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 :پایدار معیشت منظر از فقر کاهش بر روستایی گردشگری تأثیر مطالعه

 ری شهرستان کلین و نو قلعه روستاهای مورد     
 ** بهرامی شقایق و *شکوری علی

 3131 اردیبهشت 2: تاریخ دریافت

 3131 مهر 22: تاریخ پذیرش

 
 چکیده

 و نو قلعه روستای دو در دارپای معیشت رویکرد چارچوب در فقر کاهش بر روستایی گردشگری تأثیر به، حاضر مقالۀ در

 متفاوت یگردشگر میزان لحاظ به ولی، مشابه ای توسعه و ای منطقه های ویژگی لحاظ به روستا دو. است شده پرداخته کلین

، حاضر پژوهش در. بگذارد افراد پایدار معیشت بر مثبتی تأثیر تواند می گردشگری که است این بر مطالعه فرض. هستند

، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بعد پنج و است شده مشخص بریتانیا الملل بین توسعۀ دپارتمان تعریف اب پایدار معیشت

 و اجتماعی، مالی، فیزیکی، طبیعی سرمایه) پایدار معیشت های مؤلفه کنار در که شود می شامل را نهادی و محیطی زیست

 از استفاده با پژوهش نیاز مورد اطالعات. است شده گرفته نظر در حاضر مطالعه برای چارچوبی عنوان به( انسانی

 39 دهه زمانی بازه در کلین و نو قلعه روستاهای خانوارهای، آماری جامعه. است شده آوری جمع کیفی و کمی های روش

 انعنو به روستا هر از خانوار 09 گیری نمونه از استفاده با که دارد وجود خانوار 272 مطالعه مورد روستای دو در. است

 مطلعین و مسئول افراد از نفر 13 با برفی گلوله گیری نمونه از استفاده با نیز کیفی روش در. شدند شناسایی تحقیق نمونۀ

 به نسبت نو قلعه روستای در نمونه افراد اغلب، پژوهش های یافته اساس بر. شد انجام مصاحبه مطالعه مورد روستاهای

 بر گردشگری بیشتر تأثیر به، کنند می جذب سال طی در را گردشگر میزان کمترین و بیشترین ترتیب به که، کلین روستای

 و اقتصادی، ای زمینه متغیرهای اغلب نو قلعه روستای در ترتیب همین به. داشتند اعتقاد آن های مؤلفه و پایدار معیشت

، مستقل متغیرهای بین در. داشتند مثبتی و معنادار رابطه آن های مؤلفه و پایدار معیشت درباره افراد پنداشت با اجتماعی

 به بدبینان دیدگاه، حاضر پژوهش های یافته. بود برخوردار بیشتری شدت از وابسته متغیر با درآمد و دارایی رابطه

  .کند می رد را، دارند تاکید میزبان جامعه در گردشگری منفی پیامدهای بر که، روستایی گردشگری

 

  .پایداری، روستایی گردشگری، فقر کاهش، رپایدا معیشت :ها کلیدواژه

                                                
 shakoori@ut.ac.ir  (.نویسنده مسئول)دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ، ریزی اجتماعی گروه برنامه دانشیار  *
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 مقدمه و بیان مسأله

کااهش   به منظورآن  گردشگری و استفاده از ۀبر توسع دولت یها هیو رو ها استیسبدیهی است 

کشور، ساختار دولتای و سیاسای، میازان رشاد  انعت      یک یافتگی  توسعه. دارد بسیار مهمیتأثیر  فقر

مربوط باه ایان حاوزه     یها هیو رو ها یمش سطح محلی، در تعیین خط در یتوانمند میزان گردشگری و

 .است مؤثر بسیار

نتاایج   و باوده ماورد توجاه    ، در اغلب کشورهای جهانراخی یها که در دهه ییکی از راهبردهای

متعادد   یهاا  اساتفاده از جابباه   گسترش گردشگری در نواحی روستایی و ، توسعه واست مثبتی داشته

 و هاا  هیدر عاین حاال کماک باه حفازات از سارما       و یروستا به عنوان منبع درآمد طبیعی و فرهنگی

 (.33: 2993شن، ؛ 303: 3337سلی، )است فرهنگی روستا  فرد طبیعی و منحصربه یها جاببه

 تکاپوی مستمر اجتماعی و ها در تاریخ است که با تاریخ طوالنی و تمدن نیتر یایران یکی از غن

انتظاارات اناوا     تواند یکه م داردفرهنگی متنوعی  تاریخی و شناختی،باستان یها جاببه ،فرهنگی خود

 زیبا، یها موزه فرهنگ اسالمی، ساسانیان و هخامنشیان، دورهآثار  .سازد مختلف گردشگران را برآورده

 الگوهای فرهنگای،  .هستند ها آن نیتر مهماز  اندازهای دیدنی چشم منازر و مردم باور، هنرهای سنتی و

 سنتی اقتصاادی و  یها تیفعال شیوه زندگی، مراسم و  نایع دستی، و هنرها لباس، نمایش، و موسیقی

 یها جاببه وجود اما با. شود یمهم گردشگری روستایی محسوب م یها از جاببهنیز معماری  یها سبک

اکثار   دردر ضمن، . هستیمروستایی ایران بخش گردشگری  ۀکمتر شاهد توسع فوق، تاریخی طبیعی و

نادیده گرفتاه شاده   موضو  فقر ، اند دادهیی که کارشناسان گردشگری انجام ها یزیرو برنامه ها پژوهش

 .است

تمدن چند هزارساله را در خود  یها که نشانهاست شهری تاریخی  شهر ری در جنوب تهران، 

ساله  همه و شود یمذهبی با ارزش در کل تهران محسوب م به عنوان یک هسته تاریخی وو  ددار

در جنوب فراوانی نیز اراضی کشاورزی  روستاها و .کند یگردشگران زیادی را به سوی خود جذب م

. شود یاز این اراضی تأمین م ی مذکور، عمدتاًکه درآمد مردم روستاها وجود داردشرقی شهر ری 

 شهر روستاهای هدف گردشگری نیتر مهم ،کارشناسان گردشگری سازمان میراث فرهنگی شهر ری
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ی طبیعی، تاریخی و ها جاببهدو روستای فوق، . نو معرفی کردند روستای کلین و قلعهدو را  ری

ی ا سهیمقادر پژوهش حاضر، با روش . ری دارد فرهنگی بیشتری نسبت به سایر روستاهای شهر

 پرسش ا لی. تأثیرات گردشگری روستایی بر معیشت مردم در هر دو روستا مقایسه گردید( پیمایش)

معیشت پایدار برای در ایجاد تا چه حد توانسته است روستاهای مذکور گردشگری در این است که 

دشگری در هر دو روستای فوق، در مقایسه با هم به چه  ورت بوده گر مؤثر باشد و آثار آنساکنان 

 و فردی ویژگیهایبا توجه به  عوامل مؤثر بر کاهش فقر با رویکرد معیشت پایدار مطالعه ؟است

ی رفاهی ها نهیهزدرآمد، )اقتصادی  هایویژگیو ( وضعیت تأهل، شغل ا لی و تحصیالت)اجتماعی 

 .آن کمک کند ۀبینانه آثار گردشگری روستایی بر توسع تواند به فهم واقع می( و دارایی

 

 ادبیات پژوهش
 رویکرد معیشت پایدار

روستایی و با  ۀجدید به توسع ی، به عنوان رویکرد3309دهه  رویکرد معیشت پایدار در اواخر

جامع درباره  یطرز تفکر ، برردر رویکرد مذکو. گردیدمطرح  کنی فقر روستایی هدف کاهش و ریشه

؛ 12: 2993؛ کرانتز و الس، 3330کرنی و لیتوینف، ) شده استکید أروستایی ت ۀکاهش فقر و توسع

است که  رفاً تعریف شده حمایتی ی ا فرهنگ آکسفورد، معیشت پایدار وسیله در(. 1: 2992دیردن، 

در  چمبرزاولین بار . شود یممحسوب ای برای زندگی ایمن  وسیله بلکه یست،مصرف و درآمد نبرای 

