ارزیابی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در نواحی
روستایی (مطالعه موردی :مسیر گردشگری اورامانات)

تاریخ دریافت مقاله:

1399/11/20

تاریخ پذیرش مقاله:

1400/04/17

چکیده
اکوتوریسم ،یکی از گونههای مهم گردشگری است و در میان سایر بخشهای توریسم با سرعت بیشتری در حال رشد است .اکوتوریسمم
بهترین روشی است که می تواند برای ساکنان آن مفید بوده و منجر به حفاظت از طبیعت شود .استفاده از منابع طبیعی بهعنوان جاذبههمای
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نگین عالی* ،لقمان صادقی**
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گردشگری بدون آسیب رساندن به آن ،مقولهای ایدهآل در راستای توسعه پایدار نواحی روستایی بهشمار میآید .با نیل به این هدف ،مسئله
اصلی پژوهش ارزیابی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در نواحی روستایی واقع در محور گردشگری سروآباد -پاوه با
پتانسیلهای باالی گردشگری طبیعی ،فرهنگی ،تاریخی و مذهبی میباشد .پژوهش کاربردی و روش انجما آن توصمیفی-تحلیلمی اسمت.
جامعه آماری مشتمل بر  100نفر از محققین ،مسئولین ،کارشناسان و نخبگان حوزه گردشگری آگاه و آشنا با محدوده مطالعاتی ممیباشمد.
جمعآوری نظرات و دیدگاههای از طریق روش میدانی و به کمک پرسشنامه انجا گرفت .برای تجزیهوتحلیل اطالعمات از آزممونهمای
آماری رگرسیون چندمتغیره ،تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت ساختاری در محیط نر افزارهای  SPSSو  Amosاستفاده شمد .یافتمههما
نشان داد شش عامل بهرهگیری از پتانسیلهای طبیعی ،تاریخی و مذهبی ،تأمین زیرسماختهما ،تبلیغمات و بازاریمابی ،پایمداری در تمأمین
زیرساختها و حفظ آثار معماری ارزشمند ،سرمایهگذاری ،مشارکت و آگاهی بخشی به اهالی ،پتانسیلهای فرهنگی -هنری و مرزی بودن
منطقه بهطور متوسط  63.85درصد بر توسعه پایدار نواحی روستایی تأثیرگذار میباشند .از این میان عاممل پتانسمیلهمای بمالقوه طبیعمی،
تاریخی و فرهنگی محدوده موردمطالعه با بار عاملی  18.31رتبه اول را در بین عوامل موردبررسی به خود اختصاص دادهاست .بر اسما
برازش مناسب الگوی مفهومی پژوهش ،همخوانی الگوی مفهومی با دادههای گردآوریشده موردتأیید واقع ممیشمود؛ بنمابراین توجمه بمه
اکوتوریسم عالوه بر مزیتهای مختلف در سطح منطقهای و ملی امکان تحول نواحی محرو و منزوی غرب کشور که بهعنموان حافظمان
سنتی پیرامون خود ایفای نقش میکنند را نیز ممکن میسازد .ازسویدیگر گردشگری و اکوتوریسم همانند هر فعالیت دیگری اشتغالزا و
منبع درآمد است و زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی و خدماتی را بهوجود میآورد و میتواند راهبردی برای توسعهی همهجانبه دولت از
کلمات کلیدی :اکوتوریسم ،گردشگری ،نواحی روستایی ،اورامانات.
* استادیار گروه جغرافیا (ژئومورفولوژی) ،دانشگاه پیا نور ،تهران ،ایرانaalineg1382@gmail.com .

** پژوهشگر دکتری شهرسازی ،مدر

.

مدعو گروه شهرسازی دانشگاه کردستان.
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نظر اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی باشد.

مقدمه
اکوتوریسم بهترین روشی اسمت کمه ممیتوانمد بمرای
منطقه و ساکنان آن مفید بموده و منجمر بمه حفاظمت از
طبیعت شود ،استفاده از منابع طبیعی بهعنوان جاذبههمای
شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400
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گردشگری بدون آسیب رساندن به آن ،مقولهای ایمدهآل
در راستای توسعه پایمدار اسمت (حماجینمژاد و یماری،
 .)34 :1392اکوتوریسممم بممهعنمموان شممکلی از توریسممم
پایدار که هم به حفاظت و هم به توسعه کمک ممیکنمد
شمناخته ممیشمود (،Bunruamkaew & Murayama
 .)269 :2011هدف از توسعه اکوتوریسم در درجه اول
حفاظت از مناطق طبیعی است و موجب ایجماد درآممد،
حفاظت از محیط زیسمت ،آمموزش و مشمارکت ممرد
محلی در فعالیتهای اکوتوریستی خواهد شد ( & Das

.)136-137 :2015 ،Chatterjee
شرایط فعلی کره زمین به لحاظ کماهش کممی-کیفمی
منممابع طبیعممی ،افممزایش روبممهرشممد جمعیممت ،وجممود
چالشهای جدی بین جمعیمت نیازمنمد بمه طبیعمت در
تأمین نیازمندیهمای اساسمی و ظرفیمت محمدود منمابع
طبیعی لزو توجمه بمه مبحمک اکوتوریسمم بمر همگمان
بهخصوص متفکران و اندیشمندان را بیش ازپیش آشکار
نموده است .تا ضمن بهرهگیری از مواهمب الهمی بمرای
استفاده از نسلهای آتی آن چیزی را که تحویل میدهیم
پایداری خودش را از دسمت نمداده باشمد .اکوتوریسمم
انواعی از توریسم را شامل میشود که به طبیعت به طور
مستقیم و غیرمستقیم مربوط ممیشمود و انگیمزه اصملی
است؛ بدون اینکه خلل و خسارتی متوجه آن گردد.
امروزه کشورهایی که بیشتر به توسعه اقتصمادی خمود

