
 
  ريزي و توسعه گردشگريي برنامهمجله

  1393تابستان، 9ي ، شمارهومسسال 
 191-211صفحات 

  ي مناطق روستايي ارزيابي نقش اكوتوريسم در توسعه
  1)شهرستان سروآباد-تخت دهستان اورامان: ي موردي مطالعه(

  جمشد عينالي

  غالمحسن جعفري
 اسماعيل تبيره 

  29/05/1393:تاريخ پذيرش    12/08/1392:تاريخ دريافت
  چكيده

- اقتصاديآيد كه با ساختارهاي  شمار ميمدرنيسم به شكلي از گردشگري دوران پستسم ياكوتور
ي مناطق روستايي از طريق ايجاد  ي نزديكي دارد و نقش مهمي در توسعه اجتماعي جوامع محلي رابطه

عنوان ابزار قدرتمندي براي حفاظت از هكند و ب هاي شغلي و منابع درآمدي و نظاير آن ايفا مي فرصت
ي  هدف اين مطالعه، شناخت نقش اكوتوريسم در توسعه. هاي محلي مطرح است تنوع زيستي و فرهنگ

. تخت، از توابع شهرستان سروآباد در استان كردستان است هاي روستايي دهستان اورامان سكونتگاه
تحليلي  - هاي توصيفيضوع و نتايج آن، از روشپژوهش حاضر از نوع كاربردي است كه براي تبيين مو

ي آماري تحقيق، پنج  جامعه. بهره گرفته شده است نامه پرسشي ميداني و تكميل  مبتني بر مطالعه
ساكن در آن حجم نمونه از  خانوار 1228تخت است كه از بين  ي دهستان اورامان سكنه داراي روستاي

گيري از روش  ها با بهره روايي گويه .گرديد انتخاب نمونه عنوانبه مورد 274 تعدادطريق فرمول كوكران، 
 768/0آزمون و پانل متخصصان بررسي شد و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ به ميزان  پيش

اي  اي، آزمون رتبهنمونه تك tهاي آماري نظير آزمون  ها از آزمون براي تحليل كمي داده. محاسبه گرديد
نتايج حاصل از تحليل . ي دو، رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير بهره گرفته شده استفريدمن، كا

ها باالتر از ميانگين طيف ليكرت است و تفاوت  ي مؤلفه دهد كه ميانگين عددي همه ها نشان مي داده
اين،  عالوه بر. ها از مطلوبيت عددي مورد آزمون به شكل مثبت ارزيابي و برآورد شده است ي مؤلفه همه

دهد كه بيشترين ميزان تأثير مستقيم اكوتوريسم در  ي تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان مي نتيجه

                                           
 ،مناطق روستايي ي در توسعه ش اكوتوريسمنقارزيابي «ي كارشناسي ارشد با عنوان  نامه ي حاضر برگرفته از پايان مقاله 1

    .است »شهرستان سروآباد - تخت اورامان دهستان :موردي ي مطالعه
 ه زنجاندانشگا ،استاديار گروه جغرافيا: نويسنده مسئول )einalia@gmail.com(  
 دانشگاه زنجان ،استاديار گروه جغرافيا  
 دانشگاه زنجان ،ريزي روستايي دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه 
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ي  ي روستايي است و كمترين آن نيز به مؤلفه توسعه) 371/0(و كالبدي ) 550/0(ابعاد اقتصادي 
بيشترين اثر  دهد كه از طرفي ديگر، نتايج تحليل مسير نشان مي. اختصاص دارد) 269/0(محيطي  زيست

اختصاص ) 371/0(ي كالبدي  و كمترين اثر كلي به مؤلفه) 858/0(هاي اقتصادي  كلي مربوط به مؤلفه
 .دارد

  ي روستايي، اقتصاد روستايي، شهرستان سروآباد اكوتوريسم، توسعه: واژگان كليدي
  

  مقدمه
وريسم دارد؛ گردي يا همان اكوت اي به طبيعت در جهان امروز، گردشگري، رويكرد گسترده

هايي هستند كه بتوانند  دنبال گريزگاههاي خسته از زندگي ماشيني، همواره به زيرا كه انسان
هاي زندگي مدرن بگذرانند و براي  گي اوقات فراغت خود را در فضاهايي دور از هياهو و روزمر

). 2: 1389نژاد،  مرادي و اسماعيل( آيد شمار مياين افراد، طبيعت بهترين گذرگاه و پناهگاه به
هاي  فرصت جاديبا اهاي گردشگري مبتني بر اكوتوريسم، از يك سو،  ي فعاليت رو، توسعهاز اين
متوجه  و غيرمستقيم ميطور مستقشماري را به يمنافع اقتصادي بتواند  مي ي و درآمديشغل

ي اقتصاد  عهخود به رشد و توس 1و با آثار تكاثريها نمايد  جوامع محلي ميزبان و ساكنان آن
ي  هاي توسعه انياز بناز سويي ديگر،  .)100: 2011، 3و كليمك 2سيچوسكا(محلي كمك كند 

ي عيطب رياندازها و ذخا چشم ها، ت از جاذبهظابراي حف يو راه آيد شمار ميبه جوامع داريپا
گذاري  ي و سرمايهاقامت يرفاه ساتيسأتتأكيد بر روي ايجاد  از شيب شود كه باارزش قلمداد مي
هاي اين  با توجه به ويژگي. )3 :1389 صفري،( داردتوجه  يمنابع انساني  سنگين به توسعه

هاي اخير توجه به آن در مقايسه با ساير انواع گردشگري افزايش  شاخه از گردشگري، در سال
عنوان يك كل، زيادي پيدا كرده و سرعت رشد آن در مقايسه با خود صنعت گردشگري، به

طوري كه بر اساس برآوردهاي به). 6: 2009، 5و نيل 4ويرينگ(ر بيشتر بوده است براب سه
المللي را  سفرهاي بيناز درصد   27 گردشگري طبيعي تقريباً، 21گرفته در اوايل قرن  صورت

اشتغال بخشي به  تقويت و تنوع از طريق تواند مي مناسب مديريتكه در صورت  شود شامل مي
طبيعي مؤثر واقع  محيط ت ازظاحفزا و نيز  و درون ي بومي توسعه هاي فرصتدر ايجاد  محلي
هاي سازمان جهاني گردشگري،  بيني عبارت ديگر، براساس پيشبه .)9: 2006، 6گيتينجي( شود

درصدي كه با توجه به  30تا  10گرا ساالنه با رشد  رشد تقاضا براي گردشگري طبيعت
ي تقاضا براي  ه است كه در مقايسه با رشد ساالنهگزارش شد - هاي محلي متفاوت است ويژگي

