ازکارافتادگی۴/۰۴۰/۷۹۳۱۱زراعت۵
۱/۸۵۰/۷۸۱کارمندي۳/۹۴۰/۸۵۱۱۲دامداري۶
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جدول 7. نتایج t تک نمونه برای راهبردهای معیشتی غیرمرتبط با گردشگری.

Tحد باالحد پایینتفاوت میانگین هامیانگینسطح معناداریدرجه آزادی

راهبردهای غیرمرتبط با 
۲۰/۴۵۲۲۷۹۰/۰۰۰۳/۲۷۲۳۰/۲۷۲۲۵۰/۲۴۶۰۰/۲۹۸۵گردشگری
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جدول 5. نتایج t تک نمونه برای راهبردهای مرتبط با گردشگری.

Tحد باالحد پایینتفاوت میانگین هامیانگینسطح معناداریدرجه آزادی

راهبردهای مرتبط با 
۲۲/۲۳۹۲۷۹۰/۰۰۰۳/۶۱۰/۶۱۴۲۰/۵۵۰/۶۶گردشگری
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خانوارهایی که سرمایه های معیشتی کمتری دارند، دیگر تمایلی 
برای مشارکت در فعالیت های گردشگری نداشته و این وضعیت 
است  ممکن  و  می دهد  افزایش  را  جامعه  در  درآمدی  شکاف 
در درازمدت معضالت اجتماعی دیگری به دنبال داشته باشد. 
ارزیابی این معضالت معموالً در پژوهش ها و مطالعات منعکس 
نمی شود و سیاست های دولتی بدون توجه به این پیامدها تدوین 
اقشار کم درآمد و  از  بنابراین، نقش دولت در حمایت  می شود. 
فقرای روستایي جهت توسعه سرمایه های معیشتی آن ها اهمیت 

زیادی دارد.

از طرفی، نتایج تحقیق نشان داد شاخص »تغذیه و بهداشت« 
در مؤلفه سرمایه انسانی پایین تر از حد متوسط ارزیابی  شده است. 
این بدان معنی است که خانوارهای روستایی به لحاظ کیفیت 
سرمایه انسانی موردنیاز گردشگری شرایط مطلوبی ندارند و این 
بخش از این نتایج با تحقیق لنگرودی و همکاران )۲۰18( همسو 

بود.

مناسبی  سکونتی  محیط  امکانات  محلی  مردم  همچنین 
نداشتند که زیرساخت قدیمی و زندگی جمعی در این مهم مؤثر 
بود. بنابراین برنامه ریزی در این منطقه باید توجه بیشتری به 
تأمین رفاهی محل سکونت خانوار داشته باشد. پنگ و یوآن1۳ 
)۲۰۲۰( دریافتند که بیش از همه توجه به توسعه امکانات رفاهی 
و زیرساختی با حمایت دولت به توسعه راهبردهای گردشگری 
نتایج  می کند.  کمک  روستائیان  پایدار  معیشت  درنتیجه  و 
تحقیق بیانگر رابطه مثبت شاخص مهارت و فعالیت های مرتبط 
با مشاغل گردشگری بود. این نتیجه مطابق با نتایج مطالعات 
است   )۲۰11( همکاران  و  ژائو1۵   ،)۲۰1۷( همکاران  و  لئو14 
و بیان می کند که مهارت نقش کلیدی در اشتغال گردشگری 
دارد. زمانی که گردشگری به مرحله بلوغ در منطقه موردمطالعه 
می رسد، ساکنان محلی شروع به کسب مهارت ها و دانش های 
مورد نیازی مانند بازاریابی، آشپزی، خدمات هتلداری، طراحی 
اقامتگاه ها، مدیریت هزینه ها و غیره برای مدیریت کسب وکارهای 
گردشگری می کنند. توسعه این مهارت ها، فعالیت های روزمره 
ساکنان روستایی، روابط خانوادگی آن ها، تقسیم  کار در منزل، 
تقسیم جنسیتی فضای کار و حتی طرز فکر آن ها را نیز متناسب 
با معیشت جدیدشان تغییر می دهد. از همین رو، ساکنان محلی 
به یادگیری، بهبود و پیشرفت مهارت ها و ظرفیت های خود در 
جهت برآورده نمودن خواسته ها و انتظارات روزافزون گردشگران 

نیاز مبرم دارند. 