به رسمیت آن را  زیست محیط کمیسیون جهانی توسعه و این مفهوم را مطرح کرد و 3309دهه 

ت است که کمیسیون جهانی توسعه ایمنی معیش، مرکزی در ایده معیشت پایدار مهم ومفهوم  .تشناخ

 :تعریف کرده استگونه  آن را اینزیست محیط  و

تأمین که برای تعریف شده است جریانی از غذا و پول نقد  معیشت به عنوان بخایر کافی و»

 یها تیایمنی مالکیت یا دسترسی به منابع و فعالنیز  امنیتمنظور از  .اند یضرور نیازهای اساسی

شامل برای خنثی کردن خطر یا بهبود منابع تولید برای خانوار را  ییها ییبخایر و دارا کهاست درآمدزا 

 از طریق مالکیت زمین، ماهگیری، شکار، استخدام پایدار با توان یامنیت معیشت پایدار را م .شود یم

 (. 0: 2993شن، )« در روستاهای مختلف به دست آورد ها تیثانوی از فعال ۀحق الزمه کافی یا مجموع
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. نهادی است محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ابعاد مختلف زیستدارای  پایدار معیشت

محیطی، تنو  زیستی و  بقای فرایندهای زیست این است که توسعه با محیطی پایداری زیستمنظور از 

مل موارد ط شاآثار مثبت گردشگری بر محیبرخی از  (.29-32: 2992هولدن، )شود منابع زیستی همراه 

حفازت و بهسازی ؛ (غیرهوحش و  پناهگاه حیات، پارک ملی)شده  یجاد فضاهای حفازتا :زیر است

 غیرهتاریخی و  یها حفازت و مرمت آثار باستانی و خانه؛ (طبیعی و انسان ساخت)محیط فیزیکی 

 ؛منابع آب ویژه بهکاهش منابع طبیعی نیز  آثار منفی گردشگری بر محیط(. 2992السلی و شارپلی، )

 ؛(غیرهبناهای خشتی باستانی و -محل عبور)فرسایش ؛ (طبیعی و انسان ساخت)تخریب فیزیکی 

؛ (دزدی-نقاشی و حکاکی)تاریخی  یها تیتخریب سا؛ (لاتومبی پارک-آتش)نامناسب  یها تیفعال

ب تخری؛ کار و ماهیگیریش ؛آثار مخرب بر حیات وحش ؛پذیر آسیب در مناطق ها رساختیز ۀتوسع

 الگوهای فرهنگیسایر  آلودگی  وتی و؛ (هوا ،دریا، خاک)آلودگی فیزیکی ؛ الگوهای کوچ و تغذیه

 (. 32: 2992شارپلی، )است 

فرهنگی یک جامعه در مقابل  یها ثبات یا سازگاری در چارچوب شاخص ،پایداری فرهنگی

گردشگری  .است گرانفرهنگی به جا مانده از گردش و بیانگر آثارفشار حا ل از فرهنگ گردشگر 

 ۀمنطق توسع ،ریچارد به اعتقاد هال و. دارد قاطعیبیش از هر بخش دیگری بر فرهنگ محلی تأثیر 

گردشگری پایدار بر حمایت از تجدید مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط آن استوار 

، گردشگری را فرهنگی یراثیونسکو در کنوانسیون م 3372در سال (. 3: 2999، هال و ریچارد)است 

انگیزه  مشاهده اینکهسال با  هشتاما بعد از گذشت  دانست،مخرب برای میراث فرهنگی ای  پدیده

در  ورت  گردشگری اعالم گردید کهگردشگران به سمت دیدار از این میراث تغییر کرده است، 

حوه حفازت، مرمت، برخورد جوامع با میراث فرهنگی و ن .استمثبت ای  پدیده مدیریت  حیح،

 بهنیم قرن اخیر و در  یافتهبعدی در طول تاریخ تغییر  یها انتقال به نسلبرای  ها آن ۀنگهداری و توسع

، استفاده اقتصادی از میراث دنریگ یقصد و نیت فرهنگی  ورت م ادلیل افزایش سفرهایی که ب

 (. 23: 3107، بونی فیس)فرهنگی افزایش یافته است 

زمانی  یها توانایی یک اجتما  برای پذیرش بازدیدکنندگان در دورهبیانگر  ،عیپایداری اجتما

نیاید یا  پدیدای که ناهماهنگی و تضادی در ساخت اجتماعی جامعه  گونه است، بهکوتاه یا بلندمدت 
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فصلی شدن تولید ن، افزایش تضاد بین اعضای جامعه، تورم، افزایش قیمت زمی .یابدحداقل کاهش به 

به لحاظ وری پایین، پیامدهای منفی گردشگری  ال و رشد بیش از حد بخش خدمات با بهرهو اشتغ

 (.31: 3173شنایدر و بارسو، )ست اجتماعی ا یپایدار

سودآوری عرضه خدمات از طرف جامعه محلی به گردشگران و  بیانگری، پایداری اقتصاد

اقتصادی  به لحاظ دشگران بایداقتصادی پرداخت شده از سوی گر یها نهیهز. است ها آنرضایت 

رفاه و  تأمین طریقاز را  ها آن رفه باشد و رضایت  به نسبت به عرضه کاالها در بازار مقرون

جوامع  ،دارد  برای جوامع میزبان یبا توجه به مزایایی که گردشگر .کندالزم تأمین  یها تیجذاب

بهداشتی و اقامتی، به ایجاد و بهبود این  ،اییت کارآمد زیربناسسیأاز گردشگران به تنیدلیل  ناگزیرند به

 ،و محصوالت گردشگری یافتن خدمات فوقبا رونق . بپردازندگونه خدمات در مناطق گردشگری 

 یمدهاآدر افزایشاز طریق سازوکار مالیاتی، موجب و شده است ایجاد  ی برای مردمشغل یها فر ت

 (.71: 3170لی، ) شود یدولتی نیز م

در منافع توریسم و  تسهیمدسترسی مردم به بازارهای توریسم، ، داری نهادیپایمنظور از 

برای  ها یریگ که رضایت جامعه محلی در تصمیماست گذاری در حدی  سیاست ایندمشارکت در فر

؛ 22 -27: 3337، ؛ سلی22-12 :3171 زمانی،)شود بهتر منعکس  شان یشتیدسترسی به نتایج مع

 (.21-22: 3103مهدوی، 

 

 های معیشت پایدار لفهؤم

ن رویکردها یکی از بهتری ،3333در سال  بین الملل بریتانیا عۀدپارتمان توس بخشی پنجرچوب اچ

رویکرد معیشت  پنج جزء اساس برمذکور، ارچوب چدر (. 3: 2993شن، ) درباره معیشت پایدار است

، اجتماعی ،سرمایه انسانی: ازد نعبارت اساسی پنج جزء .شده است محور تأکید بر رویکردی مردم ،پایدار

تواند  اند و هر یک می این پنج دارایی به همدیگر وابسته(. 292: 2990سرات، )مالی  و فیزیکی ،طبیعی

 . را کامل کند ها ییدارا سایر
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ایجاد  در پی است که 3از رویکردها و مفاهیم مرتبط با گردشگری پایدار، گردشگری طرفدار فقرا

را هفت روش متفاوت  ،جهانی ایاالت متحده گردشگری ۀسازمان توسع. است ها آنمزایایی ویژه برای 

ستخدام فقرا در ا( 3 :فقرا را توانا کند تواند یم گردشگریهمراه به که  ه استتعریف کرد

( 1 ؛وسیله فقراه توریسم ب یها یگذار خدمات برای سرمایه کاال و تأمین( 2 ؛توریسم یها یگذار سرمایه

و تداوم ایجاد ( 2؛ (اقتصاد غیررسمی)وسیله فقرا ه کاالها و خدمات به گردشگران بارائه  مستقیمروش 

مالیات بر درآمدها یا منافع ( 2؛ (گذاری مبتنی بر جامعه سرمایه)وسیله فقرا ه گذاری توریسم ب سرمایه

وسیله ه ب( ماتکاال، پول، خد)داوطلبانه منافع  ارائه( 2؛ توریسم به منظور استفاده در منافع فقرا