                                           
1  Multiplier Effect 
2  Cichowska 
3  Klimek 
4   Wearing 
5  Neil 
6  Githinji 
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با توجه ). 5: 2008، 1هلدن( دهد درصد است، وضعيت بهتري را نشان مي 4تا  3گردشگري كه 
 ي نزديك بين اكوتوريسم و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع محلي وجود رابطهبه
در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و  ي اكوتوريسم و كاركردهاي توسعه) 38: 2011اسدي و فتحي، (

بخشي به منابع درآمدي و اشتغال و  سزايي در تنوع ي ميزبان، نقش به محيطي در منطقه زيست
رو، از اين). 2: 2003، 2هولجيواك( كند كاهش ناهماهنگي در اقتصاد محلي و نظاير آن ايفا مي

 سميرا قرن اكوتور دهنيبخش، قرن آ نيي ا كارشناسان با توجه به روند شتابناك توسعه
ي  بنابراين، با توجه به نقش توسعه .)2: 1389پور،  عباسو  الوار يجو نيزر( اند دهينام

ي مناطق روستايي در اين تحقيق سعي  ي اكوتوريسم در توسعه هاي گردشگري و ويژه فعاليت
ها  ه قابليتبا توجه ب) در استان كردستان شهرستان سروآباد(تخت  شده است تا دهستان اورامان

طوري ي مورد مطالعه قرار گيرد؛ به عنوان منطقهگرا به هاي متعدد گردشگري طبيعت و جاذبه
  : هاي زير است كه تحقيق حاضر درپي پاسخگويي به سؤال

ي مورد مطالعه از  ي روستايي در منطقه ي اكوتوريسم توانسته است در توسعه آيا توسعه - 1
 ديدگاه ساكنان محلي موفق باشد؟ 

  ي روستايي بيشتر تأثيرگذار بوده است؟  يك از ابعاد توسعه ي اكوتوريسم در كدام توسعه - 2
  

  مباني نظري
ي اصطالح گردشگري  شده و كوتاهخانه  يمعنبهي وناني ي داراي ريشهسم ياكوتور ي واژه

صنعت  كل از تنها بخشي كه است گردشگري صنعت در  تازه نسبتاً اي پديده و است 3اكولوژيكي
اكوتوريسم شكلي از گردشگري ). 25: 2004، 5و هاپا 4يائوپان( دهد مي   ردشگري را تشكيلگ

ي پايدار در محافل علمي  مفاهيمي چون توسعه  گيري مدرنيسم است كه درپي شكل دوران پست
ي روستايي را در  تواند فرصت توسعه هايي كه دارد مي مطرح شده است كه با توجه به ظرفيت

ي  سابقه نظران، ي برخي از صاحب به عقيده). 179: 1389هاشمي، ( ايجاد كندي ابعاد  همه
گردد؛ در حالي كه برخي ديگر،  ميالدي برمي 1970ي  اكوتوريسم به اواخر دهه ي كاربرد واژه

دهند؛ اما به شكل منسجم اين مفهوم از سال  نسبت مي 1980ي  استفاده از آن را به اواخر دهه
ايم پايداري در گفتمان توسعه و آثار منفي گردشگري بر طبيعت و محيط با ظهور پاراد 1980

  ).49: 1385فنل، ( اجتماعي توسعه يافته است

                                           
1  Holden 
2  Holjevac 
3  Eecological Tourism 
4  Nyaupane 
5  Thapa 
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ي گردشگري و گردشگري  عنوان يكي از اشكال عمدهنظران، اكوتوريسم را به بيشتر صاحب
  هاي گردشگري فعاليت از شكل اين). 116: 1382رضواني، (اند  بندي كرده روستايي دسته

هدفمند توأم با    هاي سازد و مبتني بر مسافرت پذير مي فراغتي انسان را عمدتاً در طبيعت امكان
گيري و  ها و بهره ي آن هاي طبيعي و مطالعه هاي فرهنگي، معنوي، ديدار از جاذبه برداشت

 يها هو جاذب ها ارزش بر حفاظت از زيادي ديكأتهاي متنوع طبيعت است و  جويي از پديده لذت
اي  آن را واژه 2در يكي از اولين تعاريف از اكوتوريسم، هتزر). 42: 2008، 1جيانگ( دارد يعيطب

كار برده است كه هاي فرهنگي به براي تشريح روابط متقابل گردشگري، محيط زيست و ويژگي
، 4و زامفر 3؛ پوپيسكو55: 1389اكبري و قرخلو، (بايستي چهار معيار زير را در نظر بگيرد 

2011 :25 .(  
 كمترين پيامد منفي بر محيط طبيعي؛ .1

 ي ميزبان و آموزش آن؛ پذيري نسبت به فرهنگ جامعه حداكثر مسئوليت .2

 ي ميزبان؛ باال بردن منافع اقتصادي براي جامعه .3

 .ي محلي براي باال بردن رضايت گردشگران حداكثر ميزان مشاركت جامعه .4

 6ي شده هاي طبيعي و مناطق حفاظت كرسيون پايو كم 5حفاظت جهاني ي اتحاديه
منظور لذت بردن ، بهبكر اًنسبت يعيو ديدن مناطق طب ستيزطيرا سفر سازگار با مح توريسماكو

 جيكه به تروكند  معرفي مي) گذشته و حال يفرهنگ يها يژگيم با هرگونه وأتو( عتيو درك طب
هاي اجتماعي مردم محلي  رزشگان، به اكنندديناگوار بازدكاهش آثار  ست،يز طيحفاظت از مح

و  7راس( توجه داردساكنان محلي  مشاركتاجتماعي براي  -  يهاي اقتصاد و سودمندي فعاليت
 1991گردي در سال  عالوه بر اين، مجمع بوم). 4: 2008؛ جيانگ، 124: 1999، 8وال

زيست و  هاي طبيعي با رويكرد حفاظت از محيط اكوتوريسم را سفر مسئوالنه به نواحي و عرصه
المللي  انجمن بين). 35: 1382بهرامي و فرهاديان،( كند حمايت از رفاه مردم محلي تعريف مي

كند كه اهدافي از  هاي طبيعي تعريف مي آن را سفري مسئوالنه به عرصه) 2013( 9اكوتوريسم
به . كند محيطي و ارتقاي سطح زندگي جوامع محلي را دنبال مي قبيل حفاظت از منابع زيست

آموزش ي اكوتوريسم،  عمدهف اهددهد ا نيز نشان مي) 1(طور كه جدول  بارت ديگر، همانع
 ي شده مناطق محافظتحفاظت از براي  يكردن منابع مالهمامسافران و گردشگران و فر