باستانی یکی از پنج سرزمین نخسمت جهمان بمه جهمت
جاذبممههممای اکوتوریسممم و تنممو گونممههممای گیمماهی و
جانوری است (تاج علی .)4 :1385 ،توسعه اکوتوریسمم
پایدار در ایران که با اقتصاد تمکبعمدی و وابسمتگی بمه
درآمدهای نفتی مواجه اسمت سمبب رونمق اقتصمادی و
دستیابی به توسعه پایدار خواهد شد.
اورامانات به عنوان بخشی از ایران اسمالمی گهموارهی
تاریخ ،تمدن ،طبیعت و باالخره مهد زیباییهمایی اسمت
که پرگار یکتا نقش زیبای آنها را آفریده است؛ کوههما،
دریاچهها ،رودخانهها ،آبشارها ،جنگلها ،غارها و افزون
بر آن دهها اثر فاخر و تاریخی ،تمدنی را بهوجود آورده
کممه ایممران و ایرانممی اسممت (میرزایممی.)1219 :1391 ،
علیرغم تمامی مواهب فوق روستاهای این محمدوده از
نظر معیشتی و درآمدی در وضعیت چندان مناسبی قمرار
ندارنمد و بخممش عمممدهای از معیشمت آنممان بممر پایمهی
کولبری در نوار مرزی استوار است؛ و علیرغمم داشمتن
درآمد پایین شغلی سخت ،طاقتفرسا و بسمیار پرخطمر
است .بهرهگیری از پتانسیلهمای بمالقوه اکوتوریسمم در
منطقه عالوه بر درآمدزایی و تمأمین اشمتغال روسمتائیان
میتواند بر توسعه پایدار روستایی در ایمن منطقمه تمأثیر
بسممزایی داشممته باشممد .ایممن امممر مسممتلز شناسممایی
پتانسیلهای بالقوه موجود و برنامهریزی در راستای بالفعل
نمودن آنهاست .با توجمه بمه ایمن همدف؛ مسمئله اصملی
پژوهش حاضر شناسمایی میمزان تأثیرگمذاری همر یمک از
عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در این منطقه میباشد.
مبانی نظری
اکوتوریسم

میاندیشند به صنعت گردشگری بهعنوان یک ضمرورت

اکوتوریسم یکی از گونههای مهم گردشگری اسمت و

مهم مینگرند و آن را در صمدر برناممههمای توسمعهای

در میان سایر بخشهای توریسم با سمرعت بیشمتری در

خود جایی دادهاند .ایران ازلحاظ جاذبههای گردشمگری

حال رشد است (2009 ،Das, Syiemlieh؛ Akbulak
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بازدید و استفاده از جذابیتهای طبیعی و فرهنگ بمومی

