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  چكيده

 اقتصادي، بعداي از تواند اثرات قابل مالحظههاي مهم اقتصادي و سودآور است كه ميگردشگري روستايي از جمله فعاليت

 بر گردشگري اثرات ،در اين پژوهش. فضايي بر روي جامعه ميزبان داشته باشد ـمحيطي و كالبدي فرهنگي، زيست ـ اجتماعي

اين تحقيق از نظر هدف، . مورد بررسي قرار گرفته است سروآباد شهرستان اورامان روستايي بخش خانوارهاي پايدار معيشت

 سرپرستان را پژوهش اين آماري جامعه. پيمايشي است تركيبي از روش اسنادي ـها  آوري دادهكاربردي و از لحاظ نحوه جمع

 دهد مي تشكيل را هستند گردشگر حجم بيشترين داراي كه )اورامان تخت، سلين، بلبر و كماله( اورامان بخش روستاي 4 خانوار

ها به دست آمد، نمونهبه نمونه 250حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران اصالح شده . است خانوار 1270 با آنها برابر تعداد كه

 اين پژوهش، در ها گردآوري داده ابزار. اي و تصادفي براساس جمعيت هر روستا انتخاب شدند گيري طبقهدو روش نمونه

براي بررسي تأثير گردشگري بر . دست آمدبه) 0.84(پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ . محقق ساخته است پرسشنامة

هاي اين تحقيق با  يافته .شد اي، تحليل واريانس، تحليل رگرسيون و تحليل مسير استفادهنمونهتي تك هاي دار از آمارهمعيشت پاي

انساني، اجتماعي، فيزيكي، طبيعي و  بعداي گردشگري بر  نمونهدهد كه بر اساس آزمون تي تك استفاده از آزمونهاي آماري نشان مي

داري وجود  بررسي تحليل واريانس نشان داد كه بين ابعاد مختلف معيشت پايدار اختالف معني. اردمالي روستائيان تأثير مثبت د

بر داري را  تأثير معني) انساني، اجتماعي، طبيعي، فيزيكي، مالي بعد( نشان داد همه ابعاد معيشت پايدار تحليل رگرسيون. دارد

تحليل مسير حاكي از آن است كه همه ابعاد تأثير مستقيم و غيرمستقيمي  همچنين نتيجه بر اساس. دارند معيشت پايدار روستاييان

تأثير مثبت طوركلي از ديدگاه مردم گردشگري بر معيشت پايدار روستاييان بخش اورامان تختبر معيشت پايدار روستايي دارند، به

  .دارد

  

  معيشت پايدار، گردشگري، بخش اورامان، شهرستان سروآباد: كليدواژگان

 

                                                
  ).09188752263نويسنده مسئول ( ، ايراناستاديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور. 1

    ، ايراناستاديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور. 2

  كارشناسي ارشد رشته جغرافيا، دانشگاه پيام نور  3.



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                   122

 

  مسألهمقدمه و طرح 

هاي اصلي بهبود سطح كيفيت زندگي ساكنان محلي را تواند زمينه اي كه ميعنوان يك فعاليت پايه بالقوهگردشگري به
نقش گردشگري در ايجاد كيفيت زندگي مطلوب، از طريق استاندارهاي باالي سطح . فراهم آورد مورد توجه است

فرصتهاي شغلي بيشتر، درآمد سرانه باال، تنوع اقتصادي، ارتقاء و بهبود سطح  زندگي درآمدهاي مالياتي روز افزون،
تسهيالت فراغتي، ارتقاء كيفيت و توسعه زيرساختها و خدمات عمومي در جامعه، تبادل فرهنگي، افزايش سطح 

كي از راهبردهايي ي). choi,2003:5(گيري است يكديگر و مانند آن، قابل اندازههاي مردم و گردشگران نسبت به آگاهي
هاي اخير، در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه بوده و نتايج مثبت داشته است، توسعه و گسترش  كه در دهه

 عنوان منبع درآمدي و در عينهاي متعدد طبيعي و فرهنگي روستا به گردشگري در نواحي روستايي و استفاده از جاذبه

). shen,(2009:11 فرد طبيعي و فرهنگي روستا استي منحصر بهها ها و جاذبه حال كمك به حفاظت از سرمايه

هاي جديدي  ساز ايجاد فرصت تواند زمينهعنوان يك راهبرد جديد در زمينه توسعه روستايي ميگسترش گردشگري به
قتصادي و هاي ا ايجاد درآمد، افزايش اشتغال و رشد پايدار، تأمين هزينه، ايجاد زيرساخت: در نواحي روستايي از جمله

هاي اقتصاد روستا، امنيت و آسايش ساكنان محلي و حفاظت از منابع طبيعي  اجتماعي، تحرك بخشيدن به ساير بخش
ها،  ها، تغييرات كاربري اراضي، افزايش قيمت يا موجب افزايش آلودگي) Kostas,(2002:10و ميراث فرهنگي باشد 

تحمل محيط، موجب كاهش يا افزايش سطح كيفيت زندگي  تغييرات فرهنگي و اجتماعي و فراتر رفتن از ظرفيت
هاي كالن اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي  هاي عيني و ذهني ويژگي ساكنان روستايي در بسياري از شاخص

  ).kim,2012:24 ( شود

كانون تمركز فقرا در ويژه جوامع روستايي كه ريزي، در جوامع انساني، بههاي برنامه امروزه يكي از بزرگترين چالش
عنوان چهارچوب هاي اخير آنچه به در دوره). NZAID,(2002:11اند، تأمين معيشت استكشورهاي در حال توسعه

آموزش مهارت و بهداشت ( هاي سرمايه انساني شود، شامل مؤلفهعنوان راهبرد بقاء روستايي ناميده ميمعيشت و به
هاي اجتماعي و مشاركت مردمي شبكه( ، سرمايه اجتماعي)اورزي و نظاير آنتجهيزات كش( ، سرمايه فيزيكي)خانوارها

بنابراين  شود؛ مي) منابع طبيعي( هاي طبيعي و سرمايه) انداز، اعتبارات و غيره پس( هاي مالي، سرمايه)در طول آن
توان ها است كه مياده از آنها، هم در زمينه دسترسي به دارايي و استف اي از فعاليت راهبردهاي معيشت، مركب از دامنه

نظير ( هاي بيروني گيري ، جهت)ها روابط اجتماعي، نهادها و سازمان( ها را به واسطه فاكتورهاي اجتماعيآن
 تعبير كرد ) سالي، سيالب، آفات و غيره خشك( ها و رويدادهاي محيطي و شوك) ها و روندهاي اقتصادي گيري جهت