                                           
1  Jiang 
2  Hetzer 
3  Popescu 
4  Zamfir 
5  The World Conservation Unions (IUCN) 
6  Commission on National Parks and Protected Areas (CNPPA) 
7  Ross 
8  Wall 
9  The International Ecotourism Society (IES) 
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هاي  دولت تي، تقواجتماعي - ي اقتصادي در توسعه ميطور مستقمحيطي است كه به زيست
، 1هاني(است  ميسه ي محلي بخشي به اقتصاد جامعه ي و تنوعپربار كردن فرهنگ محل ،يمحل

2008 :33.(  
  

  ي اكوتوريسم در مناطق روستايي اهداف مطرح در توسعه :1جدول 

  27-28: 2008؛ نيت، 33: 2008اني، ؛ ه127: 1999راس و وال، : منبع
  

  ي پايدار روستايي اكوتوريسم و توسعه
هاست؛ از  ي انسان هاي توسعه، بهبود كيفيت زندگي و رفاه همه ي فعاليت در واقع هدف همه

ن منافع اكثريت مردم، با نيازهاي آنان و اي كه ضمن تأمي رو، تالش براي دستيابي به توسعهاين

                                           
1  Honey 
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 مد و توزيع منافع گردشگري در سطح محليهاي اشتغال و درآ افزايش فرصت -

 )ونقل، ارتباطات، تأمين كاالها و خدمات حمل(هاي محلي  بهبود زيرساخت -

 )خدمات بهداشتي، آموزش و مشاركت(بهبود دسترسي به منافع اجتماعي  -

 )هاي مثبت مهمانان و ميزبانان از طريق تعامل(بهبود روابط بين فرهنگي و پذيرش  -

  توانمندسازي محلي/ تمركززدايي/ با هدف خوداتكاييسازي محليظرفيت -
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 هاي تفسيري يادگيري فعال از طريق تشريح شيوه -

 هاي اكوتوريسم شده و سايت ي خدمات در نواحي حفاظت ارائه -

 طيمحي ها و مدارس در آموزش زيست مشاركت و همكاري جوامع محلي، كميته -

 ها و احترام به حقوق محيط افزايش آگاهي -

  ها به بازديدگنندگان و ساكنان محلي انتقال ارزش -
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هاي گردشگري و مشاركت آن در نگهداري و مديريت نواحي  ايجاد درآمد از فعاليت -
 طبيعي

  نت فعاالو مشارك يمال يها كمك قيطرنواحي طبيعي در معرض خطر از حفاظت از  -
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  از طريق ورود گردشگران خارج از منطقه و مشاركت آنان در اقتصاد محلي -
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 هاي حفاظت از منابع طبيعي پشتيباني گردشگران و ساكنان محلي از برنامه -

  الذكر دستيابي به اهداف فوقها و تجارب مثبت در حفاظت از منابع طبيعي و  انتقال ارزش -
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گذران توسعه  ريزان و سياست هاي مناطق هماهنگي و مطابقت داشته باشد، مدنظر برنامه قابليت
در اين چارچوب ارتباط متقابل توسعه و گردشگري ). 63: 1384عينالي و طاهرخاني، ( است

اجتماعي در جوامع محلي  - اديهاي اقتص ي فرصت ويژه اكوتوريسم در جهت كمك به توسعه به
به ). 233: 2006، 2و مهتا 1بالنگي( و ايجاد ارزش اقتصادي از طريق حفظ تنوع زيستي است

 يمال ،يعيطب ه،ياز منابع پا برداري بهرهآمد و كار حيصحبا مديريت  داريي پا توسعهعبارت ديگر، 
امكانات  يريكارگ كه با به دسروكار دار مصرف مطلوب يبه الگو يابيدست يبرا يانسان يرويو ن
مستمر و طور به ندهينسل امروز و آ ازيرفع ن يمناسب برا التيساختار و تشك ي،فن

فراهم ساختن اين اهداف از طريق  .)373: 1380،ياريز(شود  يم ريپذ انبخش امك تيرضا
با  توأم رشد اقتصاديبراي تداوم آن  و تنزل كيفيت محيط زيست سالم و جلوگيري از تخريب

رو، از اين. )67: 1389 ،اكبرپورسراسكانرود و نوربخش( شود عملياتي مي انسانو رضايت آسايش 
ي يكپارچگي ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيطي به  ي پايدار دربرگيرنده مفهوم توسعه

سازي آشفتگي  گيري انسان از محيط جغرافيايي و تجارب مديريت منابع و حداقلبهره
، كيفيت توسعه و توزيع )302: 2004، 4و پيگرام 3وهب( نظميها و اجتناب از بيماكوسيست

       هاي فعلي و آتي، دسترسي برابر به منابع، آموزش و متعادل آثار آن، تأمين امنيت نسل
: 2003، 5پراساد(ها، حكمراني خوب سازي، توجه به نقش نهادهاي محلي، حقوق داراييآگاه
براي مديريت  اجتماعي هايسرمايه و توجه به نقش فرهنگي و جتماعيا و پايداري) 756

  .)1046: 2012، 6كوساكابه(دارد داللت ي محلي گيري براي كنترل بهتر جامعه صحيح و تصميم
 اكوتوريسم از منظر رويكرد دهد، امروزه نيز نشان مي) 1(طور كه شكل  بنابراين، همان

اارزش بيانيه گردشگري پايدار بوده و با حفاظت از محيط در واقع بيانگر شكل بسيار ب، بنيادي
زيست و آموزش گردشگران در رابطه با آن، حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي در تركيب با 

  ). 38: 2011اسدي و فتحي، ( ي جوامع محلي مرتبط است توسعه
  

                                           
1 Blangy 
2 Mehta 
3 Wahab 
4 Pigram  
5 Prasad 
6 Kusakabe 
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  ي پايدار محلي عنوان يك فرصت براي توسعهاكوتوريسم به: 1شكل 
  33: 2005، 2و مور 1درام: منبع

  
عنوان يك ابزار عالي براي ارتقاي بنابراين، از ديدگاه برخي از محققان، اكوتوريسم اغلب به

محيطي براي ساكنان  ي منافع عظيم اقتصادي، اجتماعي و زيست ي پايدار توانايي ارائه توسعه
). 1: 2004؛ 4وچسبائوم؛ ب795: 1999، 3ويور(مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه را دارد