فرهنگممی یکممی از ده کشممور اول جهممان و از نظممر آثممار

 .)380-381 :2014 ،& Cengizاکوتوریسم از توریسمم

اکوتوریسممم در عرصممه جهممانی بممه حممدی بمموده کممه

پایدار گرفتمه شمده و اولمین شمکل تعریمف رسممی آن

سازمان ملل سال  2002را بمهعنموان سمال «بمینالمللمی

توسط سبالو

السکورین 1در سال  1980ایجماد شمده

است ( .)Sharpley, 2006اکوتوریسم که اختصمار واژه

اکوتوریسم» نامید.
اهداف اکوتوریسم

توریسم دارای محتموایی چندبعمدی اسمت ( Higham,

زیست محیطمی متفماوتی دارد ،مهممتمرین ایمن اهمداف

)2007؛ و تمرکز آن بر روی بقاء حیات وحمش ،حفمظ

عبارتند از -1 :رهنمون نممودن گردشمگران بمه مقاصمد

محیط زیست ،ریشمهکنمی فقمر و توسمعه سمرمایهداری

طبیعت -2 ،به حداقل رساندن تما همای آسمیبزا بمه

میباشد ( .)Duffy, 2008در یک تعریف از اکوتوریسم

محیط زیست -3 ،دادن آگماهیهمای محیطمی -4 ،تهیمه

پایدار آمده است کمه گردشمگری از لحماظ اکولموژیکی

منابع مالی برای حفظ محیط زیست -5 ،تهیمه درآممد و

پایدار باشد ،یعنی به نیازهای فعلی گردشمگران طبیعمت

منابع مالی برای بهبود مرد محلی و محیطهای پمذیرایی

پاسخ دهد و به حفظ و گسترش فرصمتهمای موجمود

گردشممگران و احتممرا گذاشممتن بممه فرهنممگ محلممی،

بممرای آینممده بپممردازد و بممهجممای صممدمه رسمماندن بممه

 -6پشتیبانی از حقوق بشر و تحرکات آزادی خواهانمه،

زیسممتبممو (اکولمموژی) در جهممت پایممداری آن تممالش

 -7تقویت مشارکتهای عمومی -8 ،التزا بمه مصمرف

ورزد ،اکوتوریسممم پایممدار خوانممده مممیشممود (بممدری و

کمتر منمابع تجدیدناپمذیر -9 ،تقویمت اشمتغالزایمی از

همکاران .)2011 ،براین اسا  ،میتوان اظهار نممود کمه

طریق جذب اکوتوریسمتهما و ارائمه خمدمات ممرتبط،

اکوتوریسم سفری زیستمحیطی ،مسئوالنه و بازدیمد از

 -10تقویت ویژگی خردهفرهنگهما -11 ،مشمارکت در

مناطق طبیعی دست نخورده برای لذت بردن و قمدردانی

تأمین رفاه جوامع محلی -12 ،مسئولیت در حفظ تنمو

از طبیعت (همراه با ترکیب ویژگیهای فرهنگی حمال و

زیستی و  -13فمراهم آوردن فرصمتهمای یمادگیری و

گذشته) است؛ که حفاظت از محمیط زیسمت را تمرویج

آموزشی (کاسهگر محمد و هاشمی.)13 :1394 ،

میدهد ،تأثیرات منفی بازدیدکنندگان را پایین ممیآورد،

رقابتهای مکانی اکوتوریسم

مرد محلی را بهصورت فعال درگیمر ممیکنمد و منمافع

در اقتصاد امروز بمیممرز جهمانی مکمانهما در نقمش

اقتصممادی -اجتممماعی را بممرای آنهمما فممراهم مممیکنممد

بازیگران جدید در صحنه جهانی عممل ممیکننمد؛ زیمرا

عقیده استوار است که محیط اکولوژیکی یک منبع محلی

دو نیروی مهم در رقابتهای مکمانی اسمت .بمه هممین

است که با اسمتفاده از جمذب توریسمت بمرای سماکنین

دلیل مکانها باید در چگمونگی جمذب کسمب وکارهما،

محلمی ارزش اقتصمادی ایجماد ممیکنمد ( Chiu et al,

تولید ،محصوالت مشتری مدار و توجه به شرایط بمازار

 .)2014اخیراً ،کشورهای درحال توسمعه اکوتوریسمم را

رقابت کنند؛ بنمابراین جاذبمههمای اکوتوریسمتی منماطق

به عنوان یمک اسمتراتژی در حفمظ منمابع اکولموژیکی و

روستایی به منزله یک محصول و تولید در رقابت بمرای

نیروی حیاتی برای اقتصادهای محلی به کمار ممیگیرنمد

جذب گردشمگر اهمیمت مکمانی دارد .لمذا مکمانهمای

(Che, 2013؛ .)Cheung & Fok, 2014اهمیمممت

روستایی که در آنها جاذبههمای اکوتوریسمتی متنمو و

17
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( .)Ceballos- Loscurain, 1996همچنممین بممر ایممن

جهانی شدن اقتصادی و تشدید سرعت تغییرات فناوری
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توریسم اکولموژی 2اسمت ،بمرخالف سمایر جنبمههمای

اکوتورسممیم اهممداف اجتممماعی اقتصممادی ،فرهنگممی و
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بکر وجود داشته باشد در بازار گردشگری موفقتر عمل

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسمی و محیطمی بمه بهمرهگیمری

میکند .نتیجمه ایمن رقابمتهمای مکمانی روسمتاهای بما

انسان از محیط جغرافیایی و تجمارب ممدیریت منمابع و

قابلیت اکوتوریستی ،به دست آوردن مزیتهمای رقمابتی

حداقلسازی آشفتگی اکوسیستم و اجتناب از بمینظممی

تغییر ساختار اقتصادی روستا ،ایجاد و سوق دادن زمینه-

( .)Wahab and Pigram, 2004: 302کیفیت توسعه و

های فکر بازار به اهمیت قابلیمتهمای اکوتوریسمتی در

توزیع متعادل آثار آن ،تأمین امنیمت نسملهمای فعلمی و

رقابتهمای اقتصمادی ،تقویمت زیرسماختهما ،توسمعه

آتی ،دسترسی برابر به منابع ،آموزش و آگاهسازی ،توجه

فعالیتهای کارآفرینانه و نوآورانه در زمینه گردشگری و

به نقش نهادهای محلی ،حقموق دارایمیهما ،حمکرانمی

اکوتوریسم بمرای جمذب مشمتری و درنهایمت تغییمر و

خوب ()Prasad, 2003: 756؛ و پایمداری اجتمماعی و

بازساخت سماختارهای معیشمتی و درآممدی روسمتائیان

فرهنگی و توجه به نقش سمرمایههمای اجتمماعی بمرای

است .نتیجه این تحوالت قواعد بازی مکانها در عرصه

مممدیریت صممحیح و تصمممیمگیممری بممرای کنتممرل بهتممر

رقابتهای اقتصادی اسمت .در ایمن چمارچوب هماننمد

جامعممهی محلممی داللممت دارد ( Kusakabe, 2012:

جهانی شمدن ،سماختار اقتصماد روسمتایی نیمز پیچیمده،

)1046؛ بنابراین از دیدگاه برخی محققمان ،اکوتوریسمم

آشفته ،چندبعدی ،چندزمانی و چندمرکزی شمده اسمت

اغلب به عنوان ابزار عالی برای ارتقای توسمعهی پایمدار

(.)Jansson and Muller, 2005

روسممممتایی کشممممورهای درحممممالتوسممممعه را دارد

استفاده گردشگران از برخی خدمات مانند حمملونقمل،

به طوریکه ازیک طرف منجر به ایجاد اشتغال ،ارزآوری،

هتلها ،جاذبههمای تفریحمی ،رسمتورانهما و مغمازههما

تعادل منطقهای ،کمک به سرمایهگذاری کوچمکمقیما

میشود؛ بنابراین پیوند فضایی بین مبدأ و مقصمد منجمر

محلی ،بهسازی زیستگاههای حیمات وحمش ،توسمعهی

به ایجماد فضمای اقتصمادی ممیشمود کمه تحمت تمأثیر

مناطق دارای جاذبههای گردشگری و جلوگیری از برون

جریانهای توریستی در مناطق روستایی شکل میگیمرد.

کمموچی ممممیشمممود (طیبمممی و همکممماران84 :1386 ،؛

ایممن فضمماهای اقتصممادی بممه دلی مل بکممر بممودن و نبممود

صدرموسوی و همکماران )92 :1383 ،و ازطمرفدیگمر،

رقیبهای اقتصادی بزرگ زمینمه مناسمبی بمرای شمرو

پول و جمعیت را از مراکز تمرکز و ثقل صنعتی بهسوی

فعالیت کارآفرینانه افراد روستایی و کارآفرینان کوچمک

نواحی پیرامونی ،روستاها و جاذبههای طبیعی میکشماند

است .لذا در توسعه اکوتوریسم کارآفرینانه روسمتایی از

(رضوانی و همکاران45 :1390 ،؛ هاراکماوا.)67 :2010 ،

مهمترین عوامل تأثیرگذار فاصله جغرافیایی روسمتاهای

بهعبارتدیگر اکوتوریسم با حفاظت از نواحی طبیعی به

با قابلیت اکوتوریستی از بازارهای عمده به دلیل توزیمع

صورتهای زیر مؤثر است -1 :ایجاد منابع اقتصمادی و

فضایی روستاها و جاذبههمای اکوتوریسمتی و همچنمین

تنو بخشی به مشاغل و فرصتهای درآمدی جمایگزین

فاصله از کانونهای جمعیتی متقاضی در نقش مشمتریان

برای جوامع محلی -،افزایش آگاهی در جهت حفاظمت

گردشگری است (.)Hall and Boyd, 2005

از سرمایههمای طبیعمی و فرهنگمی بمین افمراد بمومی و

اکوتوریسم و توسعه پایدار روستایی

گردشگران -3 ،ارتقای مشمارکت ممرد محلمی در بعمد

مفهو توسعه پایدار دربرگیرنمدهی یکپمارچگی ابعماد

تصمیمگیری و بهرهمندی از مزایای گردشگری (فالحی،
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درواقع جریمانهمای منطقمهای گردشمگری منجمر بمه