نتایج تحقیق بیانگر آن بود که در منطقه موردمطالعه راهبردهای 
با  غیرمرتبط  یا  و  مرتبط  از  اعم  معیشتی  مختلف  و  متعدد 
گردشگری پیگیری می شود که بر پایداری معیشت خانوارها تأثیر 

13. Peng & Yuan
14. Liu
15. Zhao

دارد. نتایج حاصل از راهبردهای معیشتی مرتبط با گردشگری 
خانوار نشان داد خانوارها از طریق فروش لباس محلی و تولیدات 
لبنی امرارمعاش می کنند. ازآنجایی که غذاهای تهیه شده از منابع 
محلی و یا لباس های محلی برای گردشگران جذابیت زیادی دارد، 
خانوارهای روستایی به منظور پاسخ گویی به تقاضای گردشگران 
اقدام به نگهداری و پرورش دام های خانگی نظیر مرغ، ماهی و 
غیره کرده اند تا غذای گردشگران را تأمین کنند. به همین دلیل 
رقابت  روستا  ساکنین  بین  خانگی  دام های  از  نگهداری  برای 
زیادی وجود دارد. عالقه مندی شدید گردشگران به مواد غذایی 
و منابع محلی در مطالعات سو و همکاران )۲۰19b(، کانتاگئور 
 ،)۲۰11( همکاران  و  رزاق   ،)۲۰1۵( همکاران  و  گوپولوس1۶ 

کایات1۷ )۲۰1۰( و پیتی18 )۲۰۰9( نیز مشاهده شد.

متقابل  حمایتی  روابط  از  همواره  مختلف  تحقیقات  نتایج 
بین گردشگری و سایر فعالیت های اقتصادی، به ویژه کشاورزی 
گردشگری   .(Petrevska & Terzić, 2020) است  کرده  پشتیبانی 
منابع  اشتراک گذاری  به  و  کشاورزی  محصوالت  از  استفاده  بر 
مکان های  از  بازدید  گردشگران جهت  به  برای خدمت  انسانی 
دیدنی متمرکز است. در مقابل کشاورزی با فراهم نمودن یک 
محیط طبیعی جذاب، موجب ادغام و تعامل بیشتر گردشگری 
و  قدیمی  و کشاورزی می شود. همچنین شیوه های کشاورزی 
سنت های فرهنگی مرتبط با آن را می توان به عنوان جاذبه های 
گردشگران  تجربیات  غنی سازی  برای  داد.  توسعه  گردشگری 
کشاورزی  در  مشارکتی  فعالیت های  به  را  گردشگران  می توان 
هم افزا  روابط  این  نمود.  تشویق  فرهنگی  سنت های  و  محلی 
مهاجرت  به  نیاز  محلی  اشتغال  و  کشاورزی  گردشگری،  بین 
را کاهش داده و به حفظ نیروی کار جوان در روستاها کمک 
می کند. همان طور که در باال مالحظه شد راهبردهای گردشگری 
و غیرگردشگری در تعامل با یکدیگر موجب بهبود معیشت پایدار 
تأیید  را  موضوع  این  نیز  تحقیق  نتایج  که  روستائیان می شود 
می کند. بنابراین روستائیان با وجود جاذبه های گردشگری موجود 
در منطقه به تنوع منابع درآمدی خود توجه دارند که دلیل آن 
احتماالً گردشگری است؛ برخی دیگر از محققین به نتایج مشابه 
 (Abdullahzadeh et al., 2015; Pasanchay مورد قبل دست یافته اند

  .& Schott, 2021)

نتایج تحقیق نشان داد که میانگین به دست آمده )۳/۶1( برای 
راهبردهای توسعه گردشگری از حد نظری مدنظر باالتر بوده و 
راهبردهای گردشگری روستایی به عنوان راهبرد مهمی در تأمین 
معیشت پایدار روستائیان منطقه اورامان ایفای نقش می کنند. 
به عنوان  توانسته  گردشگري  که  است  آن  از  حاکی  یافته ها 
محرکي در راستاي متنوع سازي اقتصادي روستا عمل نماید و 

16. Kontogeorgopoulos
17. Kayat
18. Peaty
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منابع درآمدي خارج از مزرعه و فعالیت هاي کشاورزي را براي 
روستائیان فراهم آورد؛ امري که تحقق آن، اصلي اساسي جهت 
حرکت در مسیر معیشت پایدار محسوب مي شود. این نتیجه با 

تحقیق شاکور19 و همکاران )۲۰14( مطابقت دارد.