        به كمك اي،منطقه تعادل ارزآوري، اشتغال، طوري كه از يك طرف منجر به ايجادبه). 1:
 ي مناطق توسعه وحش، حيات هايزيستگاه بهسازي كوچك مقياس محلي، گذاريسرمايه
 ؛84: 1386طيبي و همكاران، (شود مي كوچي برون از گيريجلو و گردشگري هايجاذبه داراي

پول و  و از طرف ديگر،) 35: 1391؛ دادرس و كردواني، 92: 1383همكاران،  و صدرموسوي
طبيعي هاي  جاذبهروستاها و نواحي پيراموني، سوي جمعيت را از مراكز تمركز و ثقل صنعتي به

طور كه  عبارت ديگر، همانبه). 67: 2010، 5؛ هاراكوا45: 1390رضواني و همكاران، ( دكشان مي
 مؤثر است ريهاي ز صورتبه يعيطب يحفاظت از نواحبا  سمياكوتوردهد،  نيز نشان مي) 2(شكل 

  ).34: 2008؛ نيت، 77: 1385 ،يفالح(
 براي جوامع  نيگزيهاي درآمدي جا مشاغل و فرصتبخشي به  و تنوعمنابع اقتصادي  جاديا

  ي؛ محل
 ي وافراد بوم نيب يو فرهنگ يعيهاي طب هيدر جهت حفاظت از سرما يآگاه شيافزا 

 گردشگران؛

  گردشگري يايمزامندي از  و بهره يريگ ميدر بعد تصمي مشاركت مردم محلارتقاي. 
 

                                           
1 Drumm  
2 Moore 
3 Weaver 
4 Buchsbaum 
5 Horáková  
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  ي پايدار محلي اكوسيستم و توسعه :2شكل 
  34: 2008به نقل از نيت،  124: 1999راس و وال، : منبع

  
ي جوامع محلي به  ي اكوتوريسم را در توسعه تأثيرهاي بالقوه) 36: 2008(رو، نيت از اين

  .بندي كرده است طبقه) 2(شرح جدول 
  

  اي از تأثيرهاي اكوتوريسم نمونه :2جدول 

  )36: 2008(نيت : منبع
  
  

  هاي منفي هزينه/ تأثيرها  منافع مثبت/ تأثيرها  انواع آثار
اي براي حفظ مناطق طبيعي، مديريت  انگيزه -  محيطي

ي منابع، ايجاد انگيزه براي حفظ يا ارتقاي  بهينه
ايجاد يك اخالق محيطي  كيفيت محيط فيزيكي،

  مناسب

حذف و آسيب مستقيم به پوشش گياهي و حيات  -
هاي توريستي مخرب از قبيل شكار،  وحش، فعاليت

تغييرات كاربري اراضي، آلودكي منابع آب و خاك، 
  ...و 

توسعه و تنوع اقتصادي، توزيع درآمد براي  -  اقتصادي
ها به  اقتصاد جوامع محلي، تمايل اكوتوريست

و اقامت بيشتر، تأمين درآمد براي بقاي هزينه 
ي  هاي اشتغال و درآمد، توسعه ها، فرصت جاذبه

  هاي محلي زيرساخت

ناموفق بودن درآمد كلي براي سازگاري  -
هاي تأثيرهاي اكوتوريسم، بار زياد بر نهادهاي  هزينه

برداري بيش  مديريتي منابع داراي ضعف مالي، بهره
خواران  و زمين ها از ظرفيت محيط، ورود واسطه

  براي كسب منافع
اجتماعي

  فرهنگي-
ها و مشاركت محلي، كمك به  افزايش آگاهي -

مدت ميراث فرهنگي، احياي  بقاي طوالني
هاي سنتي فرهنگي،  فرهنگ بومي، بقاي فعاليت

براي ارزش نهادن به  تشويق جوامع بومي 
 هاي طبيعي و فرهنگيسرمايه

، تنوع منابع ها تراكم جمعيت، فصلي بودن فعاليت -
ها،  ، ناسازگاري با ساير فعاليت)هاي فرصت هزينه(

ي مناسب،  تضاد بر سر دسترسي و استفاده
هاي بومي، رفتار  سازي نامناسب فرهنگ كااليي

 توريستي نامناسب
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  شناسي تحقيق روش
هاي ز روشپژوهش حاضر از نوع كاربردي است كه براي تبيين موضوع و نتايج آن ا

براي . بهره گرفته شده است نامه پرسشي ميداني و تكميل  تحليلي مبتني بر مطالعه  -  توصيفي
ها، اقدام به تدوين  ها و گويه هاي مورد نياز بعد از بررسي منابع و استخراج شاخص گردآوري داده

ش تكميل ها از رو براي روايي گويه). 3جدول ( با استفاده از طيف ليكرت شد نامه پرسش
مورد اقدام شد و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ به  30به تعداد  نامه پرسشمقدماتي 

 كدبندي و بنديطبقهها  آن نياز، مورد هاي داده آوري جمع از پس. محاسبه گرديد 768/0ميزان 
ها  مي دادهبه منظور تحليل ك .شدند آماري آماده هاي در تحليل استفاده براي نهايت در و شده

اي فريدمن، كاي دو، رگرسيون  اي، آزمون رتبهنمونه t آزمونهاي آماري نظير  از آزمون
  . بهره گرفته شد SPSSافزاري  ي نرم چندمتغيره و تحليل مسير در بسته

  
  ها و متغيرهاي مورد استفاده شاخص: 3جدول 

  پژوهش حاضر :منبع

  متغير شاخص
هاي كشاورزي،  كشاورزي، ايجاد اشتغال در فعاليتهاي غير ي فعاليت ايجاد اشتغال در زمينه اقتصادي

بخشي به منابع درآمدي خانوار، قيمت زمين،  هاي خدماتي و زيربنايي، تنوع بهبود زيرساخت
هاي  هاي ضروري و مصرفي در زمان حضور گردشگران، فرصت قيمت مسكن، قيمت كاال

ي  نداردهاي زندگي، توسعهاستا  هاي غيردولتي در روستا،گذاريانداز خانوار، سرمايه پس
  .گذاري در مشاغل سنتي، دسترسي به بازارهاي كارافريني، سرمايهفعاليت

رعايت آداب و رسوم محلي، مشاركت ساكنان، دسترسي به خدمات، احساس امنيت در روستا،  فرهنگي-اجتماعي
پايبندي به روابط ويژه  جوانان، ميزان همدلي در ميان اهالي روستا،  ميزان مهاجرت ساكنان به

ها در روستا، رواج زندگي شهري و  رواج فرهنگ مصرفي در سنتي، ميزان جرائم و ناهنجاري
هاي محلي به دليل حضور ارزش روستا، بروز دوگانگي اجتماعي در روستا، ميزان تغيير در 