( Buchsbaum, 2004: 1؛ .)Weaver, 1999: 795

77 :1385؛ نیت.)34 :2008 ،

همکاران )1396 ،عامل جذب سمرمایهگمذاران محلمی-

پیشینه تحقیق

منطقممهای و واگممذاری مسممئولیت اداره و سممازماندهممی

در سراسر جهان دارد؛ این گونه از گردشگری که متکمی

توسعه اکوتوریسمت دانسمتهانمد( .سمرائی و همکماران،

به پتانسیلهای طبیعی و بالقوه مقاصد گردشگری اسمت

 )1394نتیجه میگیرنمد مناسمبتمرین اسمتراتژی بمرای

و با کمترین هزینه قابلیت بهمرهبمرداری و استحصمال را

توسعه اکوتوریسمم در تفرجگماه دره کنمگ ،اسمتراتژی

داراست تأثیر مثبتی بر توسعه نواحی پیرامونی بماخخ

ایجمماد هممماهنگی بممین ادارات و نهادهمما و بخممشهممای

نواحی روستایی دارد؛ اما توجه به ابعاد پایداری محیطی

مختلف ممرتبط بما اممر اکوتوریسمم و توسمعه منمابع و

ازجمله موضوعاتی است کمه بایسمتی در زمینمه توسمعه

جاذبههای فرهنگی و طبیعی گردشگری و اشمتغالزایمی

مقاصد اکوتوریست مدنظر قرار گیرد .بررسی تحقیقمات

در تفرجگمماه کنممگ مممیباشممد( .ایلممدرمی و همکمماران،

موجود در این زمینه نیز از زوایای مختلف این موضمو

 )1394نشان میدهمد کمه منطقمه بمرای توسمعه تفمرج

را مورد کنکاش و بررسی قرار دادهاندSmriti Ashok ( .
Dr , HR Tewari, M.D Behera, Arijit Majumdar
 4 ،)2017اصممل 8 ،معیممار و  58شمماخ را بممهعنمموان

گسترده یا تفرج متمرکز از توان باالیی برخوردار بوده و

چارچوبی بمرای ارزیمابی پایمداری توسمعه اکوتوریسمم
اسممتخراج کممردهانممد)Nino Paresashvili, 2014( .
اهمیت توجه بمه توسمعه اکوتوریسمت پایمدار را ممورد
تأکید قرار دادهاند( .محمدیان مصمم و همکاران)2016 ،
ارزیابی پایداری اکوتوریسم ،از دیمدگاه ممرد محلمی را
موردبررسی قرار دادهانمد( .بمز آرا بلشمتی و همکماران،
 )1396پمما از ارزیممابی پهنممههممای مناسممب توسممعه
اکوتوریسممم در منمماطق حفاظممتشممده خمماییز ،نتیجممه
میگیرند سمطح پمایین دانمش زیسمتمحیطمی در میمان
تصمیمگیرندگان و مدیران ،چندگانگی مدیریتی و کمبود
منممابع مممالی موردنیمماز در شهرسممتان و اسممتان دو عامممل
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مناسب و اکوتوریسمی را دارند( .جعفمری و همکماران،
 )1394پتانسیلهای بالقوه ژئوتوریسم در منطقه اوراممان
موردبررسمممی قمممرار داده و معتقدنمممد ارزش علممممی
لندفر های موردنظر بیشتر از ارزشافزوده آنها میباشد.
بر اسا

پژوهش (عینالی و همکاران )1393 ،بیشمترین

میزان تأثیر مستقیم اکوتوریسم در منطقمه اورامانمات بمه
ابعمماد اقتصممادی ( )0.550و کالبممدی ( )0.371توسممعه
روستایی و کمترین آن نیز بمه مؤلفمهی زیسمتمحیطمی
( )0.269اختصمماص دارد( .حمماجینممژاد و همکمماران،
 )1393معتقدند توسعه قطمبهمای گردشمگری طبیعمی
نیازمند تدوین برنامهریزی استراتژیک میباشند.
معرفی محدوده موردمطالعه

هسممتند( .احمممدی و همکمماران )1396 ،پمما از تحلیممل

منطقه اورامانات ناحیهای کوهستانی اسمت کمه بخمش

عوامل مؤثر بر توسعهی اکوتوریسم در نواحی روسمتایی

اعظم آن در ایران و در استانهای کرمانشماه و کردسمتان

شهرستان زنجان؛ نتیجه ممیگیرنمد عواممل زیرسماختی،

واقع شده و حدود جغرافیایی آن به قمرار زیمر اسمت از

توان محلی ،سیاستگذاری و تبلیغات با ایجماد شمرایط

شمال به سنندج ،از غرب به کردستان عراق ،از جنموب

مناسب ،زمینمه شمکلگیمری توسمعه اکوتوریسمم را در

به شهرستان داالهو و از شرق نیز به شهرستان کامیماران

محدوده موردمطالعه به همراه داشته است( .شماطریان و

محممدود مممیگممردد (ض مرابی و همکمماران.)36 :1390 ،
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پیشگیری بهسوی دستیابی به توسعه اکوتوریسمم پایمدار

اکثر روستاها توانمنمدی الز بمرای توسمعه گردشمگری

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400

گردشگری طبیعی یا اکوتوریست طرفداران بیشماری

توسعه طبیعتگردی منطقه به آنان ،اصلیترین عاممل در

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400
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قسمتی از اورامان که در خاک ایران قمرار دارد شمامل