گذاری در ساختارهایی که منافع  سرمایه( 7؛ گذاران به طریقی که فقرا نفع ببرند سرمایه گردشگران و

 (.12 -29: 3173، سازمان جهانی جهانگردی ؛39-23: 3139میسون، ) دارد به همراه معیشتی برای فقرا

ثیر أت تواند یرها است که مقابل اتکا در بسیاری از کشو یگردشگری از دیدگاه کاهش فقر، منبع

دستمزدها و تحول شغلی،  یها نیز افزایش فر تدر سطح ملی و محلی و ای بر افزایش درآمد  فزاینده

معموالً گردشگری را در ا طالح اقتصادی  (.22: 3102مهدوی، ) و گسترش تولیدات داشته باشد

 یها نهیمختلف زم یاه کانمگردشگری در ۀ توسع. نامند ی ادرات نامرئی محصوالت و خدمات م

ایجاد اشتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم 

 (.73 -77 :3102 پاپلی،) کاهد یو از نرخ بیکاری م آورد یم

 ۀاز نظر محدود( 3: در محورهای زیر خال ه کرد توان یگردشگری روستایی را م یها یژگیو

روزانه و  از نظر زمان معموالً ً کوتاه مدت و( 2؛ بومی است یشتر یک گردشگری داخلی وجغرافیایی ب

به لحاظ اقتصادی روزانه است، گردشگران کم خرج از آنجایی که ( 1؛ میانگین فا له سفر کم است

به ا توجه ب( 2؛ تعداد گردشگران زیاد است ،روزانه است از آنجایی که( 2؛ سود کمتری دارد و کنند یم

تعداد گردشگران احتماالً بر جای گذاشتن آثار نامطلوب بر محیط زیست  روستایی و ستیز محیط

 و شوند ینهادهای رسمی بر این نو  گردشگری متمرکز م و ها سازمانکمتر  معموالً( 2؛ ابدی یافزایش م

 (. 292: 3100 قاسمی،)به ندرت سازمان یافته هستند 

                                                
1   Pro-poor tourism 
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داشته باشد و با  ایدارپ ۀسازی اقتصادی و توسع می در متنو سه تواند یگردشگری روستایی، م

گردشگری روستایی با ایجاد اشتغال،  .نیافته گردد مناطق توسعه ۀایجاد اشتغال و درآمد موجب توسع

اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه  یها یافزایش سطوح درآمد، افزایش سطح آگاه

و با جلوگیری از  کند یت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک ممیزبان و میهمان به حفاز

 . مؤثر است روستایی پایدار ۀتوسعدر تحقق برداری از زمین  سازی بهره رویه و بهینه مهاجرت بی

 ۀمربوط به گردشگری در حیطه معیشت پایدار با همکاری سه سازمان توسع های بررسی بیشتر

لی توسعه و محیط زیست و مرکز گردشگری تحت عنوان گردشگری المل سسه بینؤم ،مرزی برون

بالقوه  راهبردیگردشگری، به عنوان  آثارشناخت  ،ها آنهدف ا لی . طرفدار فقرا انجام شده است

 یها موردی مربوط به طرح بررسیشش  توان یمهای مذکور  پژوهشجمله  از .برای کاهش فقر است

: 2992اشلی، )را نام برد ای جنوبی، اکوادور، نامبیا، کنیا، اوگاندا گردشگری حامی فقرا در آفریق ۀتوسع

عامل مشترک چهار  ه وگردشگری طرفدار فقرا بود درباره علمی یها لیتحل ،ها آنهدف ا لی . (19

 اول عدم دسترسی به بازارها برای مردم فقیر، دوم :بیان شده است برای عدم موفقیت مردم محلی

. ها طرحچهارم ضعف در اجرای درست و  سیاسی موجودی ها م چارچوبتجاری، سو یها زرفیت

، با عوامل آورند یدست مه گردشگری ب ۀدر توسع ها آنبه ارتباط بین مشارکت فقرا و منافعی که  ها آن

و دسترسی به  ، بافت بازاریریزی، تصرف و اجاره زمیننو  گردشگری، مقررات برنامه مانندکلیدی 

 ها استیبا توجه به تغییرات در س توان یرا ممذکور بسیاری از عوامل  .شاره کردندسرمایه و آموزش ا

دیگری  ۀایجاد شد یها دریافتند فر ت ها آنبه عالوه . قرار داد تأثیربیرونی تحت  یها نابیایر پشتسبا 

ن هما)د منافع معیشتی مردم فقیر وجود دار تقویتنیز برای همراه کردن مداخالت گردشگری برای 

مطالعات گردشگری طرفدار فقرا، با بررسی این  برایشناسی  اشلی در مقاله روش(. 32: 2992منبع، 

 در متفاوت گردشگری یها طرحبررسی  به منظور توان یکه م کرده است موردی بیانمطالعه شش 

  گستردههمچنین اشلی مطالعات . معیشت پایدار استفاده کرد رویکرد شرایط، مکان و انوا  گوناگون از

. نتایج سایر تحقیقات دارد زیادی به  اهتبشکه  و به نتایجی دست یافته است در این زمینه دارد دیگری

ه ألساده نشان دادن مس ،و پول بیش از حد شغلگردشگری به عنوان  آثارخال ه کردن به اعتقاد وی، 

 یها تییسک میان فعالر پخشو  متعدد از زمین یها اد محلی بر اساس استفادهراف در ضمن، .است
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مثبت یا منفی، مستقیم  ی،مختلف یها به شکل این راهبردها .ندای دار معیشتی پیچیده راهبردهایمتعدد 

در  بیشتر ند کهآور و آثار متعددی را پدید می رندیگ ییا غیرمستقیم، تحت تأثیر گردشگری قرار م

  .هستندافراد منعکس معیشتی  یها تیاولو

ی معیشت ها استیس نیتأمدرباره انرژی و ( 222 -222: 2992)ی پژوهش بک ها افتهبر اساس ی

حل برای به حداکثر رساندن  بهترین راه ،ی از راه دور، ترکیبی از فناوری و سیاستاه مکانپایدار در 

. ی تجدیدشونده و نیز ارائه خدمات بهتر برای بهبود معیشت در مناطق روستایی استها یانرژزرفیت 

 طور بهژوهشی در کوبا، رویکرد معیشت پایدار در تعهد خود به حفظ محیط زیست بر اساس پ

 .آمیزی عمل کرده است موفقیت

گردشگری و امرار معاش  های خود درباره ارتباط بین در یکی از بررسی( 37-39: 3302)ز چمبر

اد وضعیت معیشت پایدار در جوامعی شایع است که در آن افررویکرد یان کرده است در تایوان ب

و بدین طریق خود را از  کنند یمی چندگانه به جای یک فعالیت حفظ ها تیفعالمعیشتی خود را با 

 . دارند یمها دور نگه  پذیری و آسیب ها شوک

ن بازگشت مهاجران به روستا با عنواگردشگری روستایی و معیشت پایدار  تأثیر بارهدر پژوهشی

انجام شده ( استان گلستان یقال شهرستان آق: مطالعه مورد)در معیشت پایدار روستایی و نقش آن 

مهاجرت موقت نیروی جوان روستایی،  ی پژوهش،ها افتهبر اساس ی(. 391 -392: 3139 حنه، )است 

بازگشت به نواحی پس از کسب مهارت و  ها آنمعاش بوده است و  برای تأمینراهکار  نیتر مهم

انسانی، مالی، فیزیکی،  یها هیفراگرفته، زمینه ارتقای سرما هارتیم یها تیاندازی فعالروستایی، با راه

پیامدهای این  نیتر مهم بنابراین،اند،  را نسبت به قبل از مهاجرت فراهم کرده اجتماعی و طبیعی خود

نو  از مهاجرت کسب مهارت، ایجاد اشتغال، کسب درآمد بیشتر، افزایش رفاه، بهبود آموزش، کاهش 

بهبود شأن و منزلت انسانی برای مهاجران بازگشته به روستا بوده  و بود امنیت غذاییآسیب پذیری، به

کند ولی  روستایی از طریق گردشگری اشاره می ۀهر چند این مطالعه به موضو  مشکل توسع .است