  .گردشگران
الگوهاي مسكن، ساخت  وسازها، بهبود استانداردهاي مسكن، مصالح مورد استفاده در ساخت كالبدي

ها،  وسازها، ساماندهي معابر و رعايت حريم رودخانه و گذرگاه ويالها در روستا، نظارت بر ساخت
وساز،  هاي جديد در ساخت اي، دسترسي به دانش هاي ارتباطي جاده ي زيرساخت توسعه
هاي  ذبههاي انتقال آب به مزارع، دسترسي به خدمات، دسترسي به جاگذاري در طرحسرمايه

  .گردشگري
هاي ساختماني، تخريب مراتع و  ي نخاله تغييرات كاربري در مزارع و باغات، تخليه محيطيزيست

هاي حيات وحش، كاهش تنوع پوشش گياهي، آلودگي منابع آب و خاك، افزايش  زيستگاه
ه هاي دفع زباله، ميزان دسترسي بهاي سطحي، بهبود روش شده به منابع آب فاضالب تخليه

  .هاي سطحي، رعايت پاگيزگي محيطآوري و دفع آبخدمات بهداشتي، جمع
توانايي نهادهاي ، همكاري در مديريت امور روستا، ...رعايت مقررات در خصوص حريم راه و  نهادي

رساني به گردشگران،  ، آموزش ساكنان محلي و گردشگران، اطالعها محلي در مديريت جاذبه
ي خدمات امنيتي از طرف نهادهاي مسئول،  گردشگران، ارائههمكاري نهادهاي محلي و 

  ها ها در بهبود مديريت جاذبه همكاري سازمان
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 دهستانسياسي  ي محدودهروستاهاي واقع در  ي دربرگيرنده ،تحقيق ي آماري جامعه
 است  كردستان استان غربي  جنوب در سروآباد شهرستان - بخش اورامان توابع از تخت اورامان

 پاوه، شهرستان و كرمانشاه استان به جنوب و غرب از ،كوساالن و يدزل دهستان به شمال ازكه 
  .)3شكل (استشده  محدود اريشال دهستان و رزآب دهستان به شرق از
  

  
  

  ي مورد مطالعه در استان كردستان ي موقعيت منطقه نقشه: 3شكل 
  پژوهش حاضر :منبع

  
است كه با توجه به نتايج سرشماري نفوس و  سكنه داراي روستاي 5 داراياين دهستان 

كه از ) 1390مركز آمار ايران، ( است جمعيت نفر 4814 و خانوار 1228داراي ) 1390(مسكن 
    شدند انتخاب نمونه عنوان به خانوار 274گيري از فرمول كوكران تعداد  ها با بهره بين آن

  .)4شكل (
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  تخت ت روستاهاي مورد مطالعه در دهستان اوراماني موقعي نقشه: 4شكل 
  پژوهش حاضر: منبع

  
  تجزيه و تحليل داده ها

هاي توصيفي پاسخگويان  در خصوص بررسي ويژگي) 4(هاي جدول  طور كه داده همان
درصد، متأهلين  67درصد، ديپلم و باالتر با  41با  31- 40دهد كه به لحاظ سني گروه  نشان مي

درصد داراي بيشترين تعداد  3/54درصد، افراد داراي شغل آزاد با  6/87ان با درصد، مرد 75با 
سال و بيشتر  10درصد مدت اقامت  84ي اقامت در روستاهاي نمونه نيز  هستند و از نظر سابقه

  .شوند را شامل مي
  

  ي تحقيق مشخصات توصيفي جامعه: 4جدول 

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

  درصد  تعداد  بيشترين تعداد مشخصات پاسخگو
 41 112 40ات31 سن

  67  184 ديپلم و باالتر تحصيالت
 75 206 متأهل تأهل

  6/87 240 مرد جنسيت

  3/54  149 شغل آزاد شغل اصلي
 84 230 سال10بيش از ي اقامتسابقه
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 هاي مرتبط با اكوتوريسمي فعاليت با توجه به موارد مطرح در مباني نظري تحقيق، توسعه
ي اين نواحي  در مناطق روستايي با آثار مثبت و منفي خود تأثيرات متعددي بر روي توسعه

ي روستايي سعي گرديده است نقش  باره، ضمن تعريف ابعاد توسعهدر اي. تواند داشته باشدمي
  . ي اخير مورد ارزيابي قرار گيرد اكوتوريسم از ديدگاه ساكنان محلي در يك دهه

ي  دهد، تحليل ميانگين عددي حاصل از محاسبه نشان مي) 5( طور كه جدول همان
 tي مناطق روستايي از ديدگاه پاسخگويان كه از آزمون  هاي آثار اكوتوريسم در توسعه مؤلفه

هاي مورد  آمده در مؤلفه دست اي استفاده شده است مبين باال بودن مقادير ميانگين به نمونه تك 
ي موارد  به طوري كه ميزان تفاوت معناداري ميانگين در همهنظر تحقيق از حد ميانگين است؛ 

براساس طيف ليكرت در نوسان  5تا  1كه بين  - ها  ي طيفي ميانگين مؤلفه كه با احتساب دامنه
ها باالتر از ميزان مطلوبيت عددي مورد آزمون  آمده براي تمامي مؤلفه دست مقدار به -  است

هاي تغييرات در ابعاد آثار كالبدي  الزم به ذكر است كه مؤلفهالبته . ارزيابي شده است) 3(يعني 
هاي جديد و مقاوم، استفاده از مصالح جديد، تعداد طبقات، رعايت حريم معابر،  وساز ساخت(

ها، ايجاد تسهيالت بهداشتي، شكل و نماي مساكن و نظاير  بهبود مسيرهاي دسترسي به جاذبه
ي باغداري، دسترسي به  اشتغال غيركشاورزي، توسعه ايجاد درآمد مكمل و(و اقتصادي ) آن

از ديدگاه پاسخگويان نمونه در روستاهاي دهستان به ترتيب بيشترين ) ها و نظاير آن زيرساخت
محيطي ناشي از  ي تفاوت از حد مطلوب عددي مورد آزمون را دارا بوده و بعد زيست فاصله
مطالعه از قبيل تغييرات كاربري به نفع ي مورد  هاي اكوسيستم در منطقه ي فعاليت توسعه

ي باغات،  سازي، ايجاد تأسيسات، توسعه ي كالبدي مانند راه استفاده از مراتع به منظور توسعه
هاي  ويالسازي، تخريب پوشش گياهي و لطمه زدن به تنوع زيستي، ايجاد آلودگي در عرصه