مزایای ایمن معمماری اسمت کمه درخمور توجمه اسمت

دو بخممش شمممالی اورامممان در محممدود شهرسممتانهممای

(الوانی .)28-29 :1373 ،خانههای روستایی ایمن منطقمه

مریوان ،سروآباد و کامیاران در استان کردستان و بخمش

بما سممنگ و اغلمب بممهصمورت خشممک ،دسمتچمین و

جنوبی آن در محمدوده شهرسمتانهمای پماوه ،روانسمر،

بممهصممورت پلکممانی سمماخته شممده اسممت .مممرد منطقممه

جوانرود و ثالث باباجانی در استان کرمانشاه قرار گرفته

بهوسیلهی متخصصمان خمود ،کمار معمماری و بنمایی را

است .کوهستانهای شاهو و داالنی در حمد فاصمل ایمن

انجا داده که برای مرد غیربومی بینهایت شگفتانگیز

دو بخش واقع شدهاند (ولدبیگی .)7 :1388 ،در پژوهش

است (جعفری و همکماران .)52 :1394 ،ایمن منطقمه از

حاضر محور گردشگری سروآباد -پاوه بهعنوان محوری

لحاظ مذهبی از روزگاران کهن بسمیار غنمی بموده و بمه

کممه دارای جاذبممههممای گردشممگری طبیعممی ،فرهنگممی،

برکت اسال  ،جایگاهی ویژه در میمان سماکنان بمومی و

تاریخی و مذهبی است موردبررسی قرار گرفته است.

مرد خارج از منطقه دارد ،بسیاری از بناهمای ممذهبی و

از نظر طبیعی و ژئومورفولوژیمک ایمن منطقمه شمامل

تمماریخی در نممواحی روسممتایی ازجملممه جاذبممههممای

مناطق کارستی و غیرکارستی ،کواستا ،سمیرک یخچمالی،

گردشگری بهشمار میرود غالب این بناها زیمارتی بموده

آبشار ،چشمه ،انوا فرسایش ،سولی فلیکسیون ،گسمل،

و گردشگران را از نمواحی اطمراف ،جمذب ممینماینمد.

غارها (عواالن ،مه ره جهنه) ،دریاچههای فصملی در دل

مقبره پیر شالیار در روستای اورامان و کوسمه هجمیج در

کوه ،منماظر عریمان زممینشناسمی نظیمر طاقمدیاهما و

روسممتای هجممیج بممهعنمموان جاذبممه گردشممگری در کممل

نمماودیاهمما ،مگممادولینهمما ،الیممههممای سممنگ رسمموبی،

زاگممر

شممناخته شممده اسممت (سمملطانی.)4 :1387 ،

یخچالهای طبیعی میباشد (جعفمری.)51-52 :1394 ،

موسیقی اورامان همچنان اصالت خویش را حفظ نمموده

معماری سنتی روستاهای اوراممان بمه علمت دارا بمودن

است .گیموه ،فرنجمی ،قاشمق و چنگمال چموبی ،شمانه،

ویژگیهای طبیعی از جاذبههای گردشگری است؛ زیمرا

جمماجیم ،سممبد و در و پنجممرههممای چمموبی از هنرهممای

شکل و الگوی این روستاها بهصورت پلکانی است کمه

سنتی و صنایع دستی مرد روستاهای اوراممان بمهشممار

بازتمماب ارزشهممای فرهنگممی -محلممی ناحیممه اسممت

مممیآینممد (جعفممری و همکمماران( )52 :1394 ،تصممویر

(سلطانی .)1 :1387 ،استفاده معماران بومی از طبیعت از

شماره  1و .)2
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ت .1موقعیت محدوده موردمطالعه در سلسلهمراتب تقسیمات سیاسی -اداری

شده و در این راسمتا ،مراحمل شماخ

روششناسی پژوهش

سمازی و انجما

در این مقاله ،هدف پژوهش بررسی عواممل ممؤثر بمر

روایی ،تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین ساختار عماملی

توسعه اکوتوریسم در نواحی روسمتایی اسمت؛ بنمابراین

اولیه ،تعیین پایایی ابزار و تحلیل عماملی تائیمدی بمرای

ماهیت پژوهش کاربردی و روش انجا نیمز توصمیفی-

بررسی ساختار عاملی انجا گرفته است.

تحلیلی میباشد .آمار و اطالعات موردنیماز پمژوهش از

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در نواحی

طریق مطالعات اسمنادی ،کتابخانمهای و بررسمی پیشمینه

روستایی

تحقیقات مرتبط با موضو پژوهش انجا گرفتمه اسمت.

در پممژوهش حاضممر تعممداد  5شمماخ

جامعه آماری پژوهش نیز شمامل  100نفمر از محققمین،
مسممئولین ،کارشناسممان و نخبگممان حمموزه گردشممگری

منطقه اورامانات مورد شناسایی قرار گرفته است.

طریق روش میدانی و به کمک پرسشنامه محقق ساخته

اکوتوریسم ،بمر روی دادههمای گمردآوریشمده تحلیمل

ضمریب

عاملی اکتشافی انجا شمده اسمت .بمرای انجما تحلیمل

آلفممای کرونبمماا برابممر  0.87محاسممبه شممد .بممرای

عاملی اکتشافی ابتدا پیش شرط هایی انجما ایمن آزممون

تجزیه وتحلیل اطالعات از آزمونهای آماری رگرسمیون

موردبررسی قرار گرفته است .سطح معناداری حاصل از

چنممد متغیممره ،تحلیممل عمماملی و مممدلسممازی معممادالت

آزمون بارتلت جهت بررسمی کرویمت دادههما برابمر بما

سمماختاری در محممیط نممر افزارهممای  SPSSو Amos

 0.000بهدست آمد که از  0.05کوچکتر است و نشمان

استفاده شد.

میدهد انجا تحلیمل عماملی اکتشمافی بمرای شناسمایی

بحث و یافتهها

ساختار و ممدل عماملی مناسمب بموده اسمت؛ و فمر
شممناختهشممده بممودن ممماتریا همبسممتگی رد مممیشممود
3

کفایت نمونه کیز-میرتاوکلین به عنوان دوممین

مدل و ابزار سنجش ارزیابی میمزان تأثیرگمذاری عواممل

شاخ

مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در نمواحی روسمتایی اسمت،

پیششرط برابر با ( 0.889نزدیک به یک) بهدست آممد؛

مطابق با الگوهای ساخت ابزار در علمو انسمانی عممل

بنابراین تعداد نمونه ( )100نمونه در این پژوهش بمرای
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میباشد .جمعآوری نظرات و دیدگاههای افراد جامعه از

جهممت شناسممایی عوامممل پنهممان (سممازه) توسممعه

برای انجا این پژوهش که محصول نهایی آن سماخت
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و  25سممنجه

(مؤلفه) بهعنوان عوامل مؤثر بمر توسمعه اکوتوریسمم در

انجا پذیرفت .پایایی پرسشنامه نیز بر اسما

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400

ت .2مسیر گردشگری اورامانات و موقعیت روستاهای پیرامونی آن

انجا تحلیل عاملی کافی است.