 .ی استتر عیوسگیرد که گردشگری پایدار دارای ابعاد  این موضو  را نادیده می

منطقه با عنوان گردشگری  ۀگردشگری روستایی و آثار آن بر توسع ریتأثپژوهشی نیز درباره 

انجام شده ( آبگرم الریجان آمل: مطالعه مورد)ای  منطقه ۀروستایی و آثار اقتصادی و اجتماعی بر توسع
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اقتصادی و اجتماعی ار مثبت ی پژوهش، آثها افتهبر اساس ی(. 22-32: 3102زاده،  اله روح)است 

ی گردشگرپذیر آبگرم الریجان که ساالنه هزاران نفر از گردشگران برای گردشگری در روستا

، اثبات کنند یمستا مراجعه رو این مندی از خواص درمانی، آب گرم معدنی با امالح گوگردی به بهره

 . شده است

روستا با عنوان نقش گردشگری در  ۀگردشگری روستایی بر توسع ریتأثپژوهش دیگری درباره 

انجام ( گران و شیخ معروف روستاهای حسنلو، بالقیچی، کوزه: مطالعه مورد)ر روستایی پایدا ۀتوسع

ی پژوهش، گردشگری روستایی در مناطق مورد ها افتهبر اساس ی(. 22-0: 3103قاسمی، )شده است 

در ضمن، گردشگری در . نظر ناپایدار بوده که دالیل آن، محدودیت سرمایه انسانی و اجتماعی است

-و در ابعاد اقتصادی، اجتماعیپایدار روستایی فا له زیادی داشته  ۀقه، با اهداف توسعسطح منط

 .محیطی نامتعادل بوده است فرهنگی و زیست

پایدارگردشگری با عنوان ارزیابی  ۀارزیابی پایداری گردشگری بر توسع ریتأثپژوهشی نیز درباره 

پایدار گردشگری  ۀبا تأکید بر پارادایم توسعفرهنگی ایران  -گردشگری در روستاهای تاریخی پایداری

ی آن نشان داد که در روستاهای مورد ها افتهی(. 21-0: 3139،افتخاری و همکاران)انجام شده است 

های اقتصادی و اجتماعی گردشگری نسبت به بعد محیطی از پایداری بیشتری  بررسی ابعاد و شاخص

 .تاً ضعیفی برخوردارندبرخوردار بود و روستاها از سطح پایداری نسب

کاهش فقر و بهبود  برضرورت و اهمیت تأثیر گردشگری  رباول  ،این مطالعاتدر  کلی طور به

 ،دستیابی به معیشت پایدار روستاییبرای دوم نشان داده شده است که ؛ تأکید شده استمعیشت پایدار 

مورد توجه نیز هیت گردشگران و ما روستا یافتگی و توسعهود ری سنجیده شباید انوا  مختلف پایدا

 .گیردقرار 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،  در پژوهش حاضر، رویکرد معیشت پایدار بر اساس پنج بعد

ی ها مؤلفهمورد توجه بوده که در کنار  الملل بریتانیا بین ۀدپارتمان توسعمحیطی و نهادی  زیست

ارچوبی برای شناسایی به عنوان چ( انسانیسرمایه طبیعی، فیزیکی، مالی، اجتماعی و )معیشت پایدار 

 . رفته استکاهش فقر و بهبود معیشت به کار  ،ها تیمحدود
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 ۀتوسعرود  رح کرد که انتظار میتوان این فرض ا لی پژوهش را مط با توجه به مباحث فوق می

این تأثیر ل ، با این حاباشدگذار تأثیر معیشت پایدار روستاهابهبود بر کاهش فقر و  روستایی گردشگری

اقتصادی  و( ، شغل ا لیتأهل، وضعیت و جنستحصیالت، سن )فردی و اجتماعی  های از ویژگی

به لحاظ دارا بودن پتانسیل )روستاها  یان و ویژگییروستا (ی، داراییرفاهی ها نهیهزدرآمد، )

 :در مدل نظری زیر بیان کرد توان یماین مناسبات را  .کند تبعیت می (گردشگری
  مدل نظری پژوهش(: 1)شکل 
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 پژوهش روش
در دو از طریق پرسشنامه  ی کمیها داده .پژوهش حاضر با روش کمی و کیفی انجام شده است

ی کیفی ها داده. گردیدتحلیل  و تجزیه spss با استفاده از نرم افزار وآوری جمعسطح تو یفی و تبیینی 

مطالعه آثار گردشگری  به منظور. آوری شد مطلعان محلی جمع نیز از طریق مشاهده و مصاحبه با

نو انتخاب گردید که به لحاظ  روستایی بر معیشت پایدار روستاییان، دو روستای کلین و قلعه

ورودی )های جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی مشابه، ولی به لحاظ میزان جذب گردشگر  ویژگی

توان آثار گردشگری را مورد  هکه از طریق مطالعه تطبیقی ب فرض این بود. متفاوت بودند( گردشگران

 . تفحص قرار داد

دهد که  تشکیل مینو و کلین  خانوارهای روستاهای قلعه این پژوهش را جامعه آماریبنابراین، 

واحد تحلیل نیز . خانوار وجود داشت 317خانوار بودند و در هر روستا  272، جمعاً 3139در سال 

گیری کوکران  ی پژوهش، با استفاده از روش نمونهها نمونهتعداد . های روستایی استسرپرست خانوار

هر روستا به سه ناحیه  سپس. در نظر گرفته شدخانوار  09و برای هر روستا  خانوار برآورد گردید329

 در. انتخاب شدند تصادفی طور بهدرون هر خوشه  ها نمونهای تقسیم گردید و  حاشیه و میانی، یمرکز

با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه  کنندگانمشارکتی کیفی نیز ها دادهآوری  جمع

 نفر و در روستای کلین 32 بانو  روستای قلعهدر مصاحبه . ها ادامه یافتبه اشبا  رسیدن داده تا زمان

 .به انجام رسیده استنفر  32 با

qtNd

qNt
n




22

2


 

:N=274 اری جامعه آم 

1.96=t ضریب مشخص کننده حد بحرانی 

P:  احتمال وقو   فت 

 .درنظر گرفت2/9توان آن را  اگر در اختیار نباشد می. مقدار نسبت  فت موجود در جامعه است

 .رسد در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می
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q: احتمال عدم وقو   فت 

 (q =1-p)  ستنددر د افرادی که فاقد آن  فت در جامعه ه

0/05=d مقدار خطای مجاز 

n :تعداد حجم نمونه 

 

 

 

از منظر معیشت پایدار بر فقر روستاییان  که گردشگری روستاییاین است فرض ا لی تحقیق 

. کند های اقتصادی و اجتماعی روستاییان و روستاها تبعیت میاز ویژگی ریتأثو این  گذار استریتأث
 :شودین مفاهیم پژوهش پرداخته تر مهم الزم است در زیر به تعریف

. معیشت پایدار به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است پژوهش حاضر،در : معیشت پایدار

برای سنجش فقر با  ،بنابراین. ولی استفاده بسیار اندک از آن است ،فقر به معنای داشتن منابعدر اینجا 

محیطی و نهادی مد  زیست فرهنگی، ،فه اقتصادی، اجتماعیلؤم چهار ،توجه به رویکرد معیشت پایدار
لفه مورد ؤهای معیشت پایدار در چند م یک از شاخص هر (.322 :2993راتز، ) ردیگ ینظر قرار م

اقتصادی،  چند بعدی یکاهش فقر از مقیاسمتغیر به منظور عملیاتی کردن  .اندهگرفت سنجش قرار
به  در ادامه. که مطابق با طیف لیکرت است شدهی استفاده محیطی و نهاد زیست ،فرهنگی، اجتماعی

 .میپرداز یمعیشت پایدار م یها ها و مؤلفه تفکیک شاخص

که تعریف شده است منابع مالی و به عنوان ساختار اساسی، کاالهای تولیدی، : پایداری اقتصادی
 افزایش درآمد، یها مؤلفه ادی باپایداری اقتص .برند یبه کار م شان یشتیمردم برای دستیابی به اهداف مع