ن و همچنين افزايش ترافيك و ها از طرف گردشگرا ي فاضالب و زباله دليل تخليهطبيعي به
همچنين در . آيد شمار ميتصادفات و نظاير آن از ديدگاه گردشگران از جمله آثار گردشگري به

هاي زندگي جديد، رعايت آداب و سنن  رواج شيوه(فرهنگي آثار اكوتوريسم   -  بعد اجتماعي
هاي  رواج شيوه محلي، تغيير در آداب پوشش، اعتماد اجتماعي بين گردشگران و ساكنان،

  1.دهند نيز كمترين ميزان تغيير را از ديدگاه پاسخگويان نشان مي) رفتاري جديد و نظاير آن
  
  
  
  

                                           
محيطي با توجه به منفي بودن ديدگاه پاسخگويان و براي اين كه  ي زيست ها، مؤلفه ي گويه الزم به ذكر است كه در زمينه 1

ي  براي اين منظور همه. ها داراي جهت مثبت باشند خوبي انجام داد، در ابتدا سعي شد مؤلفه ها را به نگيني ميا بتوان مقايسه
  .به عنوان مرجع و ثابت كم شده است 5ها از عدد  پاسخ
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 tي  گرا از ديدگاه ساكنان محلي بر اساس آزمون آماره آثار گردشگري طبيعت: 5جدول 

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

طور ها مورد نظر تحقيق بهاز طرفي ديگر، براي تحليل معناداري تفاوت ميانگين مؤلفه
طوري كه جدول  همان. اي فريدمن بهره گرفته شده است اي با يكديگر، از آزمون رتبهمقايسه

ها از ديدگاه پاسخگويان محلي ساكن در ي تحليل تفاوت ميانگين ، نتيجهدهدمي نشان) 6(
  . است 01/0 آلفاي ها در سطح روستاهاي دهستان اورامان، بيانگر تفاوت كامالً معنادار مؤلفه

به ) 3660/3(و ) 6103/3(اي به ترتيب با رتبه بيشترين ميانگين بين اين عبارت ديگر، دربه
  . و اقتصادي مناطق روستايي اختصاص داشته است ابعاد كالبدي

  
  اي آثار گردشگري در روستاهاي نمونه از ديدگاه مردم معناداري تفاوت ميانگين رتبه: 6جدول 

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

ي اخير و  هاي اكوتوريسم در يك دهه ي فعاليت توان اذعان نمود كه توسعهبنابراين مي
هاي ارتباطي و جذب گردشگر  هاي بخش خصوصي و دولتي در بهبود زيرساخت گذاريسرمايه

فيزيكي منجر به ايجاد  ي مورد مطالعه، در ابتدا توانسته است به لحاظ كالبدي در منطقه
ي دوم با افزايش دسترسي به بازارها،  تغييرات قابل توجهي در روستاهاي منطقه شود و در وهله

 3= مطلوبيت عددي مورد آزمون 

 ميانگين ها مؤلفه
ي  آماره

 tآزمون 

ي  درجه
 آزادي

سطح 
 معناداري

تفاوت از 
 حد مطلوب

ي اطمينان  فاصله
 درصد 95

 باالتر ترپايين

 0892/0 1934/0 05208/0 456/0  273  0645/9  3660/3 اقتصادي

 3845/0 0698/0 22714/0 006/0  273 039/2 0735/3 فرهنگي  - اجتماعي

 0686/0 2075/0 06944/0 311/0  273 294/8 3049/3 محيطي زيست

 0816/0 4041/0 24286/0 005/0  273 051/15 6103/3  البديك

  اي فريدمن ميانگين رتبه ميانگين عددي هامؤلفه
  58/2  3660/3 اقتصادي

  67/1 0735/3 اجتماعي و فرهنگي
  50/2 3049/3 محيطيزيست

  25/3 6103/3 يكالبد
 883/96 كاي دو

 3 ي آزاديدرجه

  000/0 سطح معناداري
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ها، افزايش ميزان اشتغال  فروش توليدات محلي به گردشگران و تأمين مايحتاج مورد نياز آن
ي غذا، راهنمايي تورها و افراد،  هاي غيركشاورزي از قبيل رستوران و تهيه ينهوقت در زم پاره

جايي گردشگران و نظاير آن تغييراتي را در متغيرهاي اقتصادي در  خدمات فروشگاهي و جابه
 هاي حاصل ازداده اي عبارت ديگر، بررسي معناداري ميانگين رتبهبه. وجود آورددهستان به

 883/96ي وجود مقدار ضريب كاي دو به ميزان  دهنده توريسم، نشانكمي نقش اكو تحليل
هاي مورد نظر تحقيق است و معناداري آن در   است كه بيانگر نزديكي مقادير ميانگين مؤلفه

  .نشان داده شده است 01/0سطح 
هاي مرتبط با آن از ديدگاه  از طرفي ديگر، براي بررسي نقش اكوتوريسم و فعاليت

ي روستايي، در ابتدا به استخراج  اكن در روستاهاي مورد مطالعه در ابعاد توسعهپاسخگويان س
هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، نهادي و  ترين عوامل متأثر از اكوتوريسم در شاخص مهم

ي تحقيق در ترسيم مدل رگرسيون  عنوان متغير وابستهمحيطي اقدام گرديد و از آن به زيست
عنوان نيز به نامه پرسشي مورد استفاده در  گانه  د و از ابعاد پنجاستفاده ش 1چندمتغيره

طوري كه با توجه به موارد مطرح در مباني نظري و متغيرهاي مستقل بهره گرفته شده است؛ به
گرفته ضمن تشريح اثرگذاري هر يك از ابعاد بر روي يكديگر اقدام به ترسيم  مطالعات صورت

جدول (ي مدل برازش رگرسيوني از ديدگاه پاسخگويان محلي بررس. مدل تحليل مسير گرديد
ي مورد مطالعه، تابع  ي روستايي در منطقه تأثير مثبت در توسعه 580/0دهد كه  نشان مي) 7

هاي  هاي مرتبط با آن است كه بيانگر تأثير مثبت فعاليت ي فعاليت آثار اكوتوريسم و توسعه
  . از ديدگاه پاسخگويان نمونه است ي روستايي مرتبط با اكوتوريسم در توسعه

  
  ي روستايي از ديدگاه پاسخگويان تحليل واريانس نقش گردشگران در توسعه: 7جدول 

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

ي  گانه دهد نتايج حاصل از كاربرد مدل رگرسيوني چند مينشان ) 8(طور كه جدول  همان
هاي مرتبط با  ي اكوتوريسم و فعاليت توأم نيز مبين معناداري كامل اثر رگرسيوني نقش توسعه