نشان میدهد که مقدار ویژه  6عامل بیشمتر از  1بموده و

تعیین روش و تعداد عوامل

این عوامل تجمعاً  63.852درصد از تغییمرات دادههما را

در اولین اجرای نمر افمزار ،بمدون درخواسمت دوران
عوامل ،با استفاده از روش تجزیهوتحلیل به مؤلفمههمای
شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400
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تبیین میکنند (جداول شماره  1و  2و .)3
مدلسازی معادالت ساختاری

اصلی ،تعمداد عامملهمایی کمه قابمل اسمتخراج هسمتند،

مدلهای معادالت سماختاری بمه طمور اولیمه فرصمت

گردید .برای تعیین تعداد عاملیهایی کمه بایمد

استنتاجهای علیتی را برای پژوهشگر فمراهم ممینمایمد.

برای مجموعه دادها در این تحلیل استخراج شوند ،ابتدا

بممما توجمممه بمممه ایمممن موضمممو در ایمممن بخمممش از

ایمن معیمار ،تنهما

پژوهش مدلسازی معادالت ساختاری پمژوهش کمه بمه

عاملهای دارای مقدار ویژهی  1یا بیشتر ،به عنوان منبمع

کم نر افزار  AMOSتهیه گردیده اسمت ارائمه و سمپا

ممکن تغییرات در دادههما پذیرفتمه ممیشموند .جمدول

جدول مربوط به برازش مدل آورده شمده اسمت (تصمویر

شماره  1عوامل استخراج شده و درصد تغییرات آنها را

شماره .)3

مشخ

از معیار کایشر استفاده شد .بر اسما

ج .1مقدار ویژه واریانس و درصد تجمعی هر یک
Component

مقادیر ویژه ( )Initial Eigenvalues

2

4.227

13.461

31.772

3

3.874

12.11

43.882

4

2.145

8.98

52.862

5

1.611

6.39

59.252

6

1.21

4.600

63.852

7

0.991

4.326

68.178

8

0.966

3.899

72.077

9

0.911

3.673

75.75

10

0.887

3.311

79.061

11

0.811

2.844

81.905

12

0.801

2.624

84.529

13

0.755

2.629

87.158

14

0.701

2.556

89.714

15

0.655

1.748

91.462

16

0.599

1.652

93.114

17

0.567

1.392

94.506

18

0.487

1.345

95.851

19

0.466

0.877

96.728

20

0.437

0.811

97.539

21

0.419

0.612

98.151

22

0.399

0.592

98.743

23

0.418

0.457

99.2

24

0.377

0.455

99.655

25

0.341

0.445

100

26

6.509

18.311

18.311

27

4.227

13.461

31.772

28

3.874

12.11

43.882

29

2.145

8.98

52.862

30

1.611

6.39

59.252

31

1.21

4.60

63.852

1
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total
6.509

% of variance
18.311

Cumulative%
18.311

ج .2عوامل دوریان یافته و بار عاملی آنها برای تحلیل عوامل مؤثر توسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی
Extraction Method: Principal Component Analysis Rotattion Method: Varimax with Kasiser
Normalization
عوامل ()component
1

بهرهگیری از جاذبه های مذهبی نظیر مقبره پیر شالیار در شهر اورامان تحت و همچنین کوسه هجیج در

3

0.879

قرار گرفتن در مسیر آبگیر سد داریان و فراهم شدن امکان بهرهمندی از ورزشها و تفریحات آبی

0.823

وجود جاذبههای (تاریخی ،مذهبی ،طبیعی و )...

0.753

رودخانه سیروان و چشمهسازهای متعدد بخصوص چشمه بل

0.699

هماهنگی سازمانهای مرتبط با جوامع و مسئوالن محلی

0.761

نصب تابلوهای اطال رسانی در محل مناسب (جادههای ارتباطی و روستاهای واقع در مسیر)

0.697

برگزاری تورهای بازدید از منطقه بخصوص در جشنهای مذهبی (پیر شالیار)

0.623

شبکه ارتباطی و سیستم حملونقل منطقه

0.618

امکانات و خدمات اقامتی

0.591

تبلیغات جهت معرفی منطقه (رسانهها ،توزیع بوروشور ،نقشه ،پوستر ،برگزاری نمایشگاه ،جشنواره و )...

0.561
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روستای هجیج

2

4

5

6

23

طراحی پایدار و سازگار با فضاهای گردشگری در منطقه

0.834

حفظ کالبد و جلوه روستایی منطقه و حفاظت از آثار و یادمانهای منطقه

0.799

حفاظت از بافت پلکانی روستاهای واقع در محدوده

0.787
0.733

امکانات و خدمات رفاهی
وجود میوه ها و محصوالت کشاورزی ارگانیک متنو (گردو ،به ،بادا  ،مویز ،انار و  )...جهت ارائه به

0.715

گردشگران
جلب مشارکت سرمایهگذاران محلی و منطقهای و واگذاری مسئولیت به آنان

0.745

سرمایهگذاری بخش پزشکی و طب سنتی در استفاده از دانش بومی

0.738

استفاده از راهنمایان محلی و افزایش آگاهی و اطالعات روستائیان از مزایای گردشگری روستایی و ...

0.688

آبوهوای مناسب و ییالقی بودن منطقه

0.677

وجود چشماندازهای زیبا و منحصربهفرد به همراه باغات نواحی مرکزی

0.644

دارا بودن آدابورسو و فرهنگ محلی و سنتی و اماکن مذهبی و تاریخی و مراسمات خاص

0.567

پوشش گیاهی منطقه (گیاهان دارویی ،جنگلهای بلوط و )....