2001:12), Pasteur .(ها و  گيري راهبردهاي معيشت پايدار دارايي ترين و تأثيرگذارترين اجزا در شكل ميكي از مه
هاي  اي براي درك گزينه رويكرد معيشتي بر اين اساس كه دارايي اقشار فقير روستايي پايه. هاي معيشتي است سرمايه

ها و  ت مطمئن و مطالبات آنيابي به معيش هاي دست باشد، استراتژي ها براي اشتغال و درآمدزايي مي پيش روي آن
  ).Ellis, (2003:41 شود باشند، تعريف مي ها، با آن مواجه مي هايي كه در فعاليت همچنين، آسيب

 جمهوري كشور. آيد مي حساببه دنيا در صنعت ترين متنوع و ترين بزرگ عنوانبه جهانگردي صنعت امروزه

در ) 4:1391محرابي،( دارد قرار گردشگري هاي جاذبه وجود نظر از دنيا اول كشور ده 10 رديف در ايران اسالمي
هاي اخير به  هاي متعدد طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، در سال اين راستا استان كردستان با داشتن جاذبه
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هاي مهم گردشگري روستايي كشور مبدل شده است، يكي از محورهاي مهم گردشگري روستايي اين  يكي از قطب
هاي متعدي در  اين بخش كه داراي پتانسيل. ش اورامان شهرستان سروآباد در غرب استان كردستان استاستان، بخ

هاي گردشگري استان و كشور مطرح است كه هر ساله پذيراي تعداد  عنوان يكي از قطبعرضه گردشگري است، به
يجه تأثيرگذاري بر ابعاد اقتصادي، با ورود گردشگران به منطقه و در نت. زيادي از گردشگران داخلي و خارجي است

عبارتي ديگر، وجود آمده است، بهاجتماعي فرهنگي و محيطي، تغييراتي در زندگي جامعه روستايي منطقه به
هاي اساسي پژوهش  سؤال آفرين بوده است، بنابراين گردشگري روستايي در رابطه با زندگي روستاييان منطقه نقش

  :شود گونه مطرح ميبدين

پايدار خانوارهاي روستايي بخش اورامان در ابعاد انساني، اجتماعي، ملي، طبيعي و فيزيكي  شتيمعآيا گردشگري بر 
  پايدار خانوارهاي روستايي بخش اورامان متفاوت است؟ شتيمع ميزان تأثير گردشگري بر ابعاد مختلف تأثيرگذار است؟ آيا

  

  پيشينه تحقيق

ها در  گرفته چند نمونه از اين پژوهش مناطق جغرافيايي مطالعات فراواني انجام سعهدر رابطه با نقش گردشگري در تو
 .ذكر شده است) 1( جدول

  هاي پيشين اي از پژوهش خالصه: 1جدول

  نتايج  عنوان پژوهش  و سال مؤلف

همكاران و  1كاسا

)2014(  

 شتيمعبررسي و تجزيه و تحليل وضعيت 

  يوپياتروستايي ناحيه ووردا در جنوب 

بايد براي برطرف كردن نيازهاي جامعه ووردا  داران سهامي دولتي و ها سازمانكه  دهد يمنتايج نشان 

  پايدار و توسعه روستايي را ايجاد كنند شتيمعتالش كنند تا بتوانند 

همكاران و 2ريچارد

)2013(  
  نقش گردشگري بر كيفيت زندگي روستاييان

توسعه محلي، سطح : يي همچونها شاخصگردشگري را عامل بهبود كيفيت زندگي روستاييان در 

  داند يمدستمزدها، كاهش فقر و بهبود آموزش و سالمتي روستاييان 

همكاران و  3چن

)2012(  

بررسي معيشت پايدار و مديريت اجتماع 

  و بهبود رييتغ :محور منابع جنگلي چين

ن جامعه محلي، توسعه هماهنگ، بهبود معيشت پايدار و حفاظت از منابع تحت همكاري دولت و ساكنا

  شود يمجنگلي، روندي مهم در آينده خواهد بود كه باعث تغيير در وضعيت معيشت و بهبود آن 

همكاران  و 4رفآ

)2011(  

 يزندگگردشگري در كيفيت  ريتأثبررسي 

  )شيراز: موردمطالعه(

در بهبود  راتيتأثاين . نمايان استنقش گسترش گردشگري در ارتقاي سطح كيفيت زندگي ساكنان 

  ها استبهزيستي رواني، افزايش درآمد و اشتغال، بيشتر از ساير متغير

همكاران و  5شن

)2009(  

: بررسي ارتباط رويكردهاي معيشت و گردشگري

  با انديشه پيوندي اتيبر ادبمروري 

نياز به توسعه دانش جديد در مورد معيشت پايدار و گردشگري براي به حداكثر رساندن اين مطالعه 

ي به توسعه روستايي و پايدار به وسيله ابي دستمنافع حاصل از گردشگري براي فقراي روستايي و 

  شود يمگردشگري را به عنوان يك استراتژي معيشتي يادآور 

و  اين بيط

  )1395(همكاران 

 يزندگ تيفيبر ك يگردشگر راتيتأث ليتحل

  )بخش اورامان شهرستان سروآباد: مورد( انييروستا

بعد  ن،يهمچن. بخش شده است نيا انييروستا يزندگ تيفيموجب بهبود سطح ك يگردشگر ةتوسع

  داشته است انييروستا يزندگ تيفيسطح ك يرا در ارتقا ريتأث نيشتريب گر،يابعاد د انيدر م ياقتصاد

زاده و يحاج

  )1394(همكاران 

 يفرهنگ - يو اجتماع ياقتصاد راتيتاث

در  ييروستا داريپا شتيبر مع يگردشگر

  شهرستان چرام

 يو فرهنگ يو اجتماع يدر توسعه اقتصاد يتوسعه گردشگر نتيجه تحقيق آنها حاكي از آن است كه

  داشته است ريدهستان شهرك تأث

                                                
1 Kassa  
2.Richard 
3. Chen 
4.Aref 
5. Shen 
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  نتايج  عنوان پژوهش  و سال مؤلف

و  زاده عبداهللا

  )1394(همكاران 

در  ييروستا داريپا شتير معب يگردشگر ريتأث

  استان گلستان

 ياز روستاها يگردشگر يهادر روستا ها هيو كل سرما يمال ،يكيزيف يها هيسرما نيانگيم

و  يگردشگر يدر روستاها يرپذيبيآس نهيزم نيتر مهمهمچنين  و است شتريب يرگردشگريغ

  است راتييبودن تغ يفصل ،يرگردشگريغ

و همكاران  يريقد

)1394(  

 يدر روستاها يشتيمع يها هيسرما يبند سطح

  شهرستان طالقان: مورد يكوهستان يگردشگر

 يها تياز فعال يناش انيروستائ يشتيمع يها هيسرما تيكه وضع دهد يبه دست آمده نشان م جينتا