  .  ي مطرح در آن است گانه  هاي پنج ي روستايي با توجه به مؤلفه آن در توسعه

                                           
baxي  ي خطي بين متغيرها از رابطه بنابراين با توجه به وجود رابطه 1   آثار هر يك از  ميزان و شدتبراي برآورد

هر يك از متغيرهاي  ßبيانگر ميزان  xبه عنوان ضريب  a كه در آنمتغيرهاي مستقل در متغير وابسته استفاده شده است 
به طوري كه با ) 183: 1383مهدوي و طاهرخاني، (دهد؛  پراكنش را نشان مي شيب خطبا عدد ثابت،  bمستقل است و مقدار 

توان اين گونه گرسيوني جدول زير را ميي ر رابطه ßنگاهي به مقادير 
kk xbxbxba  ...2211

  .نوشت 

 اشتباه معيار شدهضريب تعيين تصحيح ضريب تعيين  گانه  ضريب همبستگي چند

762/0 580/0 567/0 08109/0 
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ي روستايي و آثار  ي بين شاخص توسعهي خط تحليل واريانس مبتني بر وجود رابطه: 8جدول 
  اكوتوريسم

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

وان به اين نكته اذعان ت حاصل مي ßبينيم با توجه به مقادير  مي) 9(طوري كه در جدول به
ي  ي مورد بررسي در رابطه با ميزان آثار اكوتوريسم در توسعه گانه  هاي پنج نمود كه از بين مؤلفه

هاي اقتصادي از قبيل ايجاد  ي مورد مطالعه، از ديدگاه مردم محلي مؤلفه روستاهاي منطقه
هاي  ي زيرساخت يي، توسعهبخشي به منابع اشتغال و درآمد روستا اشتغال دائم و موقتي، تنوع

) 550/0(ي  شده عمومي، افزايش جريان مالي بين روستا و شهر و نظاير آن با ضريب استاندارد
فرهنگي مانند  - هاي اجتماعي ي روستايي است و مؤلفه داراي بيشترين ميزان تأثير در توسعه

شش، اعتماد هاي زندگي جديد، رعايت آداب و سنن محلي، تغيير در آداب پو رواج شيوه
هاي  هاي رفتاري جديد و نظاير آن و شاخص اجتماعي بين گردشگران و ساكنان، رواج شيوه

محيطي از قبيل تخريب محيط زيست، ايجاد آلودگي صوتي، آلودگي منابع آب و خاك،  زيست
ها در محيط  ي زباله هاي روستا، تخليه ازدحام و شلوغي در داخل و افزايش ترافيك در راه

) 269/0(و ) 215/0(به ترتيب با مقادير ضريب بتاي ... تغييرات كاربري اراضي و زيست، 
ي مورد مطالعه از ديدگاه پاسخگويان محلي را به  ي روستايي در منطقه كمترين تأثير را توسعه

  .خود اختصاص داده است
  

  ي روستايي ضرايب شدت روابط ميان متغيرهاي اكوتوريسم بر توسعه: 9جدول 

  ي روستايي ي توسعه هاي برگزيده شاخص: متغير وابسته
  محاسبات تحقيق حاضر  : منبع

ميانگين   ي آزادي درجه مجموع مربعات  ها مؤلفه
 سطح معناداري  Fي آزمون  آماره  مربعات

 000/0 202/368 213/2 274 973/13 اثر رگرسيوني

  يرنام متغ
ضرايب  ضرايب غيراستاندارد

استاندارد    
 ßي بتا  شده 

T 
سطح 

داري معني B  خطايB 

  723/0  - /340 -   168/0  - 057/0 عرض از مبداً
 000/0 353/6 550/0 079/0 504/0 اقتصادي

 039/0  196/2 215/0 080/0 177/0 فرهنگي-اجتماعي

 001/0 746/3 269/0 067/0 252/0 محيطيزيست

  039/0  196/2  371/0  096/0  212/0 بديكال
  022/0  463/2  308/0  125/0  309/0 نهادي
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دهد در ادامه براي بررسي ميزان آثار اكوتوريسم از طريق  نشان مي) 5(طور كه شكل  همان
براي . ي روستايي، از تحليل مسير استفاده شده است روي توسعههاي اصلي تأثيرگذار بر  شاخص

و متغيرهاي مستقل ) ي روستايي توسعه(انجام اين تحليل، در ابتدا بين متغير وابسته 
ي مراحل  رگرسيون گرفته شد و در بقيه) محيطي، كالبدي و نهادي اقتصادي، اجتماعي، زيست(

ها با استفاده از نظرات  نوع روابط بين شاخص هاي مباني نظري و تعريف با توجه به يافته
  . نظران اقدام به ترسيم مدل تحليل مسير گرديد تعدادي از صاحب

  

  
  

  ي روستايي هاي اكوتوريسم و تأثير آن بر توسعهمدل تحليل مسير عوامل و متغير: 5شكل 
  محاسبات تحقيق حاضر  : منبع

  
ها در ابعاد ستقيم و غيرمستقيم شاخصدهد، آثار منشان مي) 10(گونه كه جدول  همان

ي روستايي با توجه به  محيطي، نهادي و ابعاد كالبدي در توسعه اقتصادي، اجتماعي، زيست
نگهداشت جمعيت، ميزان مهاجرت، وجود خدمات زيرساختي، خدمات (هاي برگزيده  شاخص

مطالعه با استفاده  ي مورد در منطقه...) اجتماعي، تعداد خدمات اقتصادي، دسترسي به شهر و 
هاي بعد اقتصادي با  دست آمده است كه بيشترين اثر كلي به مؤلفهاز آزمون تحليل مسير به

دهد، ميزان تغيير در  هاي تحقيق نشان ميطور كه يافته همان. اختصاص دارد) 858/0(ميزان 
سازي و ايجاد  عهاي ابعاد اقتصادي بر اثر گسترش گردشگري مبتني بر اكوتوريسم در متنو مؤلفه

دستي، نگهباني از ي صنايع از قبيل توسعه(هاي غيركشاورزي  ي فعاليت اشتغال در زمينه
آوري و فروش گياهان دارويي، فروش محصوالت باغي و دامي محلي به  تأسيسات، جمع

از قبيل توليد محصوالت دامي و (هاي كشاورزي  ي اشتغال در فعاليت ، توسعه...)گردشگران و 
هاي خدماتي  ، بهبود زيرساخت...)ها و مزارع و باغات مالكان غيرساكن و  ، كارگري دامداريباغي