، دسترسی به مشاغل، رونق بازار، فصلی مشاغل، وقت تمام مشاغل مشاغل متعدد، مشاغل پاره وقت،
موزشی و آخدمات خدمات زیر ساختی، دسترسی به کیفیت بهتر ، افزایش قیمت کاال و خدمات

 .است سنجیده شده روستایی کار رونق بخشی به انوا  کسب و و پزشکی
 یها ثبات یا سازگاری در چارچوب شاخصپایداری فرهنگی به عنوان  :پایداری فرهنگی

فرهنگی به  آثارو  شود یفرهنگ گردشگر نامیده مه در مقابل فشار حا ل از آنچه فرهنگی یک جامع

              = 160 n=  
222 50961050274 )/()/()/( ×+×  

 

)/()/( 250961274 2 ××  
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تبادل  ارتباطات و گسترش یها با مؤلفهپایداری فرهنگی . جا مانده از گردشگران تعریف شده است
 .سنجیده شده است رونق بخشی فروش محصوالت فرهنگیو فرهنگی  یها تیگسترش فعال، فرهنگی

ها و  یعنی توانایی انسان، افراد، خانوار، کنار آمدن با تنشپایداری اجتماعی  :پایداری اجتماعی
نسل  یها ییو حفظ و افزایش توانا ازگاری با تغییرات جسمی، اقتصادیوارد شده، س یها بهبود شوک

اطمینان و  میمیت، اعتماد و  سرقت، همکاری و جرم وی ها مؤلفهپایداری اجتماعی با . هآیند

 . مهاجرت سنجیده شده است
سودمندی  و آثار یا بهبود معیشت محلی و جهانی حفظاین شاخص با  :محیطی پایداری زیست

کوتاه مدت و بلند فوا ل زمانی  در ،امرار معاش ایه فر تسایر و  ها ییکه در داراتعریف شده است 
تا، آلودگی  وتی و ترافیک، ذابیت روسی جها مؤلفهمحیطی با  پایداری زیست. وجود دارد ،مدت

 . آوری زباله و تخریب محیط زیست سنجیده شده استجمع مدیریت و

 و ریسمسهیم شدن در منافع توو  دسترسی مردم به بازارها پایداری نهادی در: نهادی پایداری
مشارکت  یها مؤلفهپایداری نهادی با . تعریف شده است گذاریسیاست ایندرکت در فردسترسی و مشا

 . گردشگری سنجیده شده است ۀگیری و همکاری در توسعتصمیمدر 

که بعد از است یک ماه طی  منظور مجمو  درآمد خانوادگی پاسخگویان در: درآمد خانواده

 .ه استگردید یبند ترتیبی مقوله ی در سطحاطالعات در سه سطح پایین، متوسط و باال یآور جمع

، پوشاک هزینه خوراک، مانند) خانوار یها نهیمنظور مجمو  هز: ی رفاهیها نهیهزبرخورداری از  

که بعد از  است یک سالدر طول ( ...و  انداز ساالنه هزینه پسدکتر، دارو، معاینات پزشکی، ویزیت 
 .ه استی گردیدبند ترتیبی مقوله یدر سطح و باال اطالعات در سه سطح پایین، متوسط یآور جمع

خانه، زمین، خودرو، دام، )خانوار مانند  یها ییارزش دارا مجمو منظور : ی خانوارها ییدارا
 .است که به سرعت قابل تبدیل شدن به پول نقد هستند (زمین کشاورزی، باغ، مغازه و موتور سیکلت

ترتیبی  یعات در سه سطح پایین، متوسط و باال در سطحاطال یآور بعد از جمعی خانوار ها ییدارا

 .ه استگردید یبند مقوله
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 های پژوهش یافته

 از توابع شهرستان ری انتخاب شدند، برای فهم ز آنجایی که روستاهای مورد بررسیا: ی کیفیها افتهی

 .گردد های گردشگری شهرستان معرفی می جاببه بهتر نتایج پژوهش، به اختصار

 نو ای شهرستان ری و روستاهای کلین و قلعه های گردشگری، اقلیمی و توسعهویژگی

وجود حرم  .فراوانی دارد ، علمی، تاریخی فرهنگی(زیارتی)مذهبی  یها جاببه ،شهرستان ری
و امامزادگان ( السالم لیهع)بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی  ،(ره)مطهر امام خمینی 

بی زبیده،  بی شهربانو، بی بابویه، بقعه بی ، بقعه ابن(السالم لیهع)مامزاده عبداهلل التعظیم مجاور، ا واجب
امامزاده هاجرخاتون، امامزاده هادی، امامزاده ابراهیم، بقعه جوانمرد قصاب، امامزاده عین و غین و سایر 

، آتشکده ری ،دژ رشکان، چشمه علی ،برج طغرل ماننداماکن متبرکه مذهبی و آثار تاریخی و فرهنگی 
خانه  ،کارخانه قند ری، کارخانه سیمان ری ،فخرالدوله ۀخان ،امینی ۀخان، گبری قلعه، زندان هارون

 ،گنبد امیر اینانج ،برج نقاره خانه ،باروی ری، نقش برجسته ،عمارت بادگیردار ،آباد اربابی قلعه عظیم

های قدیمی سنگ  پل ،ازار ریب ،حمام حضرتی ،یخچال حکیم آباد ،یخچال کلین ،استودان گبرها
 .ی این شهرستان استها جاببهاز ش تاریخی رزاثر با ا ها تراشان و پل شکسته و ده

به لحاظ  گرفته ودر بخش فشاپویه قرار  شهرستان ری در جنوب غربی روستای کلین
پاسگاه /تریکالن ستا،رو این در .قرار داردخشک کشور ایران  های اقلیمی در منطقه کویری و نیمه ویژگی

ومتر یلشش ک ،پاسگاه نیروی انتظامی/کالنتری نیتر کیتا نزدآن فا له جود ندارد، اما نیروی انتظامی و

تا  شهرستانوجود ندارد، اما فا له نیز پذیرایی از میهمانان و گردشگران امتی و امکانات اق .است
جاده روستا . وجود داردهداشت خانه بستا رو این در. ومتر استیلک 23پذیر  مهمان/هتل نیتر کینزد

آب شرب،  از روستای کلین .است یلومترشش ک ،پمپ بنزین نیتر کیتا نزدآن فا له  است وآسفالت 
زمان . برخوردار است، پارکینگ عمومی و سرویس بهداشتی یبرق، گاز، تلفن، پست، شرکت تعاون

ستا مسیر گردشگری نیز رو این .استفصل بهار و پاییز  آنگردشگری  یها بازدید از جاببهمناسب برای 
یخچال  لهطبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوعی در روستای کلین وجود دارد، از جم یها جاببه. دارد

یک روز  ساله در فرهنگی روستا که هر یها جاببه نیتر مهمیکی از . تپه نچیرو کلین، بقعه شیخ کلین، 

اردیبهشت  33گداشت شیخ کلینی است که در مراسم بزرکند،  یجذب مآنجا خاص گردشگران را به 
نیز جاببه فرهنگی دیگر روستا است مراسم روز عاشورا . شود یتوسط ساکنان روستا برگزار مهر سال 
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 سوغاتی مردم روستا برای. ابندی یمی کلین حضور روستاز در رو این درروستاهای اطراف و ساکنان 
و پلو  غذاهای معروف روستا قیمه. استان روغنی محلی فیل و ن ، گوششیرینیارائه به گردشگران نان 

 . محلی است ۀرشت آش
 های ویژگیو به لحاظ  قرار داردبخش کهریزک  نیز در جنوب شرقی شهرستان ری در نو قلعه

در روستای . کیلومتر است 31شهر  نیتر کیتا نزد آنفا له  بوده و اقلیمی در منطقه گرم و خشک

وجود مکانات اقامتی و پذیرایی از میهمانان و گردشگران ، انیروی انتظامی پاسگاه/کالنتری نو قلعه
مرکز درمانی  یک در روستا، .کلیومتر است 31پذیر  مهمان/هتل نیتر کیتا نزد آناما فا له ندارد، 