  ستيموردمطالعه مساعد ن يدر روستاها يگردشگر

 و همكاران يقاسم

)1393(  

 يدر توسعه اقتصاد ينقش گردشگر

  شهرستان بهشهر ييروستا يها سكونتگاه

موجب  تواند يم يگردشگر يزير برنامهاست و  ياساس يبازنگر ازمندينمنطقه در  ييروستا يگردشگر

 داريپا يدر حوزه گردشگر افتهي صورت سازمان به ياقتصاد يها تيو رونق فعال يتنوع اقتصاد محل

  شود ييروستا

و يگانه   محمدي

  )1392(همكاران 

نقش گردشگري مذهبي در توسعه روستايي 

  )روستاي قيچاق مياندوآب: موردي(

كه گردشگري مذهبي در بين ابعاد اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و  دهد يمتحقيق ايشان نشان  نتايج

  محيطي تنها در بعد كالبدي موجب بهبود كيفيت زندگي روستاييان شده است

همكاران و  يعيمط

)1392(  

 دگاهياز د يت اقتصاد گردشگراثرا يابيارز

  هيدر تفرجگاه بند اروم زبانيجامعه م

و  يمحل نيساكن يدرآمد برا شيجوانان و افزا ياشتغال برا جاديهمچون ا ياثرات مثبت يگردشگر

  به دنبال داشته است يمحل نيساكن يبرا نيزم متيق شيمانند افزا ياثرات منف

ي و زرافشان

  )1392(همكاران 

در ارتقاء  يگردشگراثرات توسعه 

 ينواح اجتماعي –ياقتصاد يها شاخص

  )كرمانشاه جابير( ييروستا

: عبارتند از امدهايپ نيا. باشديعمده م امديچهار پ يدر منطقه موردمطالعه دارا يگردشگرتوسعه 

  ياجتماع هيو كاهش سرما يتوسعه فرهنگ ،يطيمح ستيمشكالت ز جاديا ،ييدرآمدزا

جمعه پور و 

  )1391( ومرثيك

و  ها ييدارابررسي اثرات گردشگري بر 

: مطالعه موردي(ي معيشتي مردم ها تيفعال

  )روستاي زيارت

ي در معيشت پايدار روستاييان ايجاد كند و آثار مؤثرگردشگري در روستاي زيارت نتوانسته است نقش 

  نبوده است مؤثر ها شاخصمثبت گردشگري جز در بعضي 

  1396پژوهش با استفاده از منابع مختلف،ي نظري ها افتهي: منبع

 
  ها مواد و روش

و از لحاظ گردآوري اطالعات تركيبي از روش  تحليلي، از لحاظ هدف كاربردي -تحقيق حاضر از لحاظ نوع، توصيفي
اي و كتابخانه -هاي اسنادي در اين پژوهش براي گردآوري اطالعات از روش. و پيمايشي است) ايكتابخانه( اسنادي

ابزار . هاي استخراج شده در چارچوب نظري، استفاده شده است بر اساس شاخص) تكميل پرسشنامه( وش ميدانير
 گويه شاخص 10انساني،  شاخصگويه درباره  10پرسشنامه شامل . گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته است

گويه در مورد  10 كالبدي و هاي د شاخصگويه در مور 10مالي و اقتصادي،  هاي گويه در مورد شاخص 20ي، اجتماع
ريزان روستايي و گردشگري مورد روايي پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و برنامه. باشد طبيعي مي هاي شاخص

دست آمده كه عدد قابل به/) 84(براي ميزان پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده شده، مقدار كلي آن  تاييد قرار گرفته و
  .ذكر شده است) 2( در جدول آزمون كرونباخ همه ابعاد باشد نتايج ميقبولي 

  ابعاد پرسشنامه پايايي: 2جدول

  كلي  فيزيكي  طبيعي  مالي  اجتماعي  انساني  شاخص

  /84  /83  /79  /88  /81  /78  مقدار آلفاي كرونباخ

  هاي پژوهش يافته: منبع         

كه داراي  )اورامان تخت، بلبر، سلين، كماله(روستاي بخش اورامان  4جامعه آماري اين پژوهش را سرپرستان خانوار 
خانوار  1270برابر با  1390دهد كه تعداد آنها طبق آمار سرشماري سال  اند را تشكيل مي بيشترين حجم گردشگر بوده

  .است
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خانوار بخش  1270طوري كه از ميان به. در پژوهش حاضر جهت تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده
با مشخص شدن حجم نمونه، به . خانوار تعيين گرديد 281 ،)140:1382نيا،  حافظ( 1اورامان، بر اساس فرمول كوكران

هاي توزيعي هر روستا اول با روش  ها در كل جامعه آماري توزيع شود، تعداد پرسشنامه اين دليل كه تعداد نمونه
  ).3 جدول(نمونه تصادفي ساده در ميان سرپرستان خانوار روستاها توزيع شد  اي و سپس به روشگيري طبقه نمونه

 ها در روستاهاي منتخب نحوه توزيع پرسشنامه: 3جدول

  ها پرسشنامه كل تعداد از سهم  تعداد نمونه  تعداد خانوار  روستا  رديف

 57  144  711 اورامان تخت 1

 15 37  199 بلبر 2

 16 39  200 سلين 4

 12 30 160 كماله  7

  100  250  1270    مجموع

  )1395( نويسندگان: منبع                                      

  

  هاي تحقيق شاخص

هاي متعددي براي سنجش ميزان تأثير گردشگري در معيشت پايدار وجود دارد، در اين تحقيق براي سنجش  شاخص
  ايم استفاده كرده) 4( هاي جدول تأثير گردشگري در منطقه اورامان از شاخص

  پژوهش ي استفاده شده درها شاخص: 4جدول

  ها شاخص  مؤلفه  رديف

  مهاجرت معكوسيادگيري مهارت، زنان،  به سالمت، توجه و بهداشتي هاي آموزش، مراقبت اطالعات، سالمت، تحصيالت، وضعيت  انساني  1

  اجتماعي  2
فرهنگي،  روستا، تعامالت مردم وآمد امنيت، رفت فرهنگي، احساس همياري، تبادالت اعتماد، همبستگي، مشاركت، همكاري،

  محلي فرهنگ و ورسوم آداب

  مالي  3

 محصوالت روستا، بازار بومي شغلي، اقتصاد هاي زنان، فرصت مسكن، اشتغال شغل، قيمت از درآمد، رضايت ايجاد شغل،

 بهبود جهت انگيزه كشاورزي، ايجاد اراضي قيمت درآمد، ميزان از رضايت ها، وام انواع به كردن، دسترسي انداز كشاورزي، پس