در مجموع چنین می توان نتیجه گرفت که نتایج معیشتی 
گردشگری به طور کلی مثبت بوده و شامل توسعه زیرساخت های 
بیشتر  درآمد  افزایش  و  زیست محیطی  آگاهی  افزایش  محلی، 
خانوارها از گردشگری است. افزون بر این، جذب جوانان به روستا، 
گردشگری و اشتغال مرتبط با آن به برآوردن نیازهای خانواده، 
جامعه  در  اجتماعی  روابط  تقویت  و  خانوادگی  روابط  تقویت 
بازآفرینی  برای  اجتماعی  مزایای  این  روستایی کمک می کند. 
روستایی و توسعه پایدار روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
به منظور توسعه راهبردهای گردشگری در راستای معیشت پایدار 

جوامع روستایی پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

1( توسعه راهبردهای گردشگری نیازمند نهادسازی در مناطق 
روستایی است. راه اندازی دفتر گردشگری محلی به عنوان یک ابزار 
توسعه ای مطرح برای انعکاس ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی مناطق گردشگری می تواند به گردشگران سایر نقاط 
به منظور درک بیشتر فرهنگ محلی کمک کند. بنابراین افرادی 
که با فرهنگ محلی روستا آشنایی دارند باید تحت آموزش قرار 

گیرند تا بتوانند به  درستی به راهنمای گردشگران بپردازند.

پایدار،  معیشت  راستای  در  روستایی  گردشگری  توسعه   )۲
نمودن  فراهم  و  روستا  محیط زیست  از  حفاظت  به  بستگی 
زیرساخت ها و تجهیزات روستایی برای گردشگران دارد. در این 
راستا، دولت با تنظیم سیاست ها و ارائه به موقع یارانه ها می تواند 
نقش  روستایی  تجهیزات  و  زیرساخت ها  راه اندازی  جهت  در 
محوری ایفا کند و تحقق این مهم نیازمند هماهنگی دستگاه های 

متولی و نهادهای محلی است. 

۳( نقش دولت در کنار مشارکت مردم محلی به ویژه در زمینه 
راهبردهای  ارتقای  موجب  می تواند  روستایی  زیرساخت های 
توسعه گردشگری منطقه شود. روستائیان صاحبان اصلی مناطق 
محلی هستند و مشارکت فعال آن ها تنها سازوکار اصلی پیشبرد 
اهداف توسعه گردشگری در روستا محسوب می شود. زمانی که 
مردم محلی مشارکت داشته باشند، عادت ها و تجربیات فرهنگی 
محلی خود را برای کمک به توسعه گردشگری روستایی به کار 
می گیرند و با حفظ فرهنگ محلی و منابع طبیعی به ارتقای آن 

کمک می کنند.

4( باید فرصت های آموزشی در اختیار ساکنان روستایی قرار 
گیرد تا مهارت ها و دانش خود را در صنعت گردشگری، به ویژه 
در زمینه بازاریابی، فعالیت تجاری و مدیریت مشتری ارتقا دهند. 

19. Shukor

افرادی که سرمایه های معیشتی محدودتری در اختیار دارند، به 
این آموزش ها نیاز بیشتری دارند.

۵( الزمه تحقق پایداری معیشت خانوارها در بلندمدت ایجاد 
رابطه برد - برد بین گردشگری و کشاورزی است که یافته های 
تحقیق نیز مبتنی بر همین مهم بود. به عبارتی ساکنان روستایي 
در کنار سایر راهبردهای گردشگری نظیر اجاره منزل، فروش 
لباس محلی از سایر راهبردها به ویژه در حوزه کشاورزی نظیر 
استفاده  خود  معیشت  تأمین  برای  غیره  و  دامداری  باغداری، 
نتایج مطالعات هبرن۲۰ )۲۰1۶(، برنو۲1  با  می کنند. این یافته 
)۲۰11(، تلفر و وال۲۲ )199۶( و تورس و مامسن۲۳ )۲۰11( 
مطابقت دارد. از این رو تقویت رابطه کشاورزی - گردشگری منجر 

به بهبود گردشگری خانوار و تقویت این زنجیره می شود.