 . است یلومتریک ک ،پمپ بنزین نیتر کیتا نزد روستافا له است و آسفالت نو  جاده،  .وجود دارد
 در روستا. برخوردار استاز آب شرب، برق، گاز، تلفن، پست و پارکینگ عمومی نو،  قلعه

 یها بازدید از جاببهزمان مناسب برای . وجود نداردسرویس بهداشتی و شرکت تعاونی روستا 

 .داردستا مسیر گردشگری نیز رو این .استفصل بهار، پاییز و زمستان  ،گردشگری روستای کلین
جمله پل میل تاریخی،  نو وجود دارد، از یخی و فرهنگی متنوعی در روستای قلعهطبیعی، تار یها جاببه

 نیتر مهم یکی از .تپه چال ترخان و ری، موزه تپه میل، عمارت چال ترخان ۀآباد، آتشکددریاچه عشق
گری،  شیشه کاری، وجود هنرهای دستی و سنتی نظیر خاتم نو، ی قلعهفرهنگی روستا یها جاببه

سوغاتی محلی خا ی برای ارائه به گردشگران وجود ندارد و نو   .گری است سفال وحجاری سنگ 
 .کشک بادمجان و کباب محلی است ،غذاهای معروف روستا

در روستای اما باید گفت ، اطالعات دقیقی وجود ندارد آمار وبه لحاظ تعداد گردشگر، هر چند 

گردشگران ، در کلین مبدأاز نظر . است زیاد نو بسار کم ولی در روستای قلعهگردشگران تعداد  کلین
 روستا تقریباً وضعیت گردشگری داخلی و خارجی درو  اطراف یا تهران هستند یداخلی از روستاها

نسبت به گردشگری خارجی ندارد، ولی گردشگری داخلی رشدی نو نیز هر چند  در قلعه. است راکد
تماعی و تفریحی، اجنو  گردشگری  تای کلین دودر روس .در روستا از موقعیت بهتری برخوردار است

شرکت در مراسم عزاداری  دیدار اقوام، تفریح وگردشگران هدف  نگیزه وا. وجود دارددینی و فرهنگی 
فرهنگی، طبیعی، اجتماعی  ینو  گردشگرکلی، چهار  طور بهنو نیز  در قلعه .خاص است یها مناسبت و

 نیزدیدار از موزه، بناهای تاریخی و خرید  نایع دستی و  ها آنهدف  انگیزه ووجود دارد؛ و درمانی 

کلین نسبتاً ضعیف و  ،امکانات رفاهیبه لحاظ  .استگردشگری در طبیعت و استراحت و دیدار اقوام 
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که هر دو به  شود یمدر هر دو روستای فوق استنباط  ها افتهیبنابراین با مقایسۀ  .نو، ضعیف است قلعه
نو  ، قلعههای گردشگری اما به لحاظ ویژگی. های مشابهی دارند ی ویژگیا طقهمنهای  لحاظ ویژگی

تر عمل  نو در جذب گردشگر توانسته است موفق ی دارد و قلعهتر مناسبنسبت به کلین وضعیت 
 .  این موضو  به نحوی در متغیرهای تحقیق نیز منعکس شده است. نماید

 

 ی کمیها افتهی

  توصیف متغیرها .1
 های اقتصادی و اجتماعی روستاییان توزیع پاسخگویان بر حسب ویژگی(: 1)جدول 

 نو قلعه کلین ای و مستقل متغیرهای زمینه
 2/21 2/32 ابتدایی میزان تحصیالت

 3/10 3/22 راهنمایی

 2/19 3/27 دیپلم

 0/2 3/2 لیسانس

 9/13 2/21 سال 12تا  22 سن پاسخگویان

 2/20 1/11 سال 22تا 12

 7/33 3/32 سال 22ا ت 22

 3/23 2/27 سال بیشتر 22

 2/3 2/3 مجرد تأهلوضعیت 

 3/02 0/02 متأهل

 2/2 3/2 مطلقه 

 9/7 2/7 بیوه

 7/20 2/22 کشاورز شغل ا لی

 2/20 2/22 دامدار

 0/1 0/2 کارگر

 3/2 3/7 دار مغازه

 0/1 1/2 راننده

 2/2 2/1 قالیباف

 9/9 2/1 خیاط 

 7/7 0/2 رمندکا

 2/0 9/19 پایین میزان درآمد

 1/22  29/9 متوسط

 3/17 9/29 باال

میزان برخورداری از خدمات 
 رفاهی

 0/30 1/23 پایین 

 2/22 9/29 متوسط

 0/20 0/30 باال

 1/13 2/22 پایین میزان دارایی
 0/20 1/13 متوسط

 9/29 1/2 باال
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 ب شاخص معیشت پایدار و ابعاد آنتوزیع پاسخگویان برحس(: 2)جدول 
 نو قلعه کلین  متغیر وابسته

 9/2 9/12 پایین  (کل)معیشت پایدار 

 2/27 9/29 متوسط

 2/17 9/2 باال

 1/32 0/21 پایین  پایداری اقتصادی 

 0/21 0/11 متوسط

 9/19 2/2 باال

 1/32 9/12 پایین  پایداری فرهنگی

 1/22 2/27 متوسط

 2/17 2/7 باال

 2/37 0/11 پایین  پایداری اجتماعی

 1/23 1/22 متوسط

 1/23 9/39 باال

 9/22 9/29 پایین  محیطی پایداری زیست

 0/21 1/23 متوسط

 1/11 0/0 باال

 1/22 1/22 پایین  پایداری نهادی

 1/22 1/23 متوسط

 2/37 2/32 باال

 
از بین افراد . سوادند در د بی 3سواد و کمتر از ، بادر د از پاسخگویان 39بیش از  در کلین 

در د  2/32در د لیسانس، و  3/2در د دیپلم،  3/27در د تحصیالت راهنمایی،  3/22تحصیلکرده، 

در د  2حدود و در  نو نیز شرایط مشابهی حاکم بود در قلعه. نیز تحصیالت ابتدایی داشتند
در د  0/2در مقطع راهنمایی، در د  3/10گروه، ین از بین ا. ی بیشتری وجود داشتها تحصیلکرده

 (.3 شماره جدول)در د در مقطع دیپلم تحصیل کرده بودند  2/19در د ابتدایی و  2/21لیسانس، 

 22در د به گروه سنی  3/32سال،  22تا  12در د از پاسخگویان به گروه سنی  1/11در کلین، 
سال و  22 سنی در د به گروه 2/27و در نهایت  سال 12تا  22در د به گروه سنی  2/21سال،  22تا 

در د از  13نو،  در قلعه. سال بوده است 27-22میانگین سنی پاسخگویان بین. باالتر تعلق داشتند
در د به 2/20سال،  22تا  22در د به گروه سنی  7/33سال،  12تا  22پاسخگویان به گروه سنی 

میانگین سن . سال و باالتر تعلق داشتند 22سنی  در د به گروه 3/23سال و  22تا  12گروه سنی 

 .سال است 22/ 0پاسخگویان نیز 
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در د  2/7در د مطلقه و  3/2در د مجرد و 2/3در د از پاسخگویان متأهل،  0/02در کلین، 
 2/2در د مجرد،  2/3در د از پاسخگویان، متأهل،  3/02نو  طور مشابهی، در قلعه به. بیوه بودند

 .در د بیوه بودند 9/7در د مطلقه و 
 2/22)و دامداری ( در د 0/22)کلین به کشاورزی بیشترین در د افراد مورد بررسی در 

بافی و  در د به قالی 2/1برای مثال . در درجه بعدی قرار داشتند دیگر مشغول بودند و مشاغل( در د

. مشغول بودندگی در د به رانند 0/1 و داری در د به مغازه 3/7در د به کارگری،  0/2خیاطی، 
نو با تفاوت اندکی بیشتر از روستای کلین، بیشترین در د  در قلعه. کارمند بودند نیزدر د  0/2تعداد 

 7/7)در د به کارمندی  31. مشغول بودند( در د 2/20)و دامداری ( در د 7/20) به کشاورزی
، قالیبافی و خیاطی (د در 0/1)، کارگری (در د 3/2)، رانندگی (در د 3/2)داری  ، مغازه(در د