0.554

نزدیکی به مرز ایران به عراق (موقعیت مرزی)

0.699

وجود صنایع دستی (جاجیم ،گلیم ،نمود ،گیوه و )...

0.677

ج .3نامگذاری عاملهای استخراجی و بار عاملی
مقادیر شاخص
97.73
19
0.079
0.91
0.93
0.052

شاخص برازندگی مدل مفهومی
Chi-Square
)Degrees of Freedom (df
)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)Goodness of Fit Index (GFI
Standardized RMR
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رونق بو گردی در روستاهای واقع در منطقه

0.721

پتانسیلهای بالقوه طبیعی ،تاریخی و فرهنگی
تأمین زیرساختها ،تبلیغات و بازاریابی
پایداری در تأمین زیرساختها و حفظ آثار معماری ارزشمند
63.852

توسعه پایداری روستایی

شماره  ♦ 174تابستان ♦ 1400
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69.321
اکوتوریسم اورمان

پتانسیلهای بالقوه


سرمایهگذاری ،مشارکت و آگاهی بخشی به اهالی


گردشگری اورامان

پتانسیلهای فرهنگی -هنری
موقعیت نسبی و مرزی بودن منطقه

ت .3مدلسازی معادالت ساختاری پتانسیلهای بالقوه اورامان و تأثیر آن بر توسعه پایدار روستایی

همانطور که در جمدول شمماره  4مشماهده ممیشمود
مقادیر تمامی شاخ

گردآوریشده مورد تائید واقع میشود.

ها نشاندهندهی برازش مناسمب و

با توجه به مطالعات انجا گرفته و تحلیلهمای حاصمل

قابلقبول ممدل مفهمومی تحقیمق ممیباشمد (GFI<0.9؛

از نتایج پرسشنامههای مدل گردشمگری اکوتوریسمم در

برازش مناسب الگوی

منطقه اورامانات در قالب تصویر شماره  4ارائه گردیمده

 )AGFI<0.9بنابراین و بر اسا

مفهومی پژوهش ،همخوانی الگوی مفهومی بما دادههمای

است.

ج .4ارزیابی برازش کل مدل
ردیف

نام عامل

بار عاملی

مؤلفهها
بهرهگیری از جاذبه های مذهبی نظیر مقبره پیر شالیار در شهر اورامان تحت و همچنین کوسه هجیج در روستای هجیج

1

پتانسیلهای بالقوه طبیعی،
تاریخی و مذهبی

18.311

قرار گرفتن در مسیر حجم آبگیر سد داریان و امکان بهرهمندی از ورزشها و تفریحات آبی
وجود جاذبهها (تاریخی ،مذهبی ،طبیعی و )...
وجود رودخانه دائمی و چشمهسازهای متعدد بخصوص چشمه بل

2

3

تأمین زیرساختها،
تبلیغات و بازاریابی

پایداری در تأمین
زیرساختها و حفظ آثار

13.461

12.11

معماری ارزشمند

5

6

آگاهی بخشی به اهالی

پتانسیلهای فرهنگی-
هنری

موقعیت نسبی و مرزی
بودن منطقه

6.39

4.60

0.879
0.832
0.753
0.699

هماهنگی سازمانهای مرتبط با جوامع و مسئوالن محلی

0.761

نصب تابلوهای اطال رسانی در محل مناسب (جادههای ارتباطی و روستاهای واقع در مسیر)

0.796

برگزاری تورهای بازدید از منطقه بخصوص در جشنهای مذهبی (پیر شالیار در منطقه)

0.623

شبکه ارتباطی و سیستم حملونقل منطقه
امکانات و خدمات اقامتی

0.618
0.591

تبلیغات جهت معرفی منطقه (رسانه ها ،توزیع بوروشور ،نقشه ،پوستر ،برگزاری نمایشگاه ،جشنواره و (...

0.561

طراحی پایدار و سازگار با فضاهای گردشگری در منطقه

0.834

حفظ کالبد و جلو روستایی منطقه و حفاظت از آثار و یادمانهای منطقه
حفاظت از بافت پلکانی روستاهای واقع در محدوده

0.799
0.787

امکانات و خدمات رفاهی

0.733

وجود میوه ها و محصوالت کشاورزی ارگانیک متنو (گردو ،به ،بادا  ،مویز ،انار و  )...جهت ارائه به گردشگران

0.715

جلب مشارکت سرمایهگذاران محلی و منطقهای و واگذاری مسئولیت به آنان

0.745

سرمایهگذاری بخش پزشکی و طب سنتی در استفاده از دانش بومی

0.738

استفاده از راهنمایان محلی و افزایش آگاهی و اطالعات روستائیان از مزایای گردشگری روستایی و ...

0.688

انسجا فرهنگی
غنای فرهنگی و ادبی و موسیقی در منطقه

0.677
0.644

فرهنگ مهماننوازی منطقه

0.567

رویدادهای فرهنگی-هنری منطقه

0.554

رونق بو گردی در روستاهای واقع در منطقه
نزدیکی به مرز ایران به عراق

0.721
0.699

وجود بازارچههای مرزی در فاصله نزدیک به منطقه

0.677
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4

سرمایهگذاری ،مشارکت و

8.98

بار عاملی
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ت .4مدل مفهومی پیشنهادی عوامل و مؤلفههای مؤثر در توسعه اکوتوریسم در منطقه اورامانات

دیگری اشتغالزا و منبمع درآممد اسمت و زنجیمرهای از

نتیجه
شرایط ویژه جغرافیایی ،تنو اقلیمی ،بههمراه وضعیت
خاص توپوگرافی و ژئومورفولموژیکی در سمطح ایمران
بیممانگر پتانسممیلهممای بممالقوه منحصممربهفممرد در زمینممه
اکوتوریسم در کشور است که عمدتاً منطبق بمر گسمتره
طبیعی نواحی جغرافیایی غمرب کشمور ممیباشمد .ایمن

فعالیتهای اقتصادی و خدماتی را بهوجمود ممیآورد و
میتواند راهبردی برای توسعهی همهجانبه دولت از نظر
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی باشمد؛ بنمابراین در
مقاله حاضر عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در منطقه
اورامات در غرب کشور موردبررسی قرار گرفت؛ نتمایج