 هاي محلي، شغل اقتصاد وساز، رشد شغلي، ساخت شغلي، امنيت هاي مالي، فرصت و اعتباري خدمات به كار، دسترسي وضعيت

  دستي صنايع فصلي، توليد

  طبيعي  4

محيطي، فضاي سبز روستايي، زيبايي و جذابيت بهداشت ، منابع آبي، ستيز طيبه مح رانيتوجه مدي، ستيز طياخالق مح

روستاها، سطح باغات، حساسيت ساكنان به مساله محيط زيست، توجه مسئولين نسبت به مساله حفاظت از محيط، مديريت زباله 

  و دفن بهداشتي زباله

  فيزيكي  5

اي مناسب،  انرژي، جاده ، منابعبازار محصوالت كشاورزي نقليه، دسترسي به وسايل كشاورزي، آالت ماشين جاده، وضعيت

 ساخت مسكنهاي ارتباطي،  هاي روستايي، راه ، امكانات زيرساختي، طرحمسكن ساخت درمصالح مناسب مسكن مناسب، 

  هاي تفريحي، احياي و مرمت آثار باستاني و فرهنگي مكانساخت جديد، 

 ,Chen)(، )7: 1394باغياني،(، )13: 1394زاده و همكاران،  عبداهللا(، )8: 1392ي و همكاران،زرافشان(، )11: 1391پور و كيومرث،جمعه(، )6:1389احمدي،:(منبع

2012), (Tang, 2013 Richard, 2013), (Kassa, 2014)(  
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  معرفي منطقه مورد مطالعه

ن شهرستان با اي .هاي استان كردستان است كه در غرب اين استان واقع شده است شهرستان سروآباد يكي از شهرستان
دقيقه  25درجه و  35دقيقه تا  3درجه و  35دقيقه طول شرقي و  43و  درجه 46دقيقه تا  4درجه و  46موقعيت 

 محدود كامياران شهرستان به جنوب از و سنندج شهرستان به شرق از مريوان، شهرستان به شمال از عرض شمالي

  ).1شكل) (297: 1390مركز آمار ايران، (شود  مي

  
  مطالعه موردمحدوده : 1شكل

 14بخش اورامان با . گيردمطالعه بخش اورامان از توابع شهرستان سروآباد استان كردستان را دربر مي مورد منطقه
كيلومتري جنوب  75نفر جمعيت، تابع شهرستان سروآباد است كه در  14269خانوار و حدود  1270روستا داراي 

اين بخش از سمت غرب . قرار دارد) سنندج( غربي مركز استان كردستانكيلومتر جنوب 170شرقي شهرستان مريوان و 
در چند ). 1390مركز آمار ايران،( كيلومتر و از سمت جنوب با استان كرمانشاه هم مرز است 20با كشور عراق به طول 

ي و محيطي اين منطقه و افزايش هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ ساله اخير، رونق گردشگري با توجه به پتانسيل
عنوان مكملي مطلوب و راهكاري مطمئن در جهت اشتغال و تنوع استقبال از گردشگري روستايي، توانسته است به

  .اقتصادي منطقه مطرح شود

  

 ها افتهي

  ي توصيفيها افتهي •

فراواني  بيشترين. اندن بودهدرصد ز 6/11 درصد پاسخگويان مرد و 4/88دهد كه  هاي توصيفي پرسشنامه نشان مي يافته
 30پاسخگويان كمتر از درصد  5/15همچنين . باشد مي سال 30-40 سني رده به مربوط) درصد 55(پاسخگويان  سني

از نظر سطح . اند سال سن داشته 60بيش از  4/0سال و  51- 60 درصد 8/8سال و  41-50درصد  3/20سال، 
سيكل،  5/31درصد ابتدايي،  2/7همچنين . اند تحصيالت ديپلم داشته) ددرص 4/47( پاسخگويانتحصيالت اكثريت 

-6/1بررسي شغل پاسخگويان نشان داد كه . اندبوده ليسانس فوق التيتحص يدارا درصد 12درصد ليسانس و  12
 1/23درصد راننده،  10دار،  درصد مغازه 7/24درصد كارگر،  9/13درصد كارمند،  6/5درصد پاسخگويان كشاورز، 

  .اند ها را داشته درصد ساير شغل 1/15درصد آزاد و 



   127                             از ديد جامعه ميزبانروستايي،  خانوارهاي معيشت پايدار بر گردشگري اثرات

 

 هاي استنباطي يافته •

داري از سطح معني سطح ابعاد تمامي در شد؛ استفاده اسميرنف ـ كلموگروف آزمون از متغيرها ها و داده بودنطبيعي بررسي براي
 هاي طبيعي ندارند؛ داري با داده و اختالف معنيبيشتر بوده است، بنابراين همه متغيرها نرمال و طبيعي هستند / 05اري دمعني

  .باشد مجاز مي.... مستقل، تحليل واريانس و tتك نمونه،   Tبنابراين استفاده از آزمونهاي پارامتري مانند

 
  يا نمونهتك  tبا استفاده از آزمون معيشت پايدار از نظر روستاييان ابعاد گردشگري بر ريتأثبررسي 

پايدار  ميانگين معيشت. اي روستاييان از آزمون تي تك نمونه نظر از پايدار معيشت بر گردشگري تأثير براي بررسيدر ادامه 
و  3ها عـدد  گويه حد متوسطباشد و با توجه به اينكه  مي 250و درجه آزادي آن  0.54و انحراف استاندارد آن  21/3عدد 

 بـر  كننده اين است كه از ديدگاه جامعه ميزبـان گردشـگري  بيان باشد، مي 0.05كمتر از ) 0.01(دست آمد دار به ميزان معني

از ديدگاه مردم گردشگري توانسته است در سطح مطلوبي در ابعاد مالي و فيزيكي   .تاثير داشته است پايدار خانوارها معيشت
  . دتري در بعد انساني تاثيرگذار باشو در سطح متوسطي در ابعاد اجتماعي و طبيعي و در سطح ضعيف

  روستاييان نظر از پايدار معيشت ابعاد بر گردشگري ريتأث بررسي: 5جدول

  نتيجه يدار يمعن  محاسبه شده T حد باال حد پايين حد مطلوب از تفاوت حد متوسط  انحراف استاندارد ميانگين موجود شاخص