 . اشتغال داشتند( در د2/2)
 9/29و  ونیم میلیون،یک تا یک بیندر د  29، یک میلیونتا از پاسخگویان در د  19کلین، در 

نو اندکی وضعیت بهتر بوده است، بطوری  در قلعه. میلیون تومان درآمد داشتند  و نیمیکدر د باالی 

نیم ویکباالی در د  3/17یلیون و م  نیمویکتا  یکدر د باالی  1/22 ،میلیون یکدر د تا  2/0 که
 . میلیون تومان درآمد داشتند

 29های رفاهی در سطح پایین،  هزینه ظدر د از پاسخگویان به لحا 23 حدود در روستای کلین
در . کردند در د در سطح باال برای امور رفاهی خود هزینه می 33حدود در د در سطح متوسط و 

در د  0/20ی متوسط و ها نهیهزدر د  2/22ی رفاهی کم، ها نهیهزدر د 0/30نو نیز  تای قلعهروس
نو بهتر بوده  های رفاهی در روستای قلعه در واقع، وضعیت هزینه. های رفاهی زیاد داشتند نیز هزینه

 .است

و در د در سطح متوسط  13در سطح پایین، در د از دارایی پاسخگویان  22حدود در کلین 
 حدود، بطوری که ا حدی متفاوت استنو وضعیت ت در قلعه. نددر د در سطح باال قرار داشت 7حدود 

در د در سطح  29در د در سطح متوسط و  23حدود در سطح پایین، شان  در د میزان دارای 13
 .باال قرار داشت

موارد زیر آشکار  مجزا مورد بررسی قرار دهیم طور بهرا ی معیشت پایدار ها مؤلفهاگر بخواهیم 

 :شود می
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 0/11در سطح پایین، خود را در د از پاسخگویان  0/21، کلیندر  ،به لحاظ پایداری اقتصادی
نو برداشت  در قلعه. دادندقرار میدر سطح باال خود را در د  2/2در د در سطح متوسط و 

خگویان به پایداری پایین، در داز پاس 1/32: تر است پاسخگویان به لحاظ پایداری اقتصادی خوشبینانه

 .پایداری باال تاکید داشتند در د بر 19در د به پایداری متوسط و  0/21

در د به  2/27به پایداری پایین، ان در د از پاسخگوی 12، کلیندر  ،به لحاظ پایداری فرهنگی
که این شاخص  دهندنشان می ها داده. باال اشاره داشتند در د نظر به پایداری 2/7پایداری متوسط و 

متوسط و در د  1/22در د بر پایداری پایین، 1/32ی که طور بهقرار دارد، نو در سطح باالتری  در قلعه

 .پایداری باال تاکید داشتند ردر د ب 2/17
در د به  1/22پایین،  در د از پاسخگویان به سطح 0/11، کلین در ،از نظر پایداری اجتماعی

نو برداشت  همانند متغیرهای قبلی در قلعه. باال معتقد بودنددر د به سطح  39سطح متوسط و 

در د از پاسخگویان 2/37ستا رو این در. پاسخگویان در خصوص پایداری اجتماعی باالتر از کلین بود

باال تاکید  در د بر پایداری اجتماعی 1/23در د بر پایداری متوسط و  1/23بر پایداری پایین، 

 .داشتند

در د  1/23در داز پاسخگویان بر پایداری پایین،  29، کلیندر  ،محیطی زیستاز نظر پایداری 
مراتب ه نو ب این برداشت در قلعه. در د بر پایداری باال اشاره داشتند 0/0بر پایداری متوسط و 

در د به تاثیرگذاری  0/21در د از پاسخگویان به تاثیرگذاری پایین،  22ستا رو این در. تر بود مثبت

 .در د به تاثیرگذاری باال اشاره داشتند 1/11و متوسط 

در د به  1/23در د از پاسخگویان به پایداری پایین،  1/22، کلین در ،پایداری نهادی از نظر
نو این  ی دیگر، در قلعهها مؤلفههمانند . در د به پایداری باال اشاره کردند 2/32پایداری متوسط و 

در د به  1/22ستا به پایداری پایین، رو این در د از پاسخگویان 1/22برای مثال . تر بود برداشت مثبت
 .در د به پایداری باال تاکید داشتند 2/37پایداری متوسط و 

در سطح در د از پاسخگویان در روستای کلین  12، معیشت پایداربه لحاظ شاخص ی کلطور  به

به تبع متغیرهای فوق . اشتنددقرار باال  نیز در سطحدر د  2در د در سطح متوسط و  9/29پایین، 
نو از نظر معیشت پایدار در وضعیت بهتری قرار داشت،  ویژه متغیرهای اقتصادی روستای قلعه هب

به لحاظ شاخص معیشت پایدار، در سطح پایین،  ،در د از پاسخگویان 2 ستارو این بطوری که در
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 .در سطح باال قرار داشتنددر د  2/17متوسط و در د در سطح  2/27

 

 تحلیل روابط

 (ی اقتصادی و اجتماعی پاسخگویانها یژگیو)تحلیل روابط بین معیشت پایدار و ابعاد آن و متغیرهای مستقل : (1)جدول 

 نو قلعه کلین

 مقدار ((Sig نو  آزمون متغیروابسته مقدار ((Sig آزمون نو  متغیروابسته متغیرمستقل
 
 
 
 

میزان 
 تحصیالت

 0/012 958/9 گاما (کل)معیشت پایدار 0/211 378/9 گاما (کل)معیشت پایدار
 0/013 952/9 گاما پایداری اقتصادی 0/059 21/89 گاما پایداری اقتصادی

 0/404 029/9 گاما پایداری فرهنگی 0/759 000/9 گاما پایداری فرهنگی

 0/288 192/9 گاما پایداری اجتماعی 0/201 369/9 گاما پایداری اجتماعی

 0/008 968/9 گاما محیطی پایداری زیست 0/143 542/9 گاما محیطی زیست پایداری

 0/372 066/9 گاما پایداری نهادی 0/296 159/9 گاما پایداری نهادی

 
 
 سن

 0/056 750/9 گاما (کل)معیشت پایدار 0/057 741/9 گاما (کل)معیشت پایدار
 0/171 264/9 ماگا پایداری اقتصادی 0/069 713/9 گاما پایداری اقتصادی

 0/127 417/9 گاما پایداری فرهنگی 0/246 134/9 گاما پایداری فرهنگی

 0/136 379/9 گاما پایداری اجتماعی 0/021 903/9 گاما پایداری اجتماعی

 0/022 870/9 گاما محیطی پایداری زیست 0/123 439/9 گاما محیطی پایداری زیست

 0/149 313/9 گاما پایداری نهادی 0/097 560/9 گاما پایداری نهادی

 
 

میزان 
 درآمد

 0/569 004/9 گاما (کل)معیشت پایدار 0/537 000/9 گاما (کل)معیشت پایدار
 0/435 015/9 گاما پایداری اقتصادی 0/055= 0/788 گاما پایداری اقتصادی
 0/155 427/9 گاما پایداری فرهنگی 0/392 024/9 گاما پایداری فرهنگی

 0/424 028/9 گاما پایداری اجتماعی 0/020 912/9 گاما ری اجتماعیپایدا

 0/209 284/9 گاما محیطی پایداری زیست 0/209 226/9 گاما محیطی پایداری زیست

 0/149 383/9 گاما پایداری نهادی 0/509 001/9 گاما پایداری نهادی

 
 

میزان 
برخورداری 

های  از هزینه
 رفاهی

 0/419 013/9 گاما (کل)معیشت پایدار 0/215 203/9 ماگا (کل)معیشت پایدار

 0/034 848/9 گاما پایداری اقتصادی 0/037 836/9 گاما پایداری اقتصادی
 0/509 001/9 گاما پایداری فرهنگی 0/472 004/9 گاما پایداری فرهنگی

 0/076 679/9 گاما پایداری اجتماعی 0/211 188/9 گاما پایداری اجتماعی
 0/213 196/9 گاما محیطی پایداری زیست 0/202 215/9 گاما محیطی داری زیستپای

 0/059 705/9 گاما پایداری نهادی 0/170 307/9 گاما پایداری نهادی

 
 