تشکر و قدردانی

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

20. Hepburn
21. Berno
22. Telfer & Wall
23. Torres & Momsen

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



Summer 2022. Vol 13. Num 2

345

References

Aazami, M., & Shanazi, K. (2020). Tourism wetlands and rural 
sustainable livelihood: The case from Iran. Journal of Outdoor 
Recreation and Tourism, 30: 1-13.

Abdullahzadeh, Gh., Salehi, Kh., Sharifzadeh, M.Sh., Khwaja 
Shahkoohi, A. (2015). Investigating the effect of tourism on 
sustainable rural livelihood in Golestan province. Journal of 
Tourism Planning and Development, 4 (15): 148-169. (Persian)

Anang, B. T., & Yeboah, R. W. (2019). Determinants of off-farm 
income among smallholder rice farmers in Northern Ghana: 
Application of a double-hurdle model. Advances in Agricul-
ture, (2): 1-7.

Berno, T. (2011). Sustainability on a plate: Linking agriculture 
and food in the Fiji Islands tourism industry. Tourism and ag-
riculture: New Geographies of Consumption, Production and 
Rural Restructuring: 87-103. 

Birthal, P. S., Hazrana, J., & Negi, D. S. (2020). Diversification in 
Indian agriculture towards high value crops: Multilevel de-
terminants and policy implications. Land Use Policy, 91: 1-18.

Chambers, R., & Conway, G. (1992). Sustainable rural liveli-
hoods: practical concepts for the 21st century. Institute of De-
velopment Studies (UK).

DasGupta, M., Roy, N. (2017). National Rural Livelihood Mis-
sion (NRLM) and Sustainable Livelihood Development 
through Poverty Alleviation. International Journal of Multi-
disciplinary, 2(9): 107-113.

Degarege, G. A., & Lovelock, B. (2021). Addressing zero-hunger 
through tourism? Food security outcomes from two tourism 
destinations in rural Ethiopia. Tourism Management Perspec-
tives, 39: 1-12.

Dela Torre, G. M. V., Gutiérrez, E. M. A., & Guzman, T. J. L. 
G. (2005). Tourism as generator of wealth in rural areas. Pro-
ceedings of the 18th European Advanced Studies Institute in 
Regional Science, Lodz-Cracow, Poland, 1-10.

Department for international development (DFID). (1999). Sus-
tainable livelihoods guidance sheets. London, UK: DFID.

Eshliki, S. A., & Kaboudi, M. (2017). Perception of community in 
tourism impacts and their participation in tourism planning: 
Ramsar, Iran. Journal of ASIAN Behavioural Studies, 2(4): 59-
69.

Galvani, A. P., Bauch, C. T., Anand, M., Singer, B. H., & Levin, 
S. A. (2016). Human–environment interactions in population 
and ecosystem health. Proceedings of the National Academy 
of Sciences, 113(51): 14502-14506.

Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through 
rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Prov-
ince, China. Tourism Management, 63: 223-233.

Garau, C. (2015). Perspectives on cultural and sustainable rural 
tourism in a smart region: The case study of Marmilla in Sar-
dinia (Italy). Sustainability, 7(6): 6412-6434.

He, A. L., Yang, X. J., Chen, J., & Wang, Z. Q. (2014). Impact of 
rural tourism development on farmer’s livelihoods—A case 

study of rural tourism destinations in northern slop of Qin-
ling Mountains. Economic Geography, 34(12): 174-181.

Hepburn, E. (2016). Investigating the understanding, interest 
and options for agri-tourism to promote food security in the 
Bahamas, 531: 17-29.

Kayat, K. (2010). The nature of cultural contribution of a com-
munity-based homestay programme. Tourismos: An Inter-
national Multidisciplinary Journal of Tourism, 5(2): 145–159.

Kheiri, J., & Nasihatkon, B. (2016). The effects of rural tourism on 
sustainable livelihoods (Case study: Lavij rural, Iran). Mod-
ern Applied Science, 10(10): 10-22.

Kontogeorgopoulos, N., Churyen, A., & Duangsaeng, V. (2015). 
Homestay tourism and the commercialization of the rural 
home in Thailand. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 
20(1): 29–50.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size 
for research activities. Educational and Psychological Meas-
urement, 30(3), 607-610.