 مثبت تاثير 0.01 5.43  0.27  0.12 0.10 3 0.58 3.10 انساني

 متبت تاثير 0.001 8.33  0.39  0.24 0.21 3 0.61 3.21 اجتماعي

 متبت تاثير 0.01 3.02  0.23  0.04 0.14 3 0.75 3.14 طبيعي

 مثبت ريتأث 0.000 45.01  0.64  0.49 0.46  3 0.60 3.46 مالي

 مثبت ريتأث 0.01 8.64  0.34  0.26 0.24  3 0.63 3.24 فيزيكي

 مثبت ريتأث 0.001  9.19  0.31  0.24  0.21  3  0.54  3.21  كلي

  1395هاي پژوهش،  يافته:منبع    

 مقايسه ابعاد مختلف معيشت پايدار با استفاده از آزمون تحليل واريانس از نظر روستاييان

بـراي   رود يمـ كـار  آزمون تحليل واريانس يك طرفه براي بررسي تفاوت ميانگين يك متغير در ميان چند گروه مستقل بـه 
 بـه  05/0اگر مقدار آزمون لون بيشـتر از  . دست آوردطرفه بايد مقدار آزمون لون را بهاستفاده از آزمون تحليل واريانس يك

 از آزمـون تحليـل واريـانس اسـتفاده كـرد      تـوان  يمـ هـا را پـذيرفت، لـذا     فـرض برابـري واريـانس    تـوان  يمـ دست آمـد  

  ).89:همان( از آزمون كروسكال واليس استفاده كرد توان يمها ثابت نشد  و اگر فرض برابري واريانس )85:1393پورطاهري،(

آمد از آزمون  دستبه 05/0محاسبه شده و بيشتر از حد استاندارد  15/0در اين پژوهش چون مقدار آزمون لون عدد 
 .مشاهده كرد) 6(ر جداول د توان يمرا طرفه استفاده شده است كه نتايج آن تحليل واريانس يك

  واريانس ابعاد معيشت پايدار و تاثير گردشگري بر آن ليتحل :6جدول

 شاخص مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات F مقدار  يدار يمعنسطح 

000/0 66/16 

 بين گروهي  12/27  4  78/6

 يگروه درون  73/508 1250 .40/0

 جمع كل 86/535 1254 

  )1395( هاي پژوهش يافته: منبع           
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بـراي عوامـل مـؤثر بـر      Fگفت كه مقـدار   توان يم) 000/0(داري به دست آمده با توجه به نتايج جدول باال و سطح معني
دهـد كـه حـداقل بـين دو عامـل      عبارت ديگر اين مقدار نشان مـي به ؛دست آمده استدار بهمعيشت پايدار روستايي معني

داري وجود دارد كه براي بررسي اين مدعا كه تفاوت كدام عامل با كدام عامل بيشتر است از مقايسات زوجي معنيتفاوت 
  شفه استفاده شده است،

  سـطوح   000/0مقـادير . دهـد براساس جدول زير مقايسات زوجي بين ابعاد مختلف معيشـت پايـدار را نشـان مـي    

بـه ايـن صـورت     تـوان  يمـ هـا را   ها است، تفاوت ميان عامـل اين عاملدار بين دهنده تفاوت معنيداري نشانمعني
ها پي  به متفاوت بودن عامل 05/0با توجه به ستون سطح معناداري و تعيين ناحيه رد در سطح آلفاي . دادتشخيص 

 رگفت بـين تـأثير گردشـگري بـر ابعـاد مختلـف معيشـت پايـدا         توان يمداري سطوح معنيبنابراين با توجه به ؛برد
  .داري وجود داردروستايي تفاوت معني

  مقايسات زوجي ابعاد معيشت پايدار با استفاده از آزمون تعقيبي شفه: 7جدول

  سطح معناداري خطاي معيار ميانگين  اختالف ميانگين  متغير  ابعاد
  %95فاصله اطمينان 

  باالترين  ترين پايين

 مالي

 

  52/0  21/0 000/0 056/0 36/0 * انساني

  58/0  27/0 000/0 056/0 32/0 * طبيعي

  37/0  065/0 01/0 071/0 22/0 * فيزيكي

  40/0  09/0 000/0 056/0 25/0 *  اجتماعي

 انساني

  - 21/0  - 52/0 000/0 056/0 - 36/0 *  مالي

  21/0  - 09/0 84/0 071/0 05/0 طبيعي

  0085/0  0- /30 07/0 056/0 - 14/0 فيزيكي

  04/0  - 27/0 26/0 056/0 - 11/0  اجتماعي

 طبيعي

  

  

 

  - 27/0  - 58/0 000/0 071/0 - 32/0 *  مالي

  097/0  - 21/0 84/0 056/0 - 05/0 انساني

  - 04/0  - 36/0 003/0 056/0 - 20/0 * فيزيكي

  - 017/0  - 32/0 021/0 056/0 - 17/0 *  اجتماعي

  فيزيكي

  - 06/0  0- /37 001/0 056/0 - 22/0 *  مالي

  30/0  - 008/0 074/0 056/0 14/0 انساني

  36/0  046/0 003/0 056/0 20/0 * طبيعي

  18/0  - 12/0 97/0 056/0 03/0  اجتماعي

 اجتماعي

  - 09/0  - 40/0 000/0 071/0 25/0 *  مالي

  27/0  0- /04 26/0 056/0 11/0 انساني

  32/0  01/0 021/0 056/0 17/0 * طبيعي

  12/0  - 18/0 97/0 056/0 - 03/0 فيزيكي

  1395هاي پژوهش،  يافته: منبع                           

 
در انتها نيز نمودار خطي . تمامي ابعاد معيشت پايدار تفاوت معناداري وجود دارد كه بين دهد يمنشان  )7(جدول 

ها  يانگينمبررسي . باشد يمدهد كه بيشترين اختالف بين ابعاد مالي و انساني  يمميانگين ابعاد معيشت پايدار را نشان 
و  10/2مناسبي است اما در مقابل ابعاد انساني با ميانگين  نسبتاًداراي مقدار  46/3دهند كه بعد مالي با ميانگين  يمنشان 
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  .ي قرار دارندتر نييپادر جايگاه  14/3بعد طبيعي با ميانگين 

  
  روستايياننمودار خطي ميانگين ابعاد معيشت پايدار از ديدگاه : 2شكل

  ).1395هاي پژوهش،  يافته: (منبع

 تحليل رگرسيون

 يك مقادير بخواهيم كه شود يم استفاده زماني رگرسيون تحليل. همبستگي از بعد است يا مرحله رگرسيون تحليل

 ينيب شيپ قدرت تعيين و تحقيق يها سؤال به پاسخگويي براي. كنيم ينيب شيپ ديگر متغير مقادير روي از را متغير
  .استآورده شده  )8(جدولنتايج آن در ؛ كهشد استفاده رگرسيون از معيشت پايدار كنندگي متغيرهاي مورد بررسي بر