فروش محصوالت دامي و باغي به (بخشي به منابع درآمدي و افزايش ميزان آن  و زيربنايي، تنوع
گذاري گردشگران  ي سرمايه ، توسعه...)فروشي و  ي خرده جايي، توسعه گردشگران، خدمات جابه
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ي اراضي  وساز ويالها، توسعه گذاري در ساخت سرمايه(دهستان، بخش خصوصي و دولتي در 
عنوان آثار به...) گذاري آب به مزارع و باغات و  هاي انتقال و لوله زيركشت باغات، ايجاد كانال

ترين  همين جهت اين بعد مهمآيد؛ به شمار ميي اكوتوريسم در منطقه به مثبت ناشي از توسعه
ي روستايي شناخته شده است و بعد كالبدي در  هاي اكوتوريسم در توسعهدر بين مؤلفهعامل 

  . ي روستايي در دهستان بوده است داراي كمترين اثر در توسعه) 371/0(مجموع آثار با ميزان 
  

  

  ي روستايي سنجش ميزان آثار مستقيم و غيرمستقيم و كلي متغيرها بر توسعه: 10جدول 

  هاي تحقيق حاضر محاسبه: منبع
  

  اتگيري و پيشنهاد نتيجه
شكلي از گردشگري دوران سم ياكوتوردر مباني نظري عنوان شد،  طور كه انهم
مفاهيمي   گيري آيد كه درپي شكل شمار ميمدرنيسم و بخشي از كل صنعت گردشگري به پست

عنوان به عبارت ديگر، اكوتوريسم به. ي پايدار در محافل علمي مطرح شده است چون توسعه
ي منافع عظيم اقتصادي، اجتماعي و  ر توانايي ارائهي پايدا يك ابزار عالي براي ارتقاي توسعه

طوري كه محيطي براي ساكنان مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه را دارد؛ به زيست
  اجتماعي جوامع محلي وجود دارد و  - ي نزديكي بين اكوتوريسم و ساختارهاي اقتصادي رابطه
قرن بيست و يكم را بخش، قرن  نيي ا سعهكارشناسان با توجه به روند شتابناك تورو، از اين
  .اند دهينام سمياكوتور

  : توان نتيجه گرفت كه با توجه به مطالب فوق، مي
- آزمون    از ي مورد مطالعه  ي روستايي در منطقه براي بررسي نقش اكوتوريسم در توسعه - 1

ها  تحليل داده نتايج حاصل ازاستفاده گرديد كه  اي فريدمناي و رتبهنمونه تكt هاي آماري 
هاي مورد استفاده در تحقيق از  ي مؤلفه آمده در همه دست بيانگر باال بودن مقادير ميانگين به

ها از مطلوبيت عددي مورد آزمون نيز  ي مؤلفه عالوه بر اين، تفاوت همه. است) 3(حد ميانگين 
 . به شكل مثبت ارزيابي و برآورد شده است

 متغيرها آثار مستقيم غيرمستقيم آثار  مجموع آثار

 ابعاد اقتصادي 550/0 308/0 858/0
 ابعاد اجتماعي 215/0 201/0 416/0

 محيطيابعاد زيست 269/0 198/0 467/0

 ابعاد نهادي 308/0 258/0 566/0

 ابعاد كالبدي 371/0 -  371/0
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ها از ديدگاه پاسخگويان محلي در روستاهاي ميانگيناي تفاوت  تحليل رتبهي  نتيجه - 2

كه طورياست؛ به 01/0ها در سطح آلفاي  دهستان اورامان، بيانگر وجود معناداري تفاوت
اعم از دسترسي  - به ابعاد كالبدي) 3660/3(و ) 6103/3(اي به ترتيب با رتبه بيشترين ميانگين

ها و نظاير آن و اقتصادي مناطق روستايي از وساز ويال ي ساخت به خدمات زيرساختي و توسعه
اختصاص يافته است و كمترين ميانگين نيز به بعد ... قبيل ايجاد اشتغال و درآمد و 

ها و مسيرهاي دسترسي به  ها در كنار جاذبه ي فاضالب، زباله محيطي از قبيل تخليه زيست
 .تعلق دارد... نظاير آن و  ها و ي نخاله ها، تشديدهاي تغييرات كاربري اراضي، تخليه آن

ي  دهد كه بيشترين ميزان تأثير توسعه ي تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان مي نتيجه  - 3
و كالبدي ) 550/0(ي مورد مطالعه در ابعاد اقتصادي  گردشگري مبتني بر طبيعت در منطقه

ي  ي روستايي است و بدون در نظر گرفتن كم كردن ارزش مؤلفه توسعه) 371/0(
 . اختصاص دارد) 215/0(فرهنگي گردشگري  - ، به بعد اجتماعي5محيطي از عدد مرجع  زيست

ي روستايي از طريق تأثير در  هاي حاصل از تحليل مسير آثار اكوتوريسم در توسعه يافته - 4
هاي بعد اقتصادي با  بيشترين اثر كلي به ترتيب مربوط به مؤلفهدهد كه  ابعاد آن نشان مي

داراي كمترين تأثير در ) 371/0(د كالبدي در مجموع آثار با ميزان و بع) 858/0(ميزان 
طوري كه با در ي روستايي در دهستان مورد مطالعه از ديدگاه ساكنان محلي است؛ به توسعه

ي گردشگري بر روي كاركرد  هاي ابعاد اقتصادي در زمينه نظر گرفتن تأثيرات غيرمستقيم مؤلفه
ترين عامل  عنوان مهمتوان آن را به محيطي مي ي زيستنهادي، اجتماعي، كالبدي و حت

 . ي روستايي قلمداد كرد تأثيرگذار در توسعه

  :توان پيشنهادهاي زير را مورد توجه قرار داد با توجه به نتايج تحقيق مي
هاي عمومي  تخت در محيط اينترنت و رسانه هاي گردشگري دهستان اورامان معرفي جاذبه -

 داخلي و خارجي؛

هاي طبيعي در  ي اهميت جاذبه رساني و آموزش به ساكنان و گردشگران درباره عاطال -
 ي روستايي و لزوم توجه به حفظ آن؛ توسعه

براي ... هاي زباله و  هاي راهنمايي گردشگران و در اختيار گذاشتن كيسه ايجاد كيوسك -
 ها؛ دسترسي به آنها و مسيرهاي  ها در جوار جاذبه ي زباله سازي با هدف عدم تخليه فرهنگ

در بين جوانان  ويژه رآمدي در مناطق روستايي، بههاي شغلي و منابع د بخشي به فرصت تنوع -
  . منظور كاهش فشار به منابع طبيعي پايهبه
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