Langroudi, S.H.M., Riahi, V., & Jalalian, H., Ahmadi, A. (2018). 
Analysis of sustainability levels of villagers' livelihood (case 
study of Saqez villages). Rural Development Strategies, 6 (1): 
3-19. (Persian)

Li, H., Nijkamp, P., Xie, X., & Liu, J. (2020). A New Livelihood 
Sustainability Index for Rural Revitalization Assessment—A 
Modelling Study on Smart Tourism Specialization in China. 
Sustainability, 12(8), 1-18.

Liu, J., Zhang, J., & Fu, Z. (2017). Tourism eco-efficiency of Chi-
nese coastal cities–Analysis based on the DEA-Tobit model. 
Ocean & Coastal Management, 148: 164-170.

Ma, X., Wang, R., Dai, M., & Ou, Y. (2020). The influence of 
culture on the sustainable livelihoods of households in rural 
tourism destinations. Journal of Sustainable Tourism: 1-18.

Ma, J., Zhang, J., Li, L., Zeng, Z., Sun, J., Zhou, Q. B., & Zhang, 
Y. (2018). Study on livelihood assets-based spatial differentia-
tion of the income of natural tourism communities. Sustain-
ability, 10(2): 1-20.

Massoud, M. A., Issa, S., El-Fadel, M., & Jamali, I. (2016). Sustain-
able livelihood approach towards enhanced management of 
rural resources. International Journal of Sustainable Society, 
8(1): 54-72.

Mirzaei, R. (2008). Investigating the effect of tourism industry 
development on employment and comparing it with other 
economic sectors in Oramanat region. Master Thesis, Al-
lameh Tabatabai University. (Persian)

Mohammadi, S., Talaati, M., Asadi, S., Manouchehri, S. (2018). 
Explaining the effects of tourism development on changing 
the living standards of mountain villages Case study: Ora-
man rural district-West of Kurdistan province. Geographical 
Research, 33 (1): 191-208. (Persian)

Muresan, I. C., Oroian, C. F., Harun, R., Arion, F. H., Porutiu, A., 
Chiciudean, G. O., ... & Lile, R. (2016). Local residents’ attitude 
toward sustainable rural tourism development. Sustainabil-
ity, 8(1): 1-14.

Mohammadi-mehr, S., et al. Assessing the Sustainable Livelihood Levels of Rural Communities. JRR, 13(2), 332-347.



Summer 2022. Vol 13. Num 2

346

Nyaupane, G. P., & Poudel, S. (2011). Linkages among biodiver-
sity, livelihood, and tourism. Annals of Tourism Research, 
38(4), 1344-1366.

Pasanchay, K., Schott, C. (2021). Community-based tourism 
homestays' capacity to advance the Sustainable Development 
Goals: A holistic sustainable livelihood perspective. Tourism 
Management Perspectives, 37: 1-11. 

Peaty, D. (2009). Community-based tourism in the Indian Hima-
laya: Homestays and lodges. Journal of Ritsumeikan Social 
Sciences Humanities, 2, 25-44.

Peng, B., & Yuan, M. (2020). Study on the Multi-Functional Co-
ordinated Development of Rural Tourism under the Sustain-
able Livelihood. International Journal of Social Sciences in 
Universities, 3(4); 174-175.

Petrevska, B., & Terzić, A. (2020). Sustainable Rural Livelihoods: 
Can Tourism-Related Activities Contribute?. Handbook of 
Research on Agricultural Policy, Rural Development, and En-
trepreneurship in Contemporary Economies, 354-377. 

Program Development Office for Integrated Coastal Zone Man-
agement (PDO-ICZM). (2002). Perceptions of Direct Stake-
holders on Coastal livelihoods; Working Paper wp004 of the 
project. Water Resources Planning Organization, Ministry of 
Water Resources, Dhaka, Bangladesh.

Qian, C., Sasaki, N., Jourdain, D., Kim, S. M., & Shivakoti, P. 
G. (2017). Local livelihood under different governances of 
tourism development in China–A case study of Huangshan 
mountain area. Tourism Management, 61, 221-233.

Ramaano, A. I. (2021). Prospects of using tourism industry to 
advance community livelihoods in Musina municipality, 
Limpopo, South Africa. Transactions of the Royal Society of 
South Africa, 1-15.

Rashid, T. (2020). Local Community and Policy Maker Perspec-
tives on Sustainable Livelihoods, Tourism, Environment and 
Waste Management in Siem REAP/ANGKOR, Cambodia. 
International Journal of Asia-Pacific Studies, 16(1): 1-37.