  هاي خالصه مدل رگرسيوني آماره: 8جدول

 شده تصحيحانحراف استاندارد ضريب تعيين  شده تصحيحضريب تعيين  (R2)ضريب تعيين ضريب همبستگي مدل

1 99./ 98/0 98/0 0.0037 

  1395هاي پژوهش،  يافته: منبع       

  

 را متغير دو بين همبستگي شدت عبارتي به و متغير دو بين ساده همبستگي به دارد اشاره ،99/0 با است برابر R ارمقد

 معيشت پايدار و ابعاد در متغير دو بين است، نمايان) متغير دو بين همبستگي( R مقدار از كهطور  همان. دهد يم نشان

، معيشت پايداركه چه مقدار از متغير وابسته يعني  دهد ينشان م R2 مقدار .دارد وجود قوي خيلي حد در همبستگي
 . ، تبيين شودابعاد آنتوسط متغير مستقل يعني  تواند يم

 ينيب شيتغييرات متغير وابسته را پ) و مناسبي(به طور معناداري  تواند يكه آيا مدل رگرسيون م دهد ينشان م )9(جدول 
آماري مدل رگرسيون را  ياين ستون معنادار. ميكن ينگاه م (sig) به ستون آخر جدول يبراي بررسي معنادار. كند

كننده ينيب شيكاررفته، پكه مدل به ميريگ يباشد نتيجه م 05/0دست آمده كمتر از كه چنان چه ميزان به دهد ينشان م
 . است معيشت پايدارخوبي براي متغير 

  واريانس ليتحل: 9جدول

  داري معني f  ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منبع تغييرات

 1.03 14.79 73.96  5  رگرسيون

   0.000 0.004 245  باقيمانده  0.000

     73.97 250  كل

  1395هاي پژوهش،  يافته: منبع                               
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  مدل رگرسيونضرايب : 10جدول

  عامل

  شده استاندارد ضرايب  نشده استاندارد ضرايب

t معناداري  

 Beta  خطاي معيار  بتا

 0.000 352.2 0.216 0.001 0.18 بعد انساني

 0.000 286.8 0.220 0.001 0.20 بعد اجتماعي

 0.000 426.8 0.275 0.000 0.19 بعد طبيعي

 0.000 277.64 0.222 0.001 0.22 بعد مالي

 0.000 279.5 0.235 0.001 0.21 بعد فيزيكي

  1395هاي پژوهش،  يافته: منبع                                     

در معادله موردنظر  هاي عاملپس از ورود . مده استآگام در جدول بهنتايج تحليل رگرسيون با استفاده از روش گام
اجتماعي، بعد  بعد انساني، بعد( معيشت پايدارنشان داد كه همه ابعاد بودن هر متغير  دار معنيرگرسيون و محاسبه 

دهد كه بعد  جدول باال نشان مي. دارند معيشت پايدار روستاييانبر داري را  تأثير معني) فيزيكي، بعد مالي طبيعي، بعد
درصد  21و بعد فيزيكي  درصد 22درصد، بعد مالي  19درصد، بعد طبيعي  20درصد، بعد اجتماعي  18انساني 

 .كند بيني مي معيشت پايدار را پيش
  

  گردشگري بر ابعاد معيشت پايدار راتيتأثمسير جهت بررسي  تحليل آزمون

ترين بعد از ابعاد معيشت پايدار و تأثيرات مستقيم و تأثيرات غيرمستقيم هر يك از ابعاد مختلف معيشت  براي تعيين مهم
توانيم عالوه بر  تحليل مسير يك روش پيشرفته آماري است كه به كمك آن مي. مسير استفاده شد تحليل پايدار از آزمون

براي انجام اين آزمون . تأثيرات مستقيم، تأثيرات غيرمستقيم هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را نيز شناسايي كنيم
 اجتماعي، ابعاد انساني،( مستقل متغير عنوانبه ابعاد تمامي و ابستهمتغير و عنوانبه معيشت پايدار ابعاد تلفيقي مجموع ابتدا،

زمينه  در كارشناسان و مطالعات قبلي و مشابه ديدگاه با ترتيب، به نيز ابعاد يك از هر ادامه، در و )فيزيكي مالي، طبيعي،
تك  تك جايگزيني و واردكردن از پس ادامه، در. شد آنها سنجيده تأثيرات و شدند مدل وارد مستقل متغير عنوانگردشگري به

 در نهايت، و موردنظر بعد با مسيرها كليه ضرب كردن با متغير مستقل عنوانبه ابعاد ساير و وابسته متغير نوانعبه ابعاد

 اثرات كردنبا جمع نيز آخر در و شد مشخص هم مستقيم اثرات موردنظر، ميزان بعد به ضرب شده مسيرهاي همه كردن جمع

 تحليل آزمون نتايج .شد مشخص بار كلي و ميزان اثرگذاري نهايي هر بعد بر معيشت پايدار روستاييان غيرمستقيم، و مستقيم

  .ذكر شده است) 11(پايدار در جدول معيشت ابعاد بر گردشگري تأثيرات مسير براي بررسي

  معيشت پايدار مسير ابعاد مختلف ابعاد ليتحل :11جدول

  داري معني
 استاندارد هاي ضريب غيراستاندارد هاي ضريب

 شاخص
B خطاي استاندارد Beta 

 انساني 0.21 0.001 0.20 1.07 000/0

 اجتماعي 0.19 0.002 0.19 9.49 000/0

 طبيعي 0.27 0.001 0.20 1.36 000/0

 مالي 0.19 0.003 0.21 8.94 000/0

 فيزيكي 025 0.001 0.19 1.10 000/0

  1395هاي پژوهش،  يافته: منبع                 
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  )1395هاي پژوهش،  يافته: (منبعنتايج تحليل مسير، : 3شكل

 معيشت پايدار ابعاد يو بار كل ميرمستقيغ م،ياثرات مستق نييتع: 12جدول

 باركلي  ميمستق غير اثر اثر مستقيم ابعاد

 0.23 0.02 0.21 انساني

 024  0.05 0.19 اجتماعي

 0.34 0.07 0.27 طبيعي

  0.27 0.08 0.19 مالي

  0.33  0.08 025 فيزيكي

  1395هاي پژوهش،  افته: منبع     

از ميان . دارندمعيشت روستاييان دهد كه همه ابعاد مورد بررسي داراي اثرات مستقيمي بر  نتايج تحليل مسير نشان مي
 بيشترين تأثير را در معيشت پايدار روستاييان دارد؛ 33/0و  34/0ابعاد مورد بررسي بعد طبيعي و فيزيكي با اثرات كلي 

و تأثير  21/0طوركلي بعد انساني داراي تأثير مستقيم  به .باشد دارا مي 23/0و كمترين تأثير را بعد انساني با اثرات كلي 
و بار كلي  05/0أثير غيرمستقيم و ت 19/0بعد اجتماعي داراي تأثير مستقيم . باشد مي 23/0و بار كلي  02/0غيرمستقيم 