میزان 
 دارایی

 0/487 001/9 گاما (کل)معیشت پایدار 0/418 033/9 گاما (کل)معیشت پایدار
 0/329 019/9 گاما اری اقتصادیپاید 0/062 776/9 گاما پایداری اقتصادی
 0/415 003/9 گاما پایداری فرهنگی 0/257 193/9 گاما پایداری فرهنگی

 0/156 338/9 گاما پایداری اجتماعی 0/199 276/9 گاما پایداری اجتماعی
 0/147 330/9 گاما محیطی پایداری زیست 0/479 015/9 گاما محیطی پایداری زیست

 0/024 881/9 گاما پایداری نهادی 0/079 697/9 اگام پایداری نهادی
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است،  شدهمنعکس  1تحلیل روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، که نتایج آن در جدول 
 :سازد یمموارد زیر را آشکار 

رابطه معناداری وجود  ها آن (کل) بین میزان تحصیالت افراد و میزان معیشت پایداردر کلین 
ی اقتصادی و فرهنگی به لحاظ ها مؤلفهی پایداری فقط در ها مؤلفهبین تحصیالت و رابطه . ندارد

رابطه معناداری وجود در کلین ( شاخص کل)بین سن و معیشت پایدار همچنین  .آماری معنادار است

روابط فوق در خصوص متغیرهای سن . نیز  ادق است ها مؤلفهتک  این رابطه در خصوص تک. ندارد
شاخص معیشت  پاسخگویان با اقتصادی و اجتماعیهای  ویژگیتوجه به رابطۀ بین  و تحصیالت با

زاهراً  3شماره  با توجه به جدول. نو مشابه است به استثنای متغیر پایداری فرهنگی در قلعهل، پایدار ک
 .استنو تحت تأثیر تعداد زیاد افراد تحصیلکرده  تفاوت در پایداری فرهنگی در قلعه

که برخالف متغیرهای فوق،  دهد یمبین درآمد و معیشت پایدار و ابعاد آن نشان تحلیل روابط 

. رابطه معناداری وجود دارددر هر دو روستا  ها آن (کل) ین میزان درآمد ماهانه افراد و معیشت پایدارب
  .شودبیشتر می نیزدر واقع، با افزایش میزان درآمد پاسخگویان، معیشت پایدار 

 دهد یمی رفاهی و معیشت پایدار و ابعاد آن نشان ها نهیهزن برخورداری افراد از تحلیل روابط بی
میزان برخورداری افراد از بقیه متغیرها رابطه معناداری با  پایداری فرهنگی،در هر دو روستا به استثنای 

  .دنده ینمنشان رفاهی  یها نهیهز
که در هر دو  دهد یمابعاد آن نشان  میزان دارایی و معیشت پایدار و رتحلیل روابط بین متغی

رابطه معناداری  ها آنمعیشت پایدار  توریسم بر ریتأثبرداشت آنان از بین میزان دارایی افراد و  روستا

 . وجود دارد

 

 گیری بحث و نتیجه
پایدار داشته باشد و با  ۀمی در متنو  سازی اقتصادی و توسعسه تواند یم گردشگری روستایی،

نیافته گردد و منافع بسیاری را نصیب روستاییان  همناطق توسع ۀب توسعو درآمد موج ایجاد اشتغال

نو را مورد  روستاهای کلین و قلعهگردشگری در این تحقیق با الهام از رویکرد معیشت پایدار، . بکند

 تا چهستاها رو این مطالعه قرار داد و بطور مشخص در پی پاسخ به این سئوال بود که گردشگری در
 مؤثر باشد؟  آنمعیشت پایدار برای ساکنان در ایجاد حد توانسته است 
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کاهش فقر و افزایش درآمد تاکید  برگردشگری مثبت  و ادبیات مربوطه بیشتر بر رابطه مستقیم
زایی بیشتری در میان ساکنان روستا درآمد بدین معنی که هر چه گردشگری روستایی باال باشد. دارد

 نوبهبه  این موضو . را به دنبال داردبهبود معیشت و کاهش فقر در روستا  ین امرکه ا شودمی ایجاد
و  ها جاببه، رو این از. شود یمدرباره گردشگری روستایی تر شدن دیدگاه روستاییان مثبتخود باعث 

اشتغال، سودآوری افزایش میزان  ،توانند نقش مهمی در جذب گردشگر مبادی گردشگری روستایی می

 دییتأیکرد در این تحقیق رو این .دنداشته باشای و ملی در سطح محلی، منطقهوری اقتصادی هو بهر
نو، که بیشترین میزان  افراد نمونه در قلعه اغلبی پژوهش حاضر، ها افتهبر اساس یبرای مثال، . شود می

به تأثیر  ،داشت، نسبت به کلین که کمترین میزان گردشگر را کرد یمگردشگر را در طی سال جذب 
 .ی آن اعتقاد داشتندها مؤلفهبیشتر گردشگری بر معیشت پایدار و 

ای و اقتصادی و اجتماعی، رابطه معنادار و مثبتی  متغیرهای زمینهاغلب نو  به همین ترتیب در قلعه
در بین متغیرهای مستقل، رابطه دارایی و . داشتآن  یها مؤلفهبا پنداشت افراد به معیشت پایدار و 

ی پژوهش حاضر، دیدگاه بدبینان به ها افتهی. وابسته از شدت بیشتری برخوردار بودد با متغیر درآم

در جامعه میزبان  گردشگریکند همان دیدگاهی که معتقد است میگردشگری روستایی را رد 
 .را به دنبال دارد پیامدهای منفی

برای مثال . کند یم دییتأرا  ی تحقیق اشلی را رد و برخی دیگرها افتهیاز برخی  ،نتایج پژوهش
پول بیش از حد گردشگری به عنوان مشاغل و آثار خال ه کردن  که کند ینم دییتأاین یافتۀ اشلی را 

ایی روست که مناطق مورد نظر به عنوان روستاهای هدف گردشگریچرا . له استأساده نشان دادن مس
کاهش به  توان یمو فقط از این طریق اشته رینی ساکنان روستاها دآفنقش مهمی در بهبود درآمد و کار

کند پژوهش، این یافتۀ اشلی را تأیید می نتایج. دست پیدا کردساکنان روستا پایدار فقر و بهبود معیشت 

ریسک میان  پخشو  متعدد از زمین یها ای بر اساس استفاده معیشتی پیچیده یها راهبرداد محلی راف که
مختلف مثبت یا منفی، مستقیم یا غیر مستقیم،  یها به شکل ها یاستراتژ این کهدارند متعدد  یها تیفعال

که با گسترش چرا. آورند یرا به همراه م یاثرات مختلفبه نوبه خود  و هستندتحت تأثیر گردشگری 
به مشاغل مرتبط  توانند یم ،بودند ی مشغولکشاورزبه که بیشتر  ،مردم روستاهای مورد نظر گردشگری

بهبود معیشت  را عاملی در گردشگری روستاییاز این طریق وستایی نیز دست یابند و با گردشگری ر

 .روستا بدانندو کاهش فقر 
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ی ها افتهی. معیشتی مختلف هستند یها تیافراد مختلف دارای اولو سوم اشلی که یافتۀ در مورد
وه بر کار کشاورزی یا ساکنان روستا عال اغلببدین دلیل که . کند یماین نتیجه را تأیید تحقیق حاضر 

درباره  شده مطرحی ها هینظری ریکارگ بهبا  در این پژوهش سعی شد. نیز داشتند دامداری مشاغل دومی
به گردشگری روستایی و مسائل مربوط به  تر قیدقآثار گردشگری روستایی و کاهش فقر، نگاهی 

ردشگری روستایی یکی از شناخت آثار گ. کاهش فقر و بهبود معیشت آن در ایران داشته باشیم

 ی مهم مطالعاتی در گردشگری است و ما برای پیشرفت در عر ه گردشگری روستایی کشورها حوزه
ناگزیر به دستیابی به شناختی از روستاهای هدف گردشگری و عوامل دخیل در  و کاهش فقر روستایی

 .هستیمکشورمان روستایی در گسترش گردشگری 
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