Razzaq, A. R. A., Hadi, M. Y., Mustafa, M. Z., Hamzah, A., 
Khalifah, Z., & Mohamad, N. H. (2011). Local community 
participation in homestay program development in Malaysia. 
Journal of Modern Accounting Auditing, 7(12), 1418.

Sati, V. P., & Vangchhia, L. (2017). Sustainable livelihood ap-
proach to poverty reduction. In A Sustainable Livelihood 
Approach to Poverty Reduction (pp. 93-100). Springer, Cham.

Shukor, M. S., Salleh, N. H. M., Othman, R., & Idris, S. H. M. 
(2014). Perception of homestay operators towards homestay 
development in Malaysia. Jurnal Pengurusan (UKM Journal 
of Management), 42: 3-18.

Su, M. M., Wall, G., & Xu, K. (2016). Tourism-induced livelihood 
changes at mount Sanqingshan world heritage site, China. 
Environmental Management, 57(5), 1024-1040.

Su, M. M., Wall, G., Wang, Y., & Jin, M. (2019a). Livelihood sus-
tainability in a rural tourism destination-Hetu Town, Anhui 
Province, China. Tourism Management, 71, 272-281.

Su, Z., Aaron, J. R., Guan, Y., & Wang, H. (2019b). Sustainable 
Livelihood Capital and Strategy in Rural Tourism House-
holds: A Seasonality Perspective. Sustainability, 11(18), 1-14.

Su, M. M., Wall, G., & Wang, Y. (2019c). Integrating tea and tour-
ism: A sustainable livelihoods approach. Journal of Sustain-
able Tourism. 27, (6): 1-18.

Tajere-Moghaddam, M., T, Zabidi., M, Yazdanpanah. (2020). 
Analysis of preventive behaviors against corona virus Case: 
Rural areas of Dashtestan city. Journal Space Economy & Ru-
ral Development, 9(33): 1-24. (Persian)

Telfer, D. J., & Wall, G. (1996). Linkages between tourism and 
food production. Annals of Tourism Research, 23(3), 635–653.

Torres, R., & Momsen, J. (2011). Tourism and Agriculture: new 
Geographies of Consumption, production and rural restruc-
turing. (pp. 87–103). London & New York:  Routledge.

UNWTO (United Nations World Tourism Organisation). (2015). 
Annual Report 2014, Madrid, Spain.

Velazquez, E. M., Martínez, T. C., & González-Guerrero, G. 
(2020). Tourism Routes for the Diversification of Rural Liveli-
hoods: A Methodological Approach. In Tourism, IntechOpen: 
1-11.

Weaver, D. B. (2006). Sustainable tourism: Theory and Practice. 
Routledge.

Woyesa, T., & Kumar, S. (2021). Potential of coffee tourism for 
rural development in Ethiopia: a sustainable livelihood ap-
proach. Environment, Development and Sustainability, 23(1), 
815-832.

Wu, M. Y., & Pearce, P. L. (2014). Host tourism aspirations as a 
point of departure for the sustainable livelihoods approach. 
Journal of Sustainable Tourism, 22(3), 440-460.

Xue, L., & Kerstetter, D. (2019). Rural tourism and livelihood 
change: An Emic perspective. Journal of Hospitality & Tour-
ism Research, 43(3), 416-437.

Yanes, A., Zielinski, S., Diaz Cano, M., & Kim, S. I. (2019). Com-
munity-based tourism in developing countries: A framework 
for policy evaluation. Sustainability, 11(9), 1-23. 

Zapata, M. J., Hall, C. M., Lindo, P., & Vanderschaeghe, M. 
(2011). Can community-based tourism contribute to develop-
ment and poverty alleviation? Lessons from Nicaragua. Cur-
rent Issues in Tourism, 14(8), 725-749.

Zhao, W., Ritchie, J. B., & Echtner, C. M. (2011). Social capital 
and tourism entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 
38(4), 1570-1593.

Mohammadi-mehr, S., et al. Assessing the Sustainable Livelihood Levels of Rural Communities. JRR, 13(2), 332-347.



Summer 2022. Vol 13. Num 2

347 Mohammadi-mehr, S., et al. Assessing the Sustainable Livelihood Levels of Rural Communities. JRR, 13(2), 332-347.


	_GoBack