بعد فيزيكي داراي . باشد مي 27/0و بار كلي  08/0و تأثير غيرمستقيم  19/0بعد مالي داراي تأثير مستقيم  .باشد مي 24/0
و تأثير  27/0بعد طبيعي داراي تأثير مستقيم . باشد مي 27/0و بار كلي  08/0و تأثير غيرمستقيم  0.25تأثير مستقيم 

  .باشد مي 34/0و بار كلي  07/0تقيم غيرمس

  

  گيري نتيجه

روستايي از ديدگاه جامعه  خانوارهاي معيشت پايدار بر گردشگري اين تحقيق كه با هدف تحليل و سنجش نقش
از دو روش كمي و كيفي  ها دادهانجام گرفت براي تحليل  )سروآباد شهرستان -اورامان بخش: موردي مطالعه(ميزبان 

استفاده شد در بخش كمي با استفاده از آزمونهاي آماري متعدد نقش گردشگري در معيشت پايدار منطقه مورد بررسي 
بعد ( پايدار معيشت بر كه گردشگري ي نشان دادا نمونهتك tقرار گرفت در اين بخش نتايج با استفاده از آزمون 

نتايج تحليل واريانس . داري دارد روستاييان تأثير معني نظر از) فيزيكي، بعد مال طبيعي، بعداجتماعي، بعد  انساني، بعد
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) فيزيكي، بعد مالي اجتماعي، بعد طبيعي، بعد بعد انساني، بعد(بعد  5در  نشان داد بين ابعاد مختلف معيشت پايدار

 بعد انساني، بعد(د كه همه ابعاد معيشت پايدار نشان دانتايج تحليل رگرسيون . داري وجود دارد اختالف معني

بر اساس تحليل . دارند معيشت پايدار روستاييانبر داري را  تأثير معني) فيزيكي، بعد مالي اجتماعي، بعد طبيعي، بعد
يزيكي درصد و بعد ف 22درصد، بعد مالي  19درصد، بعد طبيعي  20درصد، بعد اجتماعي  18رگرسيون، بعد انساني 

 بعد انساني، بعد( نتايج تحليل مسير نشان داد كه همه ابعاد مورد بررسيو  كند بيني مي درصد معيشت پايدار را پيش 21

بر اساس تحليل مسير  .دارندداراي اثرات مستقيمي بر معيشت روستاييان ) فيزيكي، بعد مالي اجتماعي، بعد طبيعي، بعد
از ميان ابعاد مورد بررسي بعد طبيعي و . دارندمعيشت روستاييان رات مستقيمي بر همه ابعاد مورد بررسي داراي اث

و كمترين تأثير را بعد انساني  بيشترين تأثير را در معيشت پايدار روستاييان دارد؛ 033/0و  34/0فيزيكي با اثرات كلي 
  .باشد دارا مي 23/0با اثرات كلي 

فيزيكي، بعد  اجتماعي، بعد طبيعي، بعد بعد انساني، بعد(بعد  5گردشگري در هر اما نتايج تحليل كيفي نشان داد كه 
در . تأثير مثبتي بر روي معيشت پايدار مردم و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي مردم منطقه اورامان داشته است )مالي

هاي بهداشتي و  راقبتمهاجرت معكوس، م شاغالن، بخش انساني گردشگري باعث افزايش سطح تحصيالت، درصد
سالمت، افزايش سطح اطالعات، افزايش مهارت، انگيزه براي يادگيري مهارت جديد، افزايش توجه به زنان تأثيرگذار 

در بعد اجتماعي، گردشگري باعث افزايش تعامل و . بود و باعث بهبود اين عوامل در منطقه مورد مطالعه شده است
م به عملكرد مديران، تقويت آداب و رسوم و فرهنگ محلي، باعث افزايش مبادالت فرهنگي، افزايش توجه مرد

همبستگي بين روستاييان، مشاركت بين  وآمد مردم روستا، احساس امنيت در روستا، افزايش اعتماد بين روستاييان، رفت
ت روستائيان شده تبادل اطالعا صميمت، تبادل فرهنگي، بازگشت مهاجرين، توسعه ارتباطات و و روستاييان، همكاري

، اقتصاد درآمد كسبدر بعد مالي، گردشگري در منطقه موردمطالعه بر ابعاد مختلف مالي معيشت پايدار مانند . است
 زانياز م تيرضاانداز كردن وام، پرداخت اقساط وام، درامد روستاييان،  بومي و محلي، بازار محصوالت كشاورزي، پس

، فقر كاهشي، كشاورزي اراض متيق، از شغل تيرضاي، اقتصاد يهايابرابركاهش ن، مسكن متيق شيافزا، درآمد
ي، شغل هاي فرصت جادياي، و مالي اعتبار به خدمات يدسترس شايافز، كار تيوضعو جهت بهبود  زهيانگ جاديا

هاي ديگر مانند كشاورزي و  ، رونق شغلرشد اقتصاديوساز،  ساخت دستي، افزايش ي، صنايعشغل تيامن شايافز
 شيافزادستي،  هاي فصلي مانند راننده تاكسي، توليد صنايع دامداري، باغداري، شكوفايي اقتصاد محلي، ايجاد شغل

  .يي تأثيرگذار بوده و باعث بهبود اين عوامل در اين منطقه شده استوستاراشتغال زنان 

 شگري و ورود گردشگران به منطقه مورد مطالعه باعث تقويت اخالقهمچنين در بعد طبيعي وجود پتانسيل گرد

 و روستايي، زيبايي سبز محيطي، فضاي آبي، بهداشت منابع به زيست، توجه محيط به زيستي، توجه مديرانمحيط
زيست،  محيط مساله به ساكنان حساسيت و آگاهي زباله، افزايش بهداشتي دفن و زباله روستاها، مديريت جذابيت

و در  باغات در منطقه شده است سطح آبخيزداري، افزايش و محيط از حفاظت مساله به نسبت مسئولين بيشتر توجه
ونقل، مسكن  اي و راه براي حمل انرژي، جاده نقليه، منابع ورود گردشگران به منطقه باعث افزايش وسايل بعد فيزيكي،

هاي  هاي روستايي، راه طرح رساختي در روستا، اجرايروستا، امكانات زي مسكن ساخت درمصالح مناسب مناسب، 
طور  و تقويت اين عوامل در درازمدت به هاي تفريحي شده مكانساخت جديد،  ساخت مسكنارتباطي روستايي، 
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  .غيرمستقيم بر معيشت روستاييان تأثير خواهد گذاشت

 پايدار تأثير مثبتي بر معيشت گردشگري هاي فعاليت كل در كه داد بنابراين نتايج كلي در دو بخش كمي و كيفي نشان

با توجه به پتانسيل باالي اورامان براي گردشگري و  زيرا رسد مي نظربه منطقي نتيجه اين. روستاييان مورد بررسي دارد
ل هاي اصلي مردم در منطقه تبدي عنوان يكي از فعاليتوارد شدن حجم زيادي از گردشگران به منطقه، گردشگري به

 با تحقيق از لحاظ نتايج، نتايج اين .داشته باشد مردم زندگي كيف و كم بر را زيادي و توانسته است تأثير شده است

، محمدي )1390( همكاران و لنگروديمطيعي ،)1390( احمدي و پور، جمعه)1395( نيا و همكارانطيب تحقيق نتايج
كه گردشگري موجب تغييرات مثبت در ) 2013( و ريچارد )1391( كيومرث و پورجمعه ،)1392( همكاران و يگانه

  .باشد مي همسو زنگي مردم شده است،

هاي معيشتي مردم در مجموع اگر چه بر اساس اين پژوهش گردشگري باعث بهبود معيشت پايدار و افزايش سرمايه 
ريزي اساسي وب نياز به برنامهسطح مطلشده است اما درجه تاثيرگذاري در سطح ضعيفي است و براي رسيدن به

ريزان و است، لذا؛ با توجه به ابراز رضايت جامعه ميزبان از گردشگري و گردشگران، در اين مرحله نقش برنامه
گذاران براي توسعه گردشگري در منطقه بسيار مهم و حياتي است، زيرا در صورت تحقق پايداري سياست

    .منطقه تسهيل خواهد شدگردشگردي  روند توسعه پايدار روستايي 

  

 ها شنهاديپ

  .شود هاي اجرايي ذيل در هر بعد به تفكيك بيان مي براي تأثيرگذاري مثبت بخش گردشگري در بخش اورامان پيشنهاد

  بعد مالي

o هاي مرتبط با گردشگري در منطقه مورد مطالعه به منظور افزايش درآمدزايي؛ توسعه فعاليت  

o محلي جهت فروش توليدات روستاييان؛ هاي بازارچه و بازارها گسترش و تقويت  

o گردشگري؛ توسعه براي ايجاد زير ساختهاي مالياتي هاي معافيت با توام مناسب ي بهره وام با اختصاص  

o دستي؛ صنايع هاي كارگاه شكل به هاي گردشگري فعاليت ي توسعه براي نهادي تسهيالت اختصاص  

o جوانان؛ براي زايي اشتغال ايجاد جهت روستا در اقامتي هاي مناسب كمپين ايجاد و گردشگري تورهاي اندازي راه  

o منطقه؛ گردشگري در خصوصي بخش هاي سرمايه جذب  

o توسعه گردشگري؛ خصوص در امكانات و مالي منابع تخصيص 

o اندازي و توسعه مؤسسات اعتباري جهت تبديل ارز راه.  

  بعد انساني

o گردشگري؛ راستاي تقويت در ذيربط هاي سازمان با گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان همكاري بين  

o و فني سازمان همكاري گردشگري با خدمات كيفيت عرضه بهبود محلي براي مردم به الزم هاي مهارت آموزش 

  اي؛ حرفه

o گردشگري؛ خدمات كيفيت عرضه بهبود براي توام مديران روستاها به الزم هاي مهارت آموزش  

o منطقه؛ گردشگري مديريت در محلي نظر مردم از گيري بهره  

o  منطقه؛ در گردشگري توسعه و نهادها جلسات در راستاي هماهنگي برگزاري  
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o  ريزي مرتبط با گردشگري مشاركت مردم محلي در فرايند برنامه.  

  بعد اجتماعي

o سهيم شدن اكثر مردم از مزاياي گردشگري از طريق مشاركت حداكثري مردم؛  

o محلي؛ فرهنگي ميراث پاسداشت و معرفي منظوربه ها جشنواره دستي، صنايع هاي نمايشگاه برگزاري  

o محلي؛ فرهنگي ميراث پاسداشت و معرفي منظور به رويدادهاي فرهنگي برگزاري  

o بومي در راستاي گسترش گردشگري؛ و كهن مراسمات و رسوم و آداب ضبط و ثبت  

o محلي؛ غذاهاي و محلي موسيقي دستي، صنايع طريق از گردشگران به آن معرفي و ميزبان جامعه فرهنگ احياي  

o توسعه خدمات اجتماعي و رفاهي عمومي در منطقه؛ 

o گردشگري مختلف مراحل در محلي اجتماع هايگروه تمامي دادنمشاركت. 

  بعد فيزيكي

o روستاها؛هاي ارتباطي بين روستاها جهت افزايش ورود گردشگران به همه بهسازي شبكه  

o براي گردشگري؛ مناسب كالبدي فضاهاي و ها زيرساخت گرفتن نظر در با هادي هاي طرح سازي پياده  

o هاي ارتباطي منطقه؛ اقدامات اساسي جهت بهبود كيفيت جاده  

o ي؛توسعه گردشگرزيرساختي امكانات  هيدر ته ياعتبارات دولت شيافزا  

o ي؛گردشگرتوسعه  يها طرح هيدر ته ياعتبارات دولت شيافزا  

o هاي توسعه گردشگري؛ گسترش زيرساخت  

o ريزي مناسب؛ ايجاد فضاي مطلوب براي توسعه گردشگري از طريق برنامه 

o افزايش امكانات خدمات بهداشتي درماني و رفاهي تفريحي؛ 

o سازي مساكن روستاييان اعطاي وام جهت تقويت و مقاوم. 

  بعد طبيعي

o گردشگري؛ توسعه جهت روستا موجود هاي قابليت و ها ظرفيت از گيري مناسب بهره  

o شود؛ مي منجر روستا گردشگري هاي قابليت رفتن بين از كه به مسائلي با برخورد  

o و بسياري گير؛ برف ارتفاعات ها و چشمه وجود بودن، كوهستاني لحاظ به منطقه هاي توانمندي و ها پتانسيل به توجه با 

 گيرد؛ قرار مورد حمايت سياست گذاريها در محور طبيعت گردشگري مختلف انواع ديگر، موارد

o ها روستاها؛ يابي مناسب دفن زباله مكان 

o حفاظت و پاسداري از منابع طبيعي و محيط زيست روستاها از طريق آموزش مردم؛ 

o هاي زباله در طول مسير گردشگري جهت جلوگيري از آلوده شدن محيط روستا؛ نصب سطل 

o مناسب محيط طبيعي براي استفاده گذران اوقات فراغت گردشگرانهاي  مشخص كردن پهنه.  
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