در کشور،

بالفعل متعدد این منطقه امکان دستیابی به توسعه پایمدار

توسعه نیافته است و این بیمانگر ظرفیمتهمای گسمترده

مناطق روستایی این محدوده را میتواند بههمراه داشمته

برای توسعهی اکوتوریسمم در سمطح کشمور ممیباشمد؛

باشد .در این راستا شش عامل اصملی ممؤثر بمر توسمعه

بنابراین توجه به ایمن موضمو عمالوه بمر مزیمتهمای

اکوتوریسم در مناطق روستایی ناحیمه اورامانمات شمامل

مختلف در سطح منطقهای و ملی امکان تحمول نمواحی

 -1بهرهگیری از پتانسیلهای طبیعی ،تاریخی و ممذهبی،

محرو و منزوی غرب کشور که بهعنوان حافظان سمنتی

 -2تمممأمین زیرسممماختهممما ،تبلیغمممات و بازاریمممابی،

پیرامون خود ایفای نقش میکنند را نیز ممکن میسمازد.

 -3پایداری در تأمین زیرساختها و حفظ آثار معماری

ازسویدیگر گردشگری و اکوتوریسم همانند هر فعالیت

ارزشمند -4 ،سرمایهگذاری ،مشارکت و آگماهیبخشمی

گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) بهطور اخ
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واقعیت در حالی است کمه گردشمگری بمهطمور اعمم و

این بررسی نشان داد بهرهگیری از پتانسیلهای بمالقوه و
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بممه اهممالی -5 ،پتانسممیلهممای فرهنگممی -هنممری و

در غالب کدهای اخالق گردشگری.

 -6موقعیت نسبی و مرزی بودن منطقمه ممیباشمد .ایمن

 -توسعه خدمات شهری و خدمات بخصوص در زممان

عوامل بهطور متوسط بالغ بر  63.85درصد توسعه پایدار

اوج گردشگری برای جلوگیری از کمبودها.

نواحی روستایی این منطقه را به خود اختصاص دادهانمد

 -تقویت فرهنگپذیری مسمافر در بمین افمراد بمومی و

و این نشاندهنده اهمیت توجه به این عوامل در فراینمد

نهادینه کردن آنها.

برنامهریزی توسعه اکوتوریسم در منطقه میباشمد .البتمه

پینوشت

همانگونه که در مبانی نظری پژوهش نیز اشماره گردیمد
توسعه اکوتوریست در کنار تمامی مزایای که ممیتوانمد
بههمراه داشته باشد درصورتیکه حفظ محیط زیسمت و
توجه به پایداری مدنظر قرار نگیرد میتواند آسیبهمای
زیست محیطی برای منطقه میزبان بههمراه داشمته باشمد.
این موضو همکاری و مسمئولیتپمذیری کلیمه اجمزای
صنعت گردشگری (ساکنین ،مسئولین و گردشمگران) را
میطلبد در این راستا جهت کاهش بار منفی اکوتوریسم
در منطقه پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 ارتقای سطح دانش ،آگاهی و مهارت جامعه میزبان درجهت توجه به ابعاد پایداری محیطمی در بهمرهگیمری از
پتانسیلهای بالقوه محیطی.
 معرفی مناطق اکوتوریستی و برنامهریمزی در راسمتایبهرهگیری از پتانسیلهای بالقوه محیطی.
 -ترسیم نقشمه راه گردشمگری اکوتوریسمتی در سمطح

1. Sebalus Lascorin
2. Ecological Tourism
3. Keys-Mirtavklin sample adequacy index

فهرست منابع
 احمدی ،؛ چراغی ،؛ سملطانی ،)1396( . ،تحلیمل عوامملمؤثر بر توسمعهی اکوتوریسمم در نمواحی روسمتایی شهرسمتان
زنجان ،موردمطالعه؛ روستاهای دشت سهرین ،فصلنامه اقتصاد و
توسعه روستایی ،سال ششم ،ویمژهناممه گردشمگری روسمتایی،
.215-231
 ایلدرمی ،؛ دالل اوغلی ،؛ قربانی ،)1394( . ،ارزیابی تواناکولمموژیکی و اکوتوریسمممی منطقممه حفاظممتشممده لشممکر در
شهرستان مالیمر ،دانشمگاه آزاد اسمالمی واحمد اهمر ،فصملنامه
علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال شانزدهم ،شمارهی ،54
.325-346
 بز آرا بلشتی ،؛ توکلی ،؛ جعفمرزاده ،ک ،)1396( .ارزیمابیپهنههای مناسب توسعه اکوتوریسمم در منماطق حفاظمتشمده؛
مطالعه موردی :منطقه حفاظت شده خاییز ،برنامهریزی و آمایش

منطقممه و برقممراری ارتبمماط بمما تورهممای گردشممگری در

فضا ،دوره بیست و یکم ،شماره .95-118 ،3
 حاجینژاد ،؛ تقیزاده ،ز؛ رحیمی ،د ،)1393( .اولویتبنمدیقطبهای گردشگری و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری با

حفاظت از منابع طبیعی در مناطق اکوتوریستی.

اسمممتفاده از  TOPSISو  ،SWOTمطالعمممه مممموردی :اسمممتان

راستای جذب گردشگران.
 -مشارکت جامعمه محلمی در برناممهریمزی ،توسمعه و

برای جلوگیری از تخریب محیط.
 باال بردن سمطح آمموزش ممرد بمومی بما اسمتفاده ازبرگزاری کال های آموزشی برای شغلهای مربموط بما
صنعت گردشگری.
 -خصوص ارزشهای مذهبی و انتقادات جامعه میزبمان

چهار  ،شماره هفتم.
 جعفری ،غ؛ منفرد ،ف؛ رسمتمنمژاد ،ژ؛ رضمایی ،ا،)1394( .ارزیابی پتانسیلهای بالقوه ژئوتوریسمم در منطقمه اوراممات بما
استفاده از روش رینارد ،دوفصملنامه ژئومورفولموژی کماربردی
ایران ،سال دو  ،شماره چهار .44-58 ،
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