
 
 ریزی و توسعه گردشگریی برنامهمجله

 6231 زمستان، 32ی ، شمارهمششسال 
 601-621صفحات 

 های کیفیت محیطی عوامل و شاخصتحلیل نقش 

 موثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی
 6های کردستان و کرمانشاه(استان -فرهنگیِ اوراماناتِ -قومی ی)مورد مطالعه: منطقه

2محمّدرضا رضوانی
 

 3سبکبارحسنعلی فرجی

4آستانهعلیرضا دربان
 

 5سیّدهادی کریمی

 36/63/6231تاریخ پذیرش:   26/00/31تاریخ دریافت: 

 چکیده

محیطی است که تحت عنوان مبنای برندسازی برای هر مقصد گردشگری، خصوصیات و ویژگیهای منحصر به فرد 

گیری حس مثبت به مقصدهای ساز شکلزیرا کیفیت محیطی مطلوب زمینه شودها یاد میعوامل کیفیت محیطی از آن

تبیین کیفیت محیطی و به تبع آن برندسازی مقاصد گردشگری روستایی گردشگری و سرانجام توسه گردشگری است. 

کند و وفاداری گردشگر به و خاطره به یادماندنی در اذهان گردشگران میبخش کمک شایانی به ایجاد یک تجربه لذت

بنابراین شناسایی عوامل  مقصد و نهایتاً جذب بیشتر گردشگر و رونق گردشگری منطقه را به دنبال خواهد داشت؛

شگری این مقاصد کیفیت محیطی و تبیین سهم هریک از آنها کمک زیادی به برندسازی و نهایتاً بازاریابی و توسعه گرد

فرهنگی  -کند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به تعیین سهم عوامل کیفیت محیطی منطقه قومیمی

در این تحقیق در اورامانات به منظور برندسازی برای مقصدهای گردشگری روستایی این منطقه، پرداخته شده است. 

یی عوامل کیفیت محیطی استفاده شد و سپس به کمک روش تحلیل ابتدا از روش کیفیِ تحلیل محتوا برای شناسا

های براساس نتایج حاصل از پرسشنامهمسیر به تعیین سهم هر یک از این عوامل و ارتباط آن با برندسازی پرداخته شد. 

ر شده و تحلیل همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر میان عوامل کیفیت محیطی به عنوان متغیتکمیل

 45/0فرهنگی با  -در نهایت عامل محیط اجتماعیمستقل و برند مقصد گردشگری اورامانات به عنوان متغیر وابسته 

درصد بیشترین تأثیر)اعم از مستقیم و غیر مستقیم( را بر متغیر وابسته)برند مقصد گردشگری اورامانات( داشته و عامل 

غیر وابسته داشته است؛ عوامل محیط نهادی، کالبدی و اقتصادی نیز درصد کمترین تأثیر را بر مت 22/0محیط طبیعی با 

 در این میان قرار دارند. 23/0و  32/0، 33/0به ترتیب با 

 فرهنگی اورامانات. -کیفیت محیطی، برندسازی، مقصد گردشگری، تحلیل مسیر، منطقه قومی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

تدرین صدنعت   مهم درآمدد و بده عندوان گسدترده     امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع

(. بخدش خددمات در اغلدب    2335ای دارد)یوسدفی و شدریفی تهراندی،    خدماتی جهان جایگداه ویدژه  

هدای  کشورها باالترین ارزش افدزوده و سدهم اشدتغال را بده خدود اختصدا  داده اسدت و زیدربخش        

قش مهمی در توسعه اقتصدادی  ترین آنها گردشگری است. گردشگری نمتعددی دارد که یکی از مهم

زایدی  تدرین روشدهای اشدتغال   هزینده کندد و توسدعه آن یکدی از کدم    و رفاه اجتماعی کشورها ایفا می

 (.  2335است)درزیان و همکاران، 

2ای پویا و در حال توسعه است. طبق گفته دارسیگردشگری حوