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چكيده

چند دهه فعاليت با رويكردهاي مختلفي هم چون :انقﻼب سبز ،صنعتي سازي روستاها و ﺗوسعه يكپارچه روستايي ،نتوانست مسئله

فقر روستايي را حل كرده و بسياري از معضﻼت ناشي از فقر روستاييان حلنشده باقي ماندند ،بنابراين نياز بود كه رويكردي جديد
كه در آن بر مردم فقير و آسيﺐپذير روستايي ﺗمركز كند ،در عرصه نﻈريههاي ﺗوسعه روستايي براي ايجاد حياﺗي مجدد در روستاها
ظهور كند .امروزه جهت رفع فقر بهعنوان يكي از موانع اصلي ﺗحقق پايداري نﻈام روستايي بر ﺗأمين معيشت پايدار روستاييان ﺗأكيد
ميگردد اين در حالي است كه در رويكرد معيشت پايدار نيز ،ﺗأكيد اصلي ،جهت پايدار بودن معيشت و رفع فقر بر متنوع اقتصاد
روستايي با ﺗأكيد بر فعاليتهاي ﻏير كشاورزي ميباشد .در اين راستا امروزه ،گسترش گردشگري با ﺗوجه به استقبال گسترده و
پتانسيلهاي نواحي روستايي بهعنوان راهكاري مطمئن و مكمل ،جهت ﺗأمين معيشت پايدار روستاييان مطرحشده است .با ﺗوجه به اين
امر ،پژوهش حاضر ،دراينارﺗباط و بهمنﻈور ارزيابي نقش گردشگري در ﺗأمين معيشت پايدار روستاييان روستاهاي هدف گردشگري
دهستان اورامان كه قبل از ﺗوسعه گردشگري به دليل انزواي جغرافيايي و فقدان زيرساختهاي ﺗوسعه در سطح نازل معيشتي قرار
داشتند؛ انجامگرفته است .نوع پژوهش ،ﺗوصيفي -ﺗحليلي و مبتني بر رويكرد كمي -كيفي ميباشد .گردآوري اطﻼعات آن از منابع
اسنادي و ميداني مبتني بر مصاحبه و ﺗوزيع ﺗصادفي پرسشنامه در ميان ٢٥٠نفر از سرپرستان خانوار دهستان اورامان بوده كه به روش

كوكران از ميان ١١١٠سرپرست خانوار روستاهاي هدف گردشگري ،ﺗعيين حجم گرديدند .نتايج ﺗجزيهوﺗحليل دادههاي گردآوريشده

با شاخﺺ مهم آمار ﺗوصيفي)ميانگين( و آزمونهاي آمار استنباطي) tﺗك نمونهاي t ،زوجي ،ويلكاكسون ،خيدو ،رﺗبهاي فريدمن(
نشان از اثرگذاري مثبت گردشگري در بهبود سطح معيشت و ﺗأمين پايداري معيشت روستاهاي هدف گردشگري دهستان اورامان
دارد .در اين راستا نيز كاهش سطح آسيﺐپذيري و افزايش ميزان داراييهاي معيشتي موجﺐ شده ﺗا ﺗوسعه گردشگري بهعنوان
استراﺗژي مهم معيشتي در سطح روستاهاي منطقه مطرح گردد.
واژگان كليدي :معيشت پايدار ،گردشگري روستايي ،دهستان اورامان
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مﻘدمه

با ﺗوجه به ارﺗباط نزديك فقر و ميزان آسيﺐپذيري ،روستاها كه با فقر عجين شدهاند ،داراي آسيﺐپذيري و شرايط بحراني به

لحاظ دسترسي و حفظ انواع سرمايهها

هستند)United Nations Conference on Trade and Development, Mphande, 2016:21

 .(2015:80در رويكرد معيشت پايدار ،جهت حل اين معضل و افزايش داراييهاي مردم محلي ،بر متنوع سازي فعاليتهاي اقتصادي
روستاها بسيار ﺗأكيد ميشود) (Chandima, 2010:2چراكه هرچه اقتصاد روستاها متنوعﺗر باشد با ايجاد فرصتهاي بيشتر و بهرهگيري
از قابليت ها ،زمينه دسترسي بيشتر فقراي روستايي به استانداردهاي زندگي فراهم ميگردد؛ بهطوريكه اقتصادي روستايي متنوعﺗر،
افزايش دسترسي و ﺗقويت سرمايههاي روستاييان درنتيجه ﺗوانمندسازي آنها را به دنبال دارد.اين امر نيز ،موجﺐ افزايش قابليت
انعطافپذيري و ﺗابآوري شده كه در يك ارﺗباط متقابل كاهش آسيﺐپذيري و هدر رفت سرمايههاي روستاييان را موجﺐ
ميگردد) .(Ellis,1999:4, Morse, 2013:21, Christensen, 2008:5در زمينه متنوع سازي اقتصاد روستايي ﺗأكيد اصلي بر فعاليتهاي
خارج از مزرعه بوده و اهميت آن به حدي است كه از آن بهعنوان عامل زنده نگهدارنده روستاها ياد ميشود) .(Ellis,1999:7يكي از
اين فعاليتها،گسترش گردشگري بهعنوان مكملي مطمئن ،در راستاي گذران و پايدار نمودن معيشت روستاييان است .عرصههاي
روستايي با ﺗوجه به ظرفيتها و قابليتهاي گوناگون خود بهعنوان بخش مورد استقبال و در حال رشد بازار گردشگري مطرح هستند

)افتخاري ،قادري .(٥:١٣٨١،گسترش گردشگري بهعنوان راهبردي جديد در زمينه ﺗوسعه روستايي ميﺗواند نقش مهمي در متنوع سازي
اقتصاد و پايداري معيشت جوامع روستايي ايفا كند و زمينهساز ايجاد فرصتهاي جديدي در نواحي روستايي گردد ازجمله  :ايجاد
درآمد ،افزايش اشتغال و رشد پايدار ،ﺗأمين هزينههاي ايجاد زيرساختها اقتصادي و اجتماعي ،ﺗحرك بخشيدن به ساير بخشهاي
اقتصاد روستا ،امنيت و آسايش ساكنين محلي ،حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي روستا ) .(Kostas, 2002:1بنابراين گسترش
گردشگري با متنوع سازي اقتصادي ،ﺗوانايي انكارناپذيري جهت ﺗأثيرگذاري بر معيشت پايدار روستاييان و حل مسئله فقر روستايي
را دارد) .( Ashley, 2000:11سابقه ﺗمدني كهن ،ﻏناي فرهنگي و ﺗنوع طبيعي در كنار حس كنجكاوي گردشگران امروزي از يكسو
و از سوي ديگر ،ضرورت ﺗأمين معيشت روستاييان جهت ﺗحقق امنيت ملي در كشور ،دﻻيلي هستند كه گردشگري روستايي مورد
استقبال مردم و مسئولين ﺗوسعه كشور قرارگرفته است .دراينبين ،وجود جاذبههاي متعدد طبيعي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي،
روستاهاي استان كردستان را به يكي از قطﺐ هاي گردشگري كشور مبدل ساخته است .يكي از محورهاي مهم گردشگري روستايي
اين استان نيز ،دهستان اورامان شهرستان سروآباد در ﻏرب استان كردستان ميباشد .اين بخش كه داراي پتانسيلهاي متعددي در
عرصه گردشگري روستايي است بهعنوان يكي از قطﺐهاي گردشگري استان و كشور مطرح است و هرساله پذيراي خيل زيادي از
گردشگران داخلي و خارجي ميباشد )منوچهري ،طيﺐ نيا .(١٦٤:١٣٩٥،منطقهاي كه به دليل دوري از مركز و ضعف زيرساختهاي
خدماﺗي و اقتصادي در وضعيت نابسامان معيشت قرار داشت و جلوه پررنگ آن فقر و به دنبال آن ،مهاجرت گسترده روستاييان،
جهت اشتغال در شهرهاي بزرگ بود .اما در چندساله اخير ،رونق گردشگري بهطور عام و گردشگري روستايي بهطور خاص ،موجﺐ
شده كه اين منطقه بهعنوان يكي از مقاصد عمده گردشگري كشور ،مطرح باشد .مسئله پژوهش حاضر ،اين است كه گسترش
گردشگري در بين روستاهاي اين دهستان ،چه ﺗأثيراﺗي بر وضعيت گذران معيشت روستاييان داشته است ﺗا بدينوسيله بتوان شناخت
جامعي از وضع موجود معيشت روستاييان به دست آيد .اين شناخت ،زمينهساز اﺗخاذ راهكارهاي عملي جهت حركت در مسير پايداري

معيشت روستاييان بهواسطه گسترش گردشگري بسامان باشد .در راستاي ﺗحقق اين اهداف سؤال اصلي پژوهش اين است كه به دنبال
گسترش گردشگري وضعيت سطح معيشت روستاييان چه ﺗغييري كرده است؟

تبيين اثرات گسترش گردشگري در تغيير سطح معيشت روستاهاي كوهستاني ١٩٣/ ...

در راستاي پاسخگويي به سؤال اصلي پژوهش و شفافسازي آن نيز ،سؤالهاي فرعي زير مدنﻈر هستند:
 چه ﺗغييري در وضعيت دارايي هاي معيشتي روستاييان به دنبال گسترش گردشگري روستايي حاصلشده است؟ با گسترش گردشگري چه ﺗغييراﺗي در وضعيت سياستها ،فرآيندها ،نهادها و روندهاي ﺗحولزاي مؤثر بر معيشت پايدارروستاييان ايجادشده است؟
 آيا گسترش گردشگري ﺗوانسته است بهعنوان استراﺗژي مهمي در راستاي گذران معيشت روستاييان مطرح باشد؟گسترش گردشگري چه ﺗأثيراﺗي را در ﺗغيير سطح ميزان آسيﺐپذيري روستاهاي منطقه در برابر شوكها و فشارهاي طبيعي وانساني موجﺐ شده است؟

پيشينه پژوهش

گستردگي و نقش گردشگري در ﺗأمين معيشت روستاييان از يكسو و از سويي ديگر ،اهميت معيشت پايدار روستاييان باعث

گرديده كه ازلحاظ كميت ،مطالعات مناسبي دراينارﺗباط انجام گيرد كه خﻼصهاي از آنها در زير آورده

شده است.

قديري معصوم ،رضواني ،جمعهپور و باﻏياني) (١٣٩٤در پژوهش خود با عنوان سطحبندي سرمايههاي معيشتي در روستاهاي
كوهستاني )مورد :دهستان باﻻ طالقان در شهرستان طالقان( به اين نتيجه رسيدهاند كه وضـعيت سـرمايههـاي معيشتي روستائيان ناشي
از فعاليتهاي گردشگري در روستاهاي موردمطالعه مساعد نيست .حتي گردشگري در برخي روستاها موجﺐ آسيﺐ رساندن به
سرمايههاي طبيعي و اجتماعي روستاييان گرديده است .بنابراين سطح آسيﺐپذيري آنها را افزايش داده است .در يافتههاي پژوهش
شكوري و بهرامي) (١٣٩٤با عنوان ﺗاثيرگردشگري در كاهش فقر روستايي از منﻈر معيشت پايدار)موردمطالعه روستاهاي قلعهنو و
كلين شهرستان ري( بيشتر افراد نمونه بر ﺗأثير گردشگري بر كاهش فقر و ارﺗقاي سطح معيشت شان اعتقاد داشتند و دراينارﺗباط
بعد اقتصادي معيشت خانوارهاي روستايي ،بيشترين ﺗأثير را از ﺗوسعه گردشگري پذيرفته است .بنابراين ،اين پژوهش ،ديدگاههاي
بدبينانه كه به پيامدهاي منفي گسترش گردشگري بر جامعه ميزبان ﺗأكيددارند؛ را رد ميكند .در پژوهش ديگري با عنوان ﺗأثير
گردشگري بر معيشت پايدار روستايي در استان گلستان ،عبداﷲ زاده ) (١٣٩٤به اين نتيجه ميرسد كه ميانگين سرمايههاي فيزيكي،

مالي و كل سرمايهها در روستاهاي گردشگري از روستاهاي ﻏير گردشگري بيشتر است .همچنين ﺗنوع فعاليتهاي مكمل كشاورزي
در روستاهاي گردشگري بيشتر از روستاهاي ﻏير گردشگري است و اين امر باعث شده كه زمينههاي آسيﺐپذيري كاهش يابد.

جمعه پور و احمدي ) (١٣٩٠نيز ،با بررسي ﺗاثيرگردشگري بر معيشت پايدار روستاييان )مطالعه موردي :روستاي برﻏان :شهرستان
ساوجبﻼغ( بيان مي كنند كه به علت نبود نهادهاي محلي و متولي مختﺺ گردشگري ،منافع حاصل از گردشگري براي عموم روستاييان
حاصل نگرديده و ﺗعدادي از خانوارها از منافع بهرهمند گشتهاند .درمجموع؛ گردشگري بر روي جنبههاي ديگر يعني بعد محيطزيستي،
اجتماعي و نهادي ﺗأثير مثبت چنداني نداشته است.
در پژوهش مانوا ) (٢٠١٤٢٢٤با عنوان كاهش فقر از طريق گردشگري به نفع فقرا )نقش جنگلهاي بتسوانا( اين نتيجه حاصل
گرديده است كه مناطق جنگلي بتسوانا كامﻼً ظرفيت گسترش گردشگري و جذب روستاييان فقير را در فعاليتهاي آن دارند و
گردشگري بهصورت مستقيم با ايجاد مشاﻏل ،جذب روستاييان در فعاليتها و سرمايهگذاريهاي خرد گردشگري ،بهصورت ﻏيرمستقيم
با آمدن سرمايهگذاران و شركتهاي خصوصي به منطقه و به درمجموع با پايداري معيشت روستاييان؛ فقر را در منطقه كاهش ميدهد.
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كودر ) (٢٠١٣٢٢٥در مقاله خود با عنوان بهبود معيشت با گسترش طبيعتگردي)دامونگو٢٢٦در پارك ملي ﻏنا( بيان ميكند كه از
زمان آﻏاز پروژه گسترش طبيعتگردي در روستاها ،حفاظت از محيطزيست بهبوديافته ،درآمدهاي اضافي و مشاﻏل جديد ايجادشده

 ،همدلي و انسجام جامعه محلي بيشتر شده و درمجموع وضعيت معيشت روستاييان بهبود قابلﺗوجهي يافته است .مانگان ) (٢٠١٠٢٢٧نيز
در پژوهش خود ،با عنوان ﺗأثير گردشگري مبتني بر طبيعت در معيشت محلي :شواهدي از درياچه كنجهار٢٢٨در پاكستان ،به اين
نتيجه ميرسد كه خانوارهايي كه به فعاليتهاي گردشگري وابسته هستند داراي سطح باﻻﺗر داراييها بوده و رضايت و لذت از كار
بيشتري دارند .سطح آگاهي و ﺗحصيﻼت و سطح سرمايهگذاري و درمجموع سطح معيشت در خانوارهاي وابسته به گردشگري بيشتر
بوده و گردشگري استراﺗژي فوقالعادهاي جهت ارﺗقاي سطح معيشت خانوارهاي فقير منطقه است.

مباني نظري
در اواخر دهه  ١٩٨٠بود كه رويكرد معيشتي در معنايي كه ما امروز آن را درك ميكنيم ،شروع به شكل گرفتن كرد .اين
رويكرد ،پاسخ انتقادي به سياستهاي كﻼن اقتصادي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و همگرايي باسياستهاي ﺗوسعه انساني
در دهه  ١٩٨٠بود .از ديدگاه چمبرز ،معيشت به معني زندگي وزنده بودن؛ ﺗواناييها ،داراييها و فعاليتهايي است كه براي زندگي و

زنده بودن موردنياز است و زماني معيشت پايدار خواهد بود كه در مقابل ﺗنشها ،استرسها و شوكها مقاوم بوده و قابليتها و
داراييها نهﺗنها براي نسل حاضر ،بلكه براي آيندگان نيز حفظ گردد .ديگر اينكه منافع خالصي براي گذران معيشت ديگران در سطوح
ملي و محلي در كوﺗاهمدت و بلندمدت ايجاد نمايد) .(Chambers,2005:5در شكل ١مدل و چارچوب اصلي و پذيرفتهشده رويكرد
معيشت پايدار ،آورده شده است؛ اجزاي اصلي اين رويكرد شامل :داراييها ،زمينهها ،شرايط و روندهاي استرسزا و شوكآور )آسيﺐ
پذيري( ،فرآيندها ،نهادها ،سياستها و ساختارهاي سازماني و درنهايت ،نتايج معيشتي است كه در زير ،شرح آنها آورده شده است.
داراييها
در هسته رويكرد معيشت پايدار ،داراييهاي)سرمايهها( افراد قرار دارند) .(Morse,2013:18ﺗوانايي افراد براي گريختن و رهايي
از فقر ،بستگي به دسترسي و ميزان داراييهاي آنها دارد و اين داراييها هستند كه چگونگي ،ﺗنوع و ميزان آنها ﺗعيينكننده
گزينههاي معيشتي مختلف و درنهايت معيشت پايدار افراد است .اين داراييها بر طبق مدل اصلي رويكرد معيشت پايدار و در بسياري
از ﺗحقيقات پيشين در پنج بعد سرمايههاي فيزيكي ،اجتماعي ،اقتصادي ،انساني و طبيعي دستهبندي

گرديدهاند) Fouracre, 2001:2,

)(Morse,2013:29, Belcher, 2012:5جدول.(٢
آسيﺐپﺬيري )زمينهها ،شرايط و روندهاي استرسزا و شوكآور(
معيشتي پايدار است كه ﺗوانايي مقابله با بحرانها ،شوكها و استرسهاي ناگهاني را بدون ﺗضعيف منابع و داراييهايش در زمان
حال و آينده را داشته باشد) .(Fouracre,2001:5چمبرز در ﺗعريف آسيﺐپذيري بيان ميكند كه آسيﺐپذيري اشاره بهقرار گرفتن
در معرض ﺗهديدهاي احتمالي ،استرسها و ناﺗواني و مشكل در مقابله با آنها است .آسيﺐپذيري به معني فشار ناگهاني بيشتر از
ظرفيت امرارمعاش است) .(Morse,2013:39شرايط بحراني و زمينههاي آسيﺐپذيري شامل فصلي بودن)نوسان قيمت ،ﺗوليد ،
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فرصتهاي شغلي و ،(..شوك و ﺗكانهاي ناگهاني واردشده)جنگ ،سيل ،خشكسالي ،آفت ،و (...و روندهاي بحرانزاي قابل پيشبيني
و بلند مدت)افزايش جمعيت ،نوسانات فصلي ،انواع آلودگي و ﺗغيير آبوهوا و (..ميباشد).(Ellis,1999:4
ساختارها ،سياستها ،فرآيندها و نهادهاي تحول زا

سياست ها ،نهادها و فرآيندهاي ﺗحول زا در معيشت پايدار از اين نﻈر مهم هستند كه شيوه مناسبات و عملكرد مردم را ﺗعيين

ميكنند .اينها ﺗعيين ميكنند كه داراييها كي و چگونه حاصل آيند ،استفاده شوند و چگونه كنترل گردند و بر شيوههاي ﺗصميمگيري
و چگونگي اﺗخاذ استراﺗژيهاي معيشتي نيز ،ﺗأثيرگذار هستند) (Christensen,2008:3 Anderson,2001درواقع اينها نقش
ميانجيگري را در چگونگي اﺗخاذ و عملكرد به استراﺗژيها و راهبردهاي معيشتي ،جهت ﺗحقق نتايج موردنﻈر ،ايفا ميكنند .عملكرد
اين ميانجيگرها نيز بر زمينهها و شرايط بحراني نيز ﺗأثيرگذار بوده و در كاهش و افزايش آنها داراي اثرگذاري مستقيمي
است).(Solesbury, 2003:99
استراتژيها
استراﺗژيهاي معيشتي ﺗركيبي از فعاليتها و انتخابهايي است كه مردم بهمنﻈور دستيابي به اهداف امرارمعاش خود انجام ميدهند،
مانند :فعاليتهاي ﺗوليدي ،سرمايهگذاري ،ﺗنوعبخشي اقتصادي ،مهاجرت وFouracre,2001:3)....؛ .( Mukherjee, 2006:33در ﺗعريف
ديگري ،روش هايي را كه مردم براي درگيرشدن با ساختارها ،نهادها و فرآيندهاي ﺗحولزاي پيرامون ،جهت ﺗبديل داراييها به نتايج
معنادار ،استفاده ميكنند؛ استراﺗژيهاي معيشتي آنها را دربر ميگيرد)جمعه پور ،احمدي.(٣٨ :١٣٩٠،
نتايج معيشتي
آخرين مرحله از سيستم و زنجيره معيشت را نتايجي دربر ميگيرد كه به دنبال اﺗخاذ استراﺗژي يا استراﺗژيها حاصل ميآيند .اين
نتايج دربرگيرنده ﺗغييراﺗي در وضعيت بهداشت ،آموزش ،درآمد ،اشتغال ،شخصيت ،سﻼمت جسمي ،رواني ،دسترسي مطلوبﺗر و...
است .درمجموع ميﺗوان اين نتايج را در چهار عامل و نتيجه اصلي كه بيشتر مورد ﺗأكيد هستند ،خﻼصه نمود :وضعيت درآمد،
آسيﺐپذيري ،امنيت ﻏذايي و استفاده پايدار از منابع طبيعي) (Mukherjee, 2006:33كه درنهايت به رفاه روستاييان ختم ميگردد.
الزام اصلي رويكرد معيشت پايدار؛ قادر بودن به بازيابي ،افزايش و حفظ داراييها و قابليتها بعد از استرس و شوكها است كه
متنوع سازي اقتصادي از طريق فعاليتهاي خارج از مزرعه ،بهترين راهكار ﺗحقق آن معرفي ميگردد) .(Morse,2013:21در اين راستا
مطالعات براون) (Brown, 2006آفرينش) (١٣٩٠و ..نشان ميدهد كه گردشگري با متنوع سازي اقتصاد روستايي ،ابزاري مناسﺐ
براي ﺗجديد حيات نواحي روستايي و ضامن آيندهاي روشن و پايدار براي اين نواحي با ايجاد و ابقاي مشاﻏل ،افزايش ﺗنوع شغلي،
بهبود خدمات ،حمايت از كشاورزي ،گسترش فرهنگ بومي ،محافﻈت از چشماندازهاي محيطي و ﺗوسعه صنايعدستي روستايي و در
يككﻼم ،ﺗأمين پايداري معيشت روستاييان ميباشد)Brown,٢٠٠٦؛ آفرينش .(١٦٠:١٣٩٠،وجود اين ﺗأثيرات مثبت گردشگري و
ضرورت رفع فقر روستايي ،رويكرد جديدي را در گردشگري پايدار به نام گردشگري فقرا به وجود آورد .هدف از گردشگري فقرا

افزايش منافع حاصل از گردشگري براي قشر ضعيف و فقير مقصد بهمنﻈور ﺗأمين معيشت آنها با جذب مشاركت آنها در مديريت
و ﺗصميمگيري فعاليتهاي گردشگري است .اين رويكرد در جلسه كميسيون ﺗوسعه سازمان ملل) (١٩٩٩جهت دستيابي به ﺗوسعه
پايدار مطرح و از دولتها خواسته شد ﺗا دسترسي به منافع حاصل از گردشگري را براي اقشار فقير جامعه مهيا سازند)(Roe,2002:2
در اين راستا نيز سازمان جهاني گردشگري) ( ٢٠٠٠رويكرد جديد گردشگري پايدار از بين برنده فقر) (STEPرا مطرح و بهعنوان
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رويكرد جديد ﺗوسعه گردشگري پذيرفت) .(Manwa, 2014:5698اين رويكرد برخﻼف رويكرد پايداري قبلي ،فقرا را در مركز و
هسته ﺗوسعه گردشگري پايدار قرار داده) (Roe, 2002:2و بهجاي ﺗأكيد بر دسترسي به منافع اقتصادي ،دسترسي فقرا به منافع اجتماعي،

فرهنگي و محيطي ،جهت ﺗأمين معيشت پايدار آنها را هدف خود قرار ميدهد),2014:5698 Manwa؛  .(Holland, 2003بدين ﺗرﺗيﺐ
در صورت استمرار گردشگري بسامان)پايدار( منافع حاصل از آن موجﺐ ﺗأمين معيشت پايدار روستاييان گرديده و درنهايت؛ نﻈام
روستايي در مسير ﺗحقق ﺗوسعه پايدار بهعنوان هدف نهايي برنامهريزيهاي ﺗوسعه قرار خواهد گرفت.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ نوع ،كاربردي و از حيث روش انجام ،ﺗوصيفي  -ﺗحليلي است .جهت گردآوري اطﻼعات در بخش نﻈري
از روش اسنادي و در بخش ميداني از روش پيمايش ،مبتني بر مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفتهشده است .بر طبق چارچوب
اصلي رويكرد معيشت پايدار نيز ،نياز بود كه ﺗأثيرات گسترش گردشگري بر ﺗغييرات مثبت و منفي داراييها ،استراﺗژيهاي معيشتي
و آسيﺐپذيري در برابر بحران ها مشخﺺ گردد بدين ﺗرﺗيﺐ در هر بخش ،ابتدا به روش كيفي از طريق مصاحبه و مشاهده ميداني
دادههايي گردآوري گرديده و سپس اطﻼعات و نكات كليدي استخراجشده ،در قالﺐ پرسشنامهاي در طيف پنج گزينهاي ليكرت)-١

خيلي كم-٥....خيلي زياد( بهمنﻈور ﺗأييد و ﺗعميم ،در اختيار جامعه نمونه قرار گرفتند .جامعه آماري اين پژوهش را سرپرستان خانوار
روستاهاي هدف گردشگري دهستان اورامان شهرستان سروآباد ،ﺗشكيل ميدهند .جهت ﺗعيين حجم نمونه در ابتدا از فرمول كوكران
و سپس با اعمال روش ﺗصحيح ،از ميان  ١١١٠خانوار)سرشماري ( ١٣٩٠روستاهاي هدف گردشگري دهستان)به ﺗشخيﺺ كارشناسان
ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان( ٢٥٠ ،خانوار بهعنوان حجم نمونه ﺗعيين شدند .با مشخﺺشدن ﺗعداد پرسشنامههاي ﺗوزيعي هر

روستا با روش طبقهبندي ،پرسشنامه ها به روش ﺗصادفي ساده در ميان سرپرستان خانوار اين روستاها ﺗوزيع گرديد)جدول .(١ﺗعيين
روايي )صوري و محتوايي( از طريق ﺗأييد آگاهان و كارشناساني كه سابقه مطالعات مشابه را داشتند .همچنين ﺗوزيع  ٣٠پرسشنامه در
ميان روستاييان بهعنوان پيشآزمون و ﺗعيين پايايي نيز از طريق محاسبه ضريﺐ آلفاي كرونباخ دربسته نرمافزار  SPSSبرابر  .٧٤كه
نشان از پايايي مناسﺐ پرسشنامهها و همبستگي دروني پاسخها دارد ،انجام گرفت.

جدول -١توزيع ﻃﺒقهاي پرسﺸنامهﻫا

روستاهاي هدف
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در اين ﺗحقيق ،معيشت پايدار روستاييان بهعنوان متغير وابسته و اثرات گسترش گردشگري روستايي بهعنوان متغير مستقل به
شمار ميروند  .جهت ﺗحليل و سنجش متغير وابسته پژوهش يعني معيشت پايدار روستاييان در چارچوب اصلي معيشت پايدار ،ابتدا
بهاندازه گيري ﺗغييرات سرمايه و داراييهاي روستاييان بهواسطه گسترش گردشگري پرداخته شد .ﺗغييرات سطح داراييهاي معيشتي
روستاييان در پنج مؤلفه اصلي داراييهاي معيشتي يعني داراييهاي انساني ،اجتماعي ،اقتصادي ،محيطي-كالبدي و فيزيكي اندازهگيري
شدند .كه درمجموع  ٧٤متغير در قالﺐ ١٦شاخﺺ در  ٥بعد مذكور ،جاي گرفتند)جدول .(٢قلمروي مكاني اين پژوهش دهستان
اورمان ميباشد .دهستان اورامان با ١٤روستا ،داراي  ٣٧٠٧خانوار و حدود ١٤٢٦٩نفر جمعيت ،ﺗابع شهرستان سروآباد است كه در ٧٥
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كيلومتر جنوب شرقي شهرستان مريوان و ١٧٠كيلومتر جنوب ﻏربي مركز استان كردستان )سنندج( قرار دارد .اين دهستان از سمت
ﻏرب با كشور عراق به طول  ٢٠كيلومتر و از سمت جنوب با استان كرمانشاه هممرز است .اين منطقه به دليل سابقه ﺗمدني كهن و
ﺗنوع ﺗوپوگرافي به لحاظ انساني و طبيعي داراي جاذبههاي منحصربهفردي است كه زمينهساز ورود و بازديد خيل زيادي از گردشگران
داخلي و خارجي گشتهاند.

شكل  - ٢نمايش موقعيت منطقه موردمطالعه
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جدول- ٢ابعاد ،شاﺧﺺﻫا و متغيرﻫاي تﺒييﻦكننده داراييﻫاي معيﺸتي روستاييان

ابعاد
سرمايههاي
انساني

شاخﺺها
ﺗغذيه و بهداشت
مهارت و دانش
اشتغال
مشاركت
ﺗعلقخاطر به روستا و
روستايي بودن

سرمايههاي
اجتماعي

امنيت)فردي،
اجتماعي ،اقتصادي(

سرمايههاي معيشتي

اعتماد
همبستگي و انسجام
اجتماعي
نهادي

سرمايههاي
مالي

درآمد و هزينه
پسانداز
وام
مسكن

سرمايههاي
فيزيكي

خدمات و امكانات
ماشينآﻻت

طبيعي

زمينهاي كشاورزي و
دامداري
دسترسي به منابع
طبيعي
چشمانداز طبيعي

متغيرها
امكان ﺗهيه امكانات و وسايل بهداشتي)فردي ،خانوادگي( ،مصرف هفتگي مواد پروﺗئيني،
رضايت از وضعيت ﺗغذيه ،ﺗوان ﺗأمين و پرداخت هزينههاي بهداشت و درمان ،سﻼمت نيروي
كار ،مصرف ميوه و سبزيجات ،كيفيت بهداشتي مساكن ،دفع زباله و فاضﻼب
ميزان مهارت شغلي ،ﺗنوع مهارتهاي شغلي ،ﺗوان بازاريابي محصوﻻت ،سطح ﺗحصيﻼت ،باسوادي
زنان ،امكانات ﺗحصيلي ،بهرهگيري از رسانهها و نوآوريهاي جديد
افراد شاﻏل ،مشاﻏل متنوع ،اشتغال زنان
همكاري در فعاليتهاي عمراني روستا ،مشاركت در ﺗصميمگيريهاي روستا ،انجام فعاليتهاي
اقتصادي مشترك ،انتقال ﺗجربيات كاري به يكديگر ،مشاركت در امور خيريه ،مشاركت در امور
آموزشي و پرورشي روستا
ﺗرجيح دادن سكونت در روستا نسبت به شهر ،ﺗرجيح دادن سرمايهگذاري و راهاندازي كسﺐوكار
در گردشگري روستا ،روستايي ماندن ساختمانها ،حفظ مراسم سنتي و اعتقادات بومي
كاهش ميزان جرم ،درگيري قومي و خانوادگي ،امنيت سرمايهگذاري در گردشگري روستا،
امنيت شغلي)فصلي نبودن( و درآمد ،افزايش قدرت خريد ،كاهش فضاهاي ﺗرسناك عمومي
محيط روستا
افزايش ﺗمايل كمك مالي به يكديگر ،افزايش اعتماد به يكديگر
يكپارچگي روستا ،روحيه ﺗعاون و همكاري ،شركت در گردهماييها و مجمعهاي عمومي
داشتن طرح و برنامه ﺗوسعه روستا با ﺗأكيد بر گردشگري ،كارآمدي و رضايت از عملكرد
شوراها و دهياران ،حمايت دولت از روستاييان ،وجود انجمنها و نهادهاي محلي ،حمايت خانواده
از راهاندازي كسﺐوكار ،هماهنگي نهادهاي ﺗوسعه روستا ،نﻈارت مستمر و مداوم بر فعاليتهاي
ﺗوسعه روستا با ﺗأكيد بر گردشگري ،ﺗوزيع متوازن منافع حاصل از گردشگري
ميانگين درآمدهاي خانوار ،متوسط هزينه ،ارزان بودن راهاندازي مشاﻏل گردشگري ،درآمد
دهياريها
ميانگين پسانداز خانوار
ﺗوانايي دريافت وام ،ﺗوانايي بازپرداخت وام
دسترسي به مسكن شخصي ،استحكام مساكن ،وجود مساكن اجارهاي باكيفيت ،چند كاركردي
بودن مساكن
دسترسي به زيرساختهاي حملونقل ،اسكان و اقامت و مراكز ﺗفريحي ،دسترسي به امكانات
آموزشي ،مراكز و خانه بهداشتها ،ﺗعميرگاه ،دسترسي به انواع انرژي)آب ،برق ،گاز( ،آنتن
دهي موبايل و دسترسي به اينترنت ،مغازههاي فروش محصوﻻت
ماشين شخصي ،ابزارآﻻت كشاورزي)ﺗراكتور ،كمباين ،موﺗوربرق و(..

حاصلخيزي زمينهاي كشاورزي ،رونق محصوﻻت باﻏي ،رونق دامداري
افزايش دسترسي آسان به آب ،دسترسي آسان به نواحي جنگلي و كوهستاني اطراف
ﺗنوع دادن به جاذبههاي طبيعي ،افزايش فضاي سبز روستايي ،باز بودن افق ديد و منﻈر روستا،
حفظ منﻈر روستايي و چشمانداز و محيطزيست طبيعي

) Fouracre,2001:2, Morse, 2013:29 , Turton, 2000:17؛ Ellis,1999:4؛.( Belcher, 2012:5
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يافتهها
تأثير گسترش گردشگري بر داراييهاي معيشتي روستاييان
در اين بخش از آزمون كمي  tﺗك نمونهاي جهت سنجش وضعيت شاخﺺهاي آورده شده در جدول  ٢بهره گرفته شد .همانطور
كه نتايج آزمون در سطح معنيداري  ٠,٠٥نشان ميدهد ميانگينهاي بهدستآمده در ﺗمامي ابعاد داراييها و درمجموع آنها بيشتر از
حد مطلوب موردنﻈر بوده ﺗا بتوان با اطمينان  ٩٥درصد عنوان كرد گسترش گردشگري در افزايش داراييهاي معيشتي روستاييان
مؤثر بوده است .در اين ميان ،منفي محاسبه شدن آماره حد پايين و مقدار كم آماره  tدر بعد داراييهاي طبيعي روستاييان ،اين نتيجه
را حاصل ميكند كه ارﺗقا و بهبود اين دسته از داراييهاي روستاييان در حد متوسطي بوده است )جدول .(٣ﺗأثيرات منفي گسترش
گردشگري بر شاخﺺهاي آن نيز از ديدگاه مردم قابلﺗوجه بوده است ،دراينارﺗباط در مصاحبهها بيشتر روستاييان بر ﺗخريﺐ طبيعت،
آلودگي محيطزيست و ﺗغيير چشمانداز بومي و طبيعي روستا بهعنوان اثرات منفي ﺗوسعه گردشگري بر داراييهاي طبيعي ﺗأكيد داشتند.
جدول - ٣نتايج آزمون  tتك نمونهاي جهت سنجش اثرگذاري گسترش گردشگري در ارتقاي داراييﻫاي معيﺸتي
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مجموع
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آزادي
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فاصله اطمينان  ٩٥درصد

نتيجه

٢٤٩
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٢٤٩
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٢٤٩

٠,٠٠٥

٢٤٩
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٣,٠٨

-.٠٥١

.٣٠٧٠

ﺗأييد

همانطور كه نتايج آزمون رﺗبهاي فريدمن هم در جدول  ٤نشان ميدهد ،بين ميانگينهاي ابعاد داراييهاي معيشتي در سطح اطمينان
 ٩٥درصد ،ﺗفاوت معنيداري مشاهده ميشود ،دراينبين بيشترين بهبود و ارﺗقاي به داراييهاي انساني و كمترين بهبود و ارﺗقاي سطح
داراييهاي روستاييان بهواسطه گسترش گردشگري به بعد داراييهاي طبيعي اختصاصيافته است .در بين ميانگين شاخﺺهاي ابعاد
پنجگانه داراييها نيز كه كمترين و بيشترين آنها آورده شده و در آزمون فريدمن در سطح معنيداري  ٠,٠٥مورد آزمون قرار گرفتند؛
نتايج گوياي اين امر است كه شاخﺺ ارﺗقاي ﺗغذيه و بهداشت در بعد انساني و شرايط مسكن در بعد داراييهاي فيزيكي ،داراي
بيشترين ﺗأثيرپذيري و ارﺗقا و شاخﺺهاي چشمانداز طبيعي در بعد داراييهاي طبيعي و شاخﺺ نهادي در بعد داراييهاي اجتماعي،
داراي كمترين ﺗأثيرپذيري و ارﺗقا بهواسطه گسترش گردشگري بودهاند.

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،سال  ،٣٣شماره اول ،بهار ،٩٧شماره پياپي ١٢٨

/٢٠٠

جدول - ٤معنيداري تفاوت ميانگيﻦ كمتريﻦ و بيﺸتريﻦ شاﺧﺺﻫاي داراييﻫاي معيﺸتي در آزمون رتﺒهاي فريدمﻦ
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٧
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٧,٨١

١

كمترين

نهادي

٢,٨٨

٣,٣٩

٩

بيشترين

مشاركت

٣,٥١

٦,٠٧

٤

كمترين

ماشينآﻻت

٣,٤٢

٥,٥٩

٦

بيشترين

مسكن

٣,٧٦

٧,١٩

٢
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چشمانداز طبيعي

٢,٨٤

٣,٠٥

١٠

٣,٤٨

٥,٦٥

٥

بيشترين
درجه آزادي:
٩

زمينهاي كشاورزي و
دامداري

آماره كاي دو:
١,١٥١

عددي

معنيداري:
٠,٠٠١

رﺗبهاي

رﺗبه

سطح اطمينان:
 ٩٥درصد

ساختارها ،سياستها ،فرآيندها و نهادهاي تحول زا
بعد ديگر ﺗأثيرات گردشگري در معيشت روستاييان مربوط به ﺗغييراﺗي است كه در ساختارها،سياستها ،فرآيندها و نهادهاي
ﺗحولزا رخداده است .دراينارﺗباط  ،ابتدا وضعيت ساختارها و نهادهاي گردشگري روستا همانند شرايط عمومي مديريت روستاهاي
كشور ،متأثر از عملكرد نهادهاي دولتي از قبيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بهعنوان متولي اصلي ،بنياد مسكن ،جهاد
كشاورزي و در آخر نيز دهياران و شوراهاي روستا از وزارت كشور است ،اين چارچوب ساختاري و نهادي ،در روستاهاي موردمطالعه

با ﺗغييري ديگر همراه بوده و آن اضافه شدن نهادهاي مردمنهاد و ﻏيردولتي است كه سطح ﺗصميمگيري و فعاليت را به محليﺗرين و
مؤثرﺗرين سطح ﺗغيير داده است هرچند كه اين نهادها بيشتر در زمينه خيريه و زيستمحيطي فعال هستند اما ﺗشكيل آنها بعد از
گسترش گردشگري بهواسطه ﺗأثيرات زيستمحيطي و اقتصادي)افزايش درآمد( آن بوده است .وجود نهادهاي مردمنهاد زيستمحيطي
در دو روستاهاي هدف ،قدرت ﺗصميم سازي مردم محلي در ارﺗباط با فعاليتها و برنامههاي گردشگري روستاها را افزايش داده است
و بخشي از وامهاي صندوق خيريه نيز جهت اشتغالزايي در صنعت گردشگري روستاها اختصاصيافته است .همچنين رونق گردشگري
در روستاهاي موردمطالعه ،موجﺐ ﺗوجه بيشتر نهادهاي دولتي مسئول ﺗوسعه روستايي منطقه و فرا منطقهاي در سطح استان به اين
روستاها شده است كه نتيجه اين امر نيز ،ﺗدوين طرحهاي ﺗوسعه گردشگري است هرچند كه اين طرحها جامع و بلندمدت نيستند .از
سويي ديگر ،رونق مطلوب گردشگري روستا سبﺐ ارﺗباط و ﺗعامل بيشتر نهادهاي دولتي بهويژه شوراها و دهياريها با مردم محلي
شده است؛ ﻻزم به ذكر است كه هنوز هم ساختار اصلي مديريت گردشگري روستا يعني ساختار دولتي؛ در زمينه ﺗصميمسازي
گردشگ ري قدرت بيشتري داشته و در مواردي هم ﺗضادهايي با ديدگاه محليان را شكل ميدهد؛ هرچند كه در كنار انجمن مردمنهاد،
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رونق گردشگري ،ميزان فعاليت و سطح اختيارات شورها و دهياري روستا را نيز در حيطه مديريت روستايي بهويژه گردشگري افزايش
داده است .همچنين ورود سرمايهگذاران خصوصي به عرصه گردشگري روستا هرچند بهكندي اما در حال انجام و پيشرفت بوده و
ورود سرمايهها و سرمايهگذاران خصوصي نيز روبه افزايش است؛ اما دراينبين ،ورود سرمايهگذاران بهصورت سازمانيافته و در قالﺐ
شركتهاي خصوصي مشاهده نميگردد .در ارﺗباط باسياستها و شيوه سياستگذاري نيز ،همانطور كه عنوان شد ،شيوه متمركز و
از باﻻ به پايين در مديريت گردشگري روستا حاكم بوده كه شكلگيري نهاد مردمنهاد و وجود دهياري و شوراهاي فعال و در ارﺗباط
با مردم محلي از شدت اين امر كاسته و سياستگذاري به سمت دخيل شدن مردم محلي در ﺗصميمسازيهاي گردشگري روستا سوق
داده ميشود .در ارﺗباط با فرآيندهاي پيراموني)هنجارها ،ارزشها ،شرايط فرهنگي و اجتماعي و (...كه به شرايط اقتصادي و اجتماعي
بازميگردد؛ مهمﺗرين ﺗغيير در اين زمينه كمرنگ شدن عقايد متعصبانه روستاييان از نگرش به گردشگران بهعنوان ﻏريبهاي متضاد به
مهماني ناآشنا ،بهواسطه لمس ﺗأثيرات اقتصادي گردشگري است .از سويي ديگر ،ورود زنان نيز به فعاليتهاي گردشگري كه نمونه
پررنگ آن ﺗهيه ﻏذاهاي محلي و صنايعدستي است نشانهاي ديگر از ﺗحول مثبت در فرآيندهاي اقتصادي  -اجتماعي بوده و نشان از
ﺗاثيرگردشگري در رفع ﺗبعيض جنسيتي و اقتصادي و همچنين ظرفيتسازي جامعه محلي است .عرصه ديگري كه در ارﺗباط با

فرآيندها در چارچوب معيشت پايدار قابلبررسي است ،هنجارها و فرهنگ محلي است كه در اين زمينه با ﺗوجه به اهميت خاص مردم
روستا به آدابورسوم بومي بسياري از سنتها و ويژگيهاي فرهنگ بومي حفظ گرديده و حتي بسياري از اين آدابورسوم و مراسمها
نيز جاذبهاي براي بازديد گردشگران شدهاند.
استراتژيهاي معيشتي
همانطور كه عنوان شد استراﺗژيها فعاليت ها و مشاﻏلي هستند كه مردم محلي جهت دستيابي به اهداف معيشت پايدار كه در وهله
اول آن افزايش داراييهاي معيشتي است؛ انجام ميدهند .يافتههاي حاصل از مصاحبهها و مشاهده مستقيم نشان ميدهند كه استراﺗژي
اصلي روستاي اورامان در راستاي دستيابي به معيشت پايدار از طريق رونق فعاليتهاي گردشگري ،ﺗنوعبخشي اقتصادي از راه ورود
گردشگري بهعنوان فعاليتي مكمل فعاليتهاي كشاورزي و مهاجرتهاي فصلي شغلي است .يافتههاي پژوهش ،نشان از رونق مشاﻏل
ﻏير كشاورزي همچون :فعاليت در مغازهها ،قهوهخانهها و ﻏذاخوريها و هتل منطقه دارد .شغل رانندگي و جابهجايي گردشگران نيز
يكي از مشاﻏل پررونق در فصول گردشگر پذير روستا است .اجاره خانههاي درون روستا و باغها فعاليت ديگري است كه عﻼوه بر

صاحبان آنها ،افراد ديگري بهمانند واسطههايي كه راهنماي گردشگران در اجاره خانهها و باغها درون روستاها هستند را هم ،مشغول
نموده است .ﺗهيه خدمات موردنياز گردشگران فعاليتي است كه خانوادههاي بسياري را به فعاليت واداشته است اين خدمات بيشتر در
زمينه ﺗهيه ﻏذاهاي محلي و محصوﻻت كشاورزي منطقه ازجمله :انار ،ﺗوت ،گردو ،انجير ،عسل و ...ميباشد .يكي ديگر از خدماﺗي كه
خانوارهاي روستايي در كنار ﺗهيه ﻏذاهاي محلي از آن درآمد قابل اﺗكايي كسﺐ مينمايند و يكي از جاذبههاي اصلي دهستان اورامان
نيز محسوب ميشود ﺗهيه صنايعدستي است كه به دو صورت مستقيم ﺗوسط خانوارها در كنار جادهها و يا بهصورت ﻏيرمستقيم در
مغازههاي صنايعدستي عرضهشده و به فروش ميرسند .درواقع رونق گردشگري ﺗوانسته است حرفههاي قديمي و در حال
فراموشي)ساخت لباسهاي بومي ،ساخت وسايل خانگي و صنايعدستي و (..را بهعنوان فعاليتي سودآور در جهت افزايش داراييهاي
خانوارهاي روستايي مطرح كند .موردﺗوجه بودن روستا به لحاظ گردشگري موجﺐ رونق ساختوسازهاي مرﺗبط با گردشگري
ازجمله ساخت خانه هاي دوم و حتي بازگشت مهاجريني است كه از روستا مهاجرت كرده و به دنبال رونق گردشگري به روستا
بازگشتهاند .اين ساختوسازها ،افراد زيادي را مشغول به فعاليت نموده است .البته با ﺗوجه به باﻻ بودن بعد خانوار ،ﺗعداد زياد افراد

/٢٠٢
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فعال و فصلي بودن بازار گردشگري ،استراﺗژي معيشتي ديگري كه روستاييان منطقه موردمطالعه جهت پايداري معيشت خود
برگزيدهاند .مهاجرتهاي فصلي به شهرهاي بزرگﺗر و اشتغال در فعاليتهاي ساختماني است .ﻻزم به ذكر است كه بخشي از
درآمدهاي اين افراد نيز جهت سرمايهگذاري در گردشگري روستا مانند ساخت استراحتگاهها و ﻏذاخوريها و يا مغازههاي فروش

محصوﻻت صرف شده است .در مقابل روستاييان اظهار ميداشتند كه از درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي گردشگري ،سرمايهگذاريهاي
زيادي در داخل شهرهاي همجوار از سوي روستاييان انجامگرفته است .اين سرمايهگذاريها نيز بخشي از درآمد آنها را ﺗأمين ميكند.
در واقع يك ارﺗباط متقابل ميان ﺗوسعه گردشگري بهعنوان فعاليتي مكمل با فعاليتهاي ديگر معيشتي مانند سرمايهگذاريها در محيط
خارج از روستا وجود دارد .از يكسو فعاليتهاي گردشگري سرمايه اوليه را جهت فعاليتهاي اقتصادي خارج از روستا مهيا كرده
و از سويي ديگر روستاييان از سود فعاليتهاي اقتصادي خارج از روستا در زمينه ﺗوسعه فعاليتهاي گردشگري روستا بهره ميگيرند.
اين ارﺗباط متقابل نيز در فعاليتهاي كشاورزي نيز به چشم ميخورد .چراكه رونق گردشگري سرمايه اوليه ﻻزم را براي بسياري از
خانوارها جهت ﺗوسعه كشاورزي)خريد ماشينآﻻت ،افزايش سطح زير كشت ،بهرهگيري از كود و بذرهاي پربازده ،خريد كندوهاي
عسل و (..فراهم آورده است .ﺗوسعه كشاورزي نيز از طريق افزايش ﺗوليد و فروش محصوﻻت و با ﺗوجه به محدوديت ﺗوپوگرافي
منطقه در قالﺐ كشت ﺗراسي محصوﻻت باﻏي ،موجﺐ افزايش ﺗنوع جاذبهها و درنتيجه جذب بيشتر گردشگران شده است .درنهايت
نيز ،نتايج آزمون  Tﺗك نمونهاي بهمنﻈور ﺗأييد و ﺗعميم نتايج يافتههاي كيفي نشان ميدهد كه با ﺗوجه به مقدار معنيداري محاسبهشده
كمتر از سطح خطاي  ،٠,٠٥مقدار مطلوب آماره  ،Tمثبت بودن هر دو حد باﻻ و پايين و بيشتر بودن ميانگين محاسبهشده از مطلوبيت
عددي مورد آزمون ،گردشگري بهعنوان استراﺗژي مهمي در ﺗأمين معيشت روستاييان مطرح ميباشد.

جدول - ٥سنجش ديدگاه روستاييان در ارتﺒاط با اثرگذاري گردشگري بهعنوان استراتژي مهم معيﺸتي

گردشگري بهعنوان

استراﺗژي مهم ﺗأمين
معيشت روستاييان

مطلوبيت عددي مورد
آزمون=٣

ﺗفاوت از حد
مطلوب
.٧٦١

ميزان خطا

درجه آزادي

Tآماره

ميانگين

.٠٠٢

٢٤٩

١٠,٠٦٩

٣,٧٦

فاصله اطمينان  ٩٥درصد
پايين ﺗر

باﻻﺗر

.٦١٢

.٩١٠

آسيﺐپﺬيري

دراينارﺗباط ،در ابتدا ميﺗوان به موقعيت جغرافيايي و قرارگيري روستا اشاره كرد كه زمينهساز شكلگيري مخاطرات محيطي

متعددي در سطح روستا ازجمله بروز حركات دامنهاي ،خشكسالي ،سرمازدگي محصوﻻت و وقوع بهمن شده است .رونق گردشگري
و قرار گرفتن منطقه بهعنوان قطﺐ گردشگري روستايي استان و حتي كشور موجﺐ شده است ﺗا در ابتدا ﺗوجه و سختگيري نهادهاي
دولتي ازجمله دهياري روستا مساكن با مقاومت بيشتري ساخته شوند .دراينارﺗباط مشاهدههاي ميداني و مصاحبههاي مردم محلي حاكي
از اين واقعيت هستند كه مكانهاي وابسته به اقامت و پذيرايي از گردشگران ،عموماً مكانهايي هستند كه با مصالح مقاوم جديد و
طبق استانداردهاي ﻻزم ﺗهيه ميگردند .خود اين امر نيز سبﺐ شده است كه مساكن اطراف آنها هم از شيوههاي مقاومسازي جديد
آگاه گشته و از آنها در ساخت و مقاومسازي مساكنشان بهره ببرند .البته افزايش درآمدهاي مردم محلي نيز كه يكي از مهمﺗرين
راههاي كسﺐ آن نيز ،گردشگري مي باشد عاملي است ﺗا روستاييان ﺗوانايي مالي ﻻزم ،جهت ساخت مساكن مقاومﺗر را داشته باشند.
از سوي ديگر به دليل ورود انبوه گردشگران براي بازديد از مراسم مذهبي كه در فصل زمستان برگزار ميشود .مهم بودن مسير
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ارﺗباطي در فصل سرد سال به دليل موقعيت ارﺗباطي منطقه ،ماشينآﻻت مرﺗبط با نگهداري راهها در فصل سرد سال ﺗهيه و در مسيرهاي
ارﺗباطي و وروديهاي روستاها قرار دادهشدهاند .در ارﺗباط با مخاطره خشكسالي و كمآبي نيز در منطقه سدها و منابعي باهدف
ذخيرهسازي آب ،در اطراف روستاها با ﺗوجه به عبور رودخانه پرآب سيروان احداث شدهاند كه بيشك در مواقع خشكسالي و
كمآبي در فصول پربازديد ،مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند .با ﺗوجه به فروش محصوﻻت كشاورزي به گردشگران و اهميت درآمدي
آن ،روستاييان در مقابل سرمازدگي محصوﻻت با جديت و پيگيري بيشتري از روشهاي سنتي و جديد مقابله با سرمازدگي استفاده
ميكنند .درواقع افزايش درآمدهاي كشاورزي ناشي از فروش بيشتر و بيواسطه محصوﻻت به گردشگران ﺗوانايي روستاييان براي
استفاده از روشهاي جديد مقابله با خشكسالي و سرمازدگي محصوﻻت را موجﺐ شده است .يكي ديگر از روندهايي كه آسيﺐپذيري
بسياري را براي روستاهاي هدف گردشگري دهستان اورامان رقمزده بود؛ مهاجرت بسياري از سرپرستان خانوار و جوانان روستاها به
دليل فقر ناشي از بيكاري و كمبود درآمد به شهرهاي بزرگ بود .مصاحبه با روستاييان نشان ميدهد ،.در چندساله اخير كه گردشگري
رونق گرفته و افزايش درآمد و كاهش بيكاري روستاييان را به دنبال داشته و ﺗوانسته است بهعنوان فعاليتي مكمل ،ايفاي نقش نمايد

از شدت مهاجرتها كاسته شده است .در كنار اين ﺗأثيرات مثبت در كاهش آسيﺐپذيري عوامل ديگري كه بيشتر متوجه مديريت

نامطلوب هستند؛ همچون :افزايش قيمت زمين و مسكن در روستا ،ﺗخريﺐ محيط طبيعي روستا و هرچه شهريﺗر شدن آن به نفع ﺗوسعه
گردشگري نيز سبﺐ بروز معضﻼﺗي در سطح روستاهاي منطقه شدهاند .درمجموع ،جهت ﺗعميميافتههاي حاصل از يافتههاي كيفي،
جدول  ٦ﺗشكيل گرديد .در ابتدا نتايج آزمون ويلكاكسون نشان ميدهد كه ﺗفاوت معنيداري در ميزان آسيﺐپذيري روستاييان در
دوره قبل و بعد از رونق گردشگري وجود دارد و نتايج آزمون  tزوجي نيز نشان ميدهد كه درمجموع با اطمينان  ٩٥درصد ،گردشگري
در كاهش آسيﺐپذيري روستاييان ﺗأثيرگذار بوده است)ارﺗقاي ميانگين مجموع از مقدار نامطلوب  ٢,٦به  .(٣,٧در اين ميان،
شاخﺺهاي مقابله با افزايش هزينهها و سپس شاخﺺ كاهش ﺗأثيرات منفي خشكسالي ،داراي بيشترين رﺗبه مثبت و بهبود وضعيت
نسبت به دوره قبل از رونق گردشگري در روستاها هستند.

جدول  -٦بررسي نقش رونق گردشگري در كاﻫش سطح آسيﺐپذيري روستاﻫا

زمينههاي كاهش آسيﺐپذيري
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رﺗبه برابر

رﺗبه مثبت

رﺗبه منفي
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-٤,٩
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مقابله با افزايش هزينهها

كاهش ﺗأثيرات منفي خشكسالي
باز بودن راههاي ورودي در فصل
زمستان)كاهش خطر بهمن(

مقابله با سرمازدگي محصوﻻت

مهاجرتهاي سرپرستان خانوار و

جوانان)كاهش فقر)افزايش اشتغال و درآمد(
اختﻼف زوجها
ميانگين دوره قبل

٢,٦
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٣,٧
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٣٩
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١٠١
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خطاي استاندارد

معنيداري دوگانه

.٨٣٣
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نتايج معيشتي

بر پايه مدل پذيرفتهشده معيشت پايدار ،شاخﺺهاي آورده شده در جدول زير بهعنوان نتايج نهايي و خروجي مدل معيشت پايدار

در نﻈر گرفتهشدهاند .همانطور كه نتايج آزمون  tﺗك نمونهاي نشان ميدهد ،گسترش گردشگري در مناطق روستايي موردمطالعه
ﺗوانسته است به بهبود امنيت ﻏذايي روستاييان ،دسترسي به شغل و درنتيجه افزايش درآمدشان در كنار كاهش ميزان آسيﺐپذيري
آنها منجر گردد؛ اين در حالي است كه محاسبه ميانگين كمتر از مطلوبيت عددي مورد آزمون و منفي بودن آماره  tدر شاخﺺ
حفاظت و پايداري محيطي طبيعي ،نشانگر ﺗأثير منفي رونق گردشگري بر روي محيط طبيعي روستاهاي موردمطالعه ميباشد .درمجموع
نيز ميانگين محاسبهشده بيشتر از مطلوبيت عددي مورد آزمون ،مثبت بودن آماره هردو حد باﻻ و پايين و مقدار مطلوب آماره  ،tحاكي
از بهبود سطح معيشت و رفاه مردم محلي بهواسطه رونق و ﺗوسعه گردشگري روستايي است.

جدول  - ٧نتايج آزمون تي تك نمونهاي در ارتﺒاط با نتايج معيﺸتي رونق گردشگري در منطقه موردمطالعه

سطح
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دسترسي به شغل
افزايش درآمد

حفاظت و پايداري محيط طبيعي
كاهش آسيﺐپذيري

بهبود سطح معيشت)مجموع(

حد پايين

معنيداري

آزادي

ميانگين

باﻻ

٢٤٩

٣,٥٢

.٦١٨

.٣٢٠

٣,٣٣

.٤٨٤

.١٨٤

.٧٦٩

.٤٩٩
-.٢١٢

نتيﺠهگيري
پژوهش حاضر با الهام از رويكرد معيشت پايدار بهعنوان رويكرد اصلي برنامهريزيهاي ﺗوسعه در راستاي رفع فقر روستايي و
ﺗوانمندسازي روستاييان به بررسي و ﺗحليل نقش گسترش فعاليتهاي گردشگري در ﺗأمين معيشت روستاييان دهستان اورامان شهرستان
سروآباد استان كردستان بهعنوان يكي از قطﺐهاي مهم گردشگري روستايي كشور پرداخت .بر اساس چارچوب اصلي معيشت پايدار،

سؤالهاي پژوهش در دو بخش سؤال اصلي و سؤالهاي فرعي مطرح گرديدند كه يافتههاي پژوهش به شرح زير به آنها پاسخ دادند.
سؤال اصلي :به دنبال گسترش گردشگري وضعيت سطح معيشت روستاييان چه ﺗغييري كرده است؟ نتايج يافتههاي پژوهش مطابق
با يافتههاي پژوهش شكوري و بهرامي) ،(١٣٩٤عبداﷲ زاده) ،(١٣٩٤مانوا) ،(Manwa,٢٠١٤كودر) ( Kuuder,٢٠١٣و مانگان
) (Mangan,٢٠١٠نشان دادند كه رونق گردشگري در سطح روستاهاي موردمطالعه ﺗوانسته است بهصورت نسبي)ميانگين برابر (٣,٢٩
و با اطمينان  ٩٥درصد به بهبود سطح معيشت روستاييان منجر گردد .دراينبين ،شاخﺺهاي افزايش درآمد ،امنيت ﻏذايي و دسترسي
به شغل ،داراي مطلوبﺗرين وضعيت و بهبود بودهاند .قدر مسلم افزايش درآمد و دسترسي به اشتغال نيز ،ضرورتهاي اصلي رفع فقر
روستايي بهعنوان مهمﺗرين مانع ﺗحقق معيشت پايدار روستاييان ميباشند .در اين ميان ،شاخصي كه وضعيت آن بارونق گردشگري
مطلوب ارزيابي نگرديده؛ شاخﺺ حفاظت و پايداري محيطي است .در سطح اطمينان  ٩٥درصد و با ميانگين نامناسﺐ  ٢,٨٩ميﺗوان
گفت كه رونق گردشگري موجﺐ ﺗخريﺐ محيطزيست و افزايش سطح آسيﺐپذيري آن شده است .اين امر نشان ميدهد ،ديدگاه
مديريتي حاكم بر ﺗوسعه گردشگري منطقه ديدگاهي رشد گرا و كميتگرا بوده است و صرفاً افزايش درآمد و اهداف كوﺗاهمدت از

تبيين اثرات گسترش گردشگري در تغيير سطح معيشت روستاهاي كوهستاني ٢٠٥/ ...

ﺗوسعه گردشگري را مدنﻈر داشته است .در راستاي ديد سيستمي در مديريت گردشگري و رويكرد پايداري بهعنوان يگانه رويكرد
برنامههاي ﺗوسعهاي ،انجام نميگيرد.
سؤال فرعي اول پژوهش :چه ﺗغييري در وضعيت داراييهاي معيشتي روستاييان به دنبال گسترش گردشگري روستايي حاصلشده
است؟ دراينارﺗباط يافتههاي كمي نشان دادند كه در ﺗمامي ابعاد ،ميانگينهاي محاسبهشده در سطح رضايتبخشي بودند .درمجموع
نيز در سطح معنيداري  ٠,٠٥و با اطمينان  ٩٥درصد مي ﺗوان عنوان كرد،گسترش گردشگري به افزايش سطح داراييهاي روستاييان
دهستان اورمان منجر شده است .دراينبين ،داراييهاي انساني با دارا بودن بيشترين ميانگين رﺗبهاي در رﺗبهاي اول بهبود و ارﺗقا قرار
دارند .بهواقع گسترش گردشگري در سطح روستاها با ﺗنوع شغلي فراوان ،موجﺐ افزايش اشتغال در سطح روستا بهويژه براي زنان و
افزايش درآمد آنها گرديده است .از سويي ديگر نيز اين افزايش درآمد در بهبود ساير شاخﺺهاي سرمايههاي انساني همچون:
ﺗوانايي پرداخت هزينههاي ﺗحصيلي فرزندان و درنتيجه افزايش سطح ﺗحصيﻼت آنها ،ﺗوانايي ﺗهيه و بهرهگيري از رسانهها و
نوآوريهاي جديد و بهويژه در بهبود و ارﺗقاي وضعيت بهداشت و ﺗغذيه روستاها بسيار مفيد فايده واقعشده است .بهگونهاي كه مؤلفه

بهداشت و ﺗغذيه در ميان ﺗمامي مؤلفههاي ابعاد پنجگانه)داراييهاي معيشتي( رﺗبه اول بهبود و ارﺗقا را به خود اختصاص داده است.
در اين ميان كمترين ارﺗقا و بهبود وضعيت به داراييهاي طبيعي روستاييان اختصاص داشت .با ﺗوجه به ميانگين محاسبهشده برابر

 ٣,٠٨و منفي بودن آماره حد پايين و مقدار كم آماره  tميﺗوان پي برد كه گردشگري در سطح متوسطي ﺗوانسته است به ارﺗقا بهبود
وضعيت اين دسته از داراييها منجر گردد .برحسﺐ يافتههاي كيفي ميﺗوان گفت كه در بعد داراييهاي طبيعي مؤلفههاي كشاورزي
و دامداري و دسترسي به منابع طبيعي به دليل فروش محصوﻻت آنها به گردشگران و سودآوري مستقيم با بهبود و ارﺗقاي وضعيت
همراه بودهاند .مطابق با يافتههاي پژوهش قديري معصوم ،رضواني ،جمعه پور و باﻏياني) (١٣٩٤و جمعه پور و احمدي) (١٣٩٠مؤلفه
چشمانداز محيط طبيعي روستا به دليل ﺗخريﺐ محيطزيست به نفع ﺗوسعه گردشگري بهويژه با ساخت سازههاي گردشگري متناسﺐ با
معماري شهري و در ﺗضاد با معماري بومي و محيط طبيعي منطقه ،افزايش ﺗوليد زباله و فاضﻼب در فصول گردشگر پذير كه گاها
بيش از ظرفيت ﺗحمل محيط نيز هست؛ با بهبود و ارﺗقاي وضعيت روبرو نبوده و حتي شاهد كاهش كيفيت نيز ميباشد .به همين دليل
اين مؤلفه در ميان ﺗمامي مؤلفههاي موردسنجش داراييهاي معيشتي روستاييان در آزمون رﺗبهاي فريدمن با ميانگين عددي نامطلوب
 ٢,٨٤در رﺗبه آخر قرارگرفته است.
سؤال فرعي دوم پژوهش :با گسترش گردشگري چه ﺗغييراﺗي در وضعيت سياستها ،فرآيندها ،نهادها و روندهاي ﺗحولزاي مؤثر
بر معيشت پايدار روستاييان حاصلشده است؟ يافتههاي پژوهش در ﺗضاد با يافتههاي پژوهش جمعهپور و احمدي) ،(١٣٩٠نشان از
اثرگذاري گسترش گردشگري در ﺗغيير وضعيت سياستها و ساختارها ،فرآيندها و نهادهاي ﺗحولزاي مؤثر بر معيشت پايدار
روستاييان روستاهاي هدف گردشگري دهستان اورامان دارد .ارﺗباط بيشتر شوراها و دهياريهاي با مردم محلي ،ﺗوجه بيشتر و ﺗدوين
قوانين حمايتي از سوي نهادهاي دولتي باهدف رونق گردشگري روستاها ،ورود سرمايهگذاران خارج از روستا ،افزايش فعاليت و سطح
اختيارات شوراها و دهياري ،ﺗدوين طرحهاي مقطعي و كوﺗاهمدت ﺗوسعه گردشگري ،مهمﺗرين ﺗغييراﺗي هستند كه در عرصه وضعيت
سياستگذاري و ساختارهاي حاكم بر روستاها بهواسطه ﺗوسعه گردشگري انجامگرفته است .ﺗغيير عمده در عرصه ساختاري و نهادهاي
ﺗحولزا ،ﺗشكيل انجمنهاي مردم نهادي ميباشد كه فعاليتهاي خيريه ،زيستمحيطي و گردشگري را محور عمده ﺗﻼش و فعاليت

خود قرار داده است .اين نهادها با ﺗدارك برنامهها و گردهماييها در كنار انتشار برشورها و آموزش مردم محلي آنها را در چگونگي
حفاظت از محيطزيست روستايي منطقه و برخورد با گردشگران مهيا ميسازند؛ محور عمده فعاليتهاي اين نهادها ،جوانان روستايي

/٢٠٦
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هستند .در ارﺗباط با ﺗغييرات در عرصه فرآيندهاي پيراموني كه به شرايط اقتصادي – اجتماعي مردم محلي اشاره دارد؛ كمرنگ شدن
عقايد متعصبانه روستاييان نسبت به گردشگران با لمس آثار اقتصادي حضور در فعاليتهاي گردشگري ،حضور مستقيم زنان در

فعاليتهاي اقتصادي گردشگري و درنتيجه آن ،كاهش انزوا گزيني و ﺗبعيض جنسيتي عليه زنان با افزايش قدرت اقتصادي و ﺗوانمندي
آنها موافقت و اعتقاد مردم محلي را نيز به دنبال داشته است ،حفظ و اهميت سنن بومي بهواسطه ﺗبديلشدن آنها به جاذبه گردشگري
و نقش آنها در جذب گردشگران در ﺗمام طول سال ،افزايش زمينهها و ﺗمايل به مشاركت روستاييان در فعاليتهاي ﺗوسعه روستايي
و بهويژه امور مربوط به گردشگري ،مهمﺗرين ﺗغييراﺗي است كه با گسترش گردشگري در وضعيت فرايندهاي مؤثر بر معيشت پايدار
روستاييان انجامگرفته است.
سؤال فرعي سوم پژوهش :آيا گسترش گردشگري ﺗوانسته است بهعنوان استراﺗژي مهمي در راستاي گذران معيشت روستاييان
مطرح باشد؟ نتايج آزمون  tﺗك نمونهاي نشان داد كه با اطمينان  ٩٥درصد ،گردشگري بهعنوان استراﺗژي مهمي در ﺗأمين معيشت

روستاييان بخش اورامان ايفاي نقش مينمايد .يافتهها نشان دادند كه گردشگري ﺗوانسته است بهعنوان محركي در راستاي متنوع سازي
اقتصادي روستا عمل نمايد و منابع درآمدي خارج از مزرعه و فعاليتهاي كشاورزي را براي روستاييان فراهم آورد؛ امري كه ﺗحقق
آن ،اصلي اساسي جهت حركت در مسير معيشت پايدار محسوب ميشود.
سؤال فرعي چهارم پژوهش :گسترش گردشگري چه ﺗأثيراﺗي را در ﺗغيير سطح ميزان آسيﺐپذيري روستاهاي منطقه در برابر
شوكها و فشارهاي طبيعي و انساني موجﺐ شده است؟ در راستاي پاسخگويي به اين سؤال ،نتايج آزمون  tزوجي بهمنﻈور مقايسه
دوره قبل و بعد از گسترش گردشگري نشان داد كه گسترش گردشگري در اين زمينه بسيار اثرگذار بوده و ﺗوانسته است؛ قدرت
مقاومت ،ﺗابآوري و انعطافپذيري روستاييان در برابر آسيﺐپذيري روستاها را در برابر زمينههاي آسيﺐپذيري شناساييشده از
مقدار ميانگين نامطلوب  ٢,٦به مقدار مطلوب برابر  ٣,٧برساند .دراينارﺗباط ،مقابله با افزايش هزينهها ،شاخصي است كه گسترش
گردشگري نسبت به دوره قبل از آن بيشترين اثرگذاري مثبت را در كاهش ﺗأثيرات منفي آن داشته است .درواقع ايجاد مشاﻏل جديد
و متنوع در ارﺗباط با گردشگري و درآمدزايي ناشي از آن ﺗبيينكننده اين نتيجه ميباشد .از طرفي ديگر گسترش گردشگري زمينههاي
آسيﺐ پذيري جديدي هم در روستا ايجاد نموده است كه مهمﺗرين آنها افزايش قيمت مسكن و زمين و اجاره بهاي مساكن و مغازهها

در سطح روستاهاي گردشگر پذير منطقه و ﺗخريﺐ محيط طبيعي و حركت به سمت شهري شدن چشمانداز روستايي بهويژه در ساخت
سازههاي گردشگري هستند ؛اما عوامل آسيﺐزاي ايجادشده در صورت مديريت صحيح گردشگري منطقه بهآساني قابلرفع هستند.
با ﺗوجه به نتايج حاصله ،راهكارهاي زير ميﺗوانند راهگشاهاي مناسبي جهت ﺗرسيم چشماندازي روشن از ﺗحقق پايداري معيشت
روستاييان بهواسطه رونق گردشگري باشند:
 ﺗدارك خدمات و امكانات رفاهي و اقامتي كافي همراه با ﺗنوع دادن به جاذبههاي گردشگري روستا جهت ﺗداوم فعاليتهايگردشگري در ﺗمام طول سال
ﺗجديدنﻈر در نحوه سرمايهگذاريها و بسترسازي بهمنﻈور جلﺐ بخش خصوصي با ﺗأكيد برجذب سرمايههاي خرد مردم محلي باايجاد صندوق يا ﺗعاونيهاي سرمايهگذاري در گردشگري.
انجام مطالعات ﻻزم بهمنﻈور ﺗدوين طرح بلندمدت ﺗوسعه گردشگري منطقه و در نﻈرگيري و ﺗدوين راهكارهاي كاربردي از سويمديران ﺗوسعهاي ،جهت ﺗحقق آن.
-ﺗبديل سنن و مراسمهاي بومي بهعنوان جاذبههاي جديد درآمدزاي گردشگري.

تبيين اثرات گسترش گردشگري در تغيير سطح معيشت روستاهاي كوهستاني ٢٠٧/ ...

حفاظت محيط طبيعي منطقه و زمينهاي كشاورزي در مقابل ساختوسازهاي بيرويه با ﺗهيه و اجراي برنامههاي كاربري اراضي.برگزاري دورهها و جلسات مداوم با مسئولين ديني روستاها و شوراها بهمنﻈور آشنايي آنها با ﺗأثيرات مطلوب گردشگري و انتقالاين مطالﺐ به مردم.
ﺗدوين ضوابط و مقررات قانوني براي حفاظت از محيط طبيعي بهعنوان مهمﺗرين جاذبه منطقه.بهرهگيري از مردم محلي در زمينه حفاظت از محيط طبيعي روستاها.ﺗعبيه سطلهاي آشغال به ﺗعداد كافي و در مكانهاي مناسﺐ در سطح روستاها.اعطاي وامهاي كمبهره و بلندمدت خريد و يا ساخت مسكن در سطح روستاها با اين ﺗبصره كه مساكن در مناطق مخاطرهآميز وآسيﺐزاي به طبيعت ساخته نشوند.
افزايش ﺗبليغات با ﺗأكيد بر بهره گيري از انواع ابزار ﺗبليغاﺗي در زمان و مكان مناسﺐ جهت ايجاد ﺗقاضا و بازاريابي محصوﻻتگردشگري روستاهاي منطقه

آموزش مردم محلي در ارﺗباط با كارآفريني با ﺗأكيد بر پتانسيل عمده روستاهاي منطقه يعني گردشگريحمايت از فعاليتهاي انجمنهاي مردمنهاد و ﺗقويت آنها از طريق مشاركت اين نهاد در ﺗصميمسازيهاي مرﺗبط با گردشگري وﺗوسعه روستاها
هدايت و كنترل افزايش ميل به مصرف خانوارهاي روستايي بهواسطه افزايش درآمد ايجادشده در جهت پرهيز از مصارف ﻏيرضروريو مقطعي از طريق ريشسفيدان ،شوراها و انجمن مردمنهاد محلي.
برگزاري جلسات مداوم با مسئوﻻن ﺗوسعهاي روستاها و ﺗأثيرگذار در گسترش گردشگري بهمنﻈور آشنايي آنها با مفهوم گردشگريپايدار و حركت در مسير آن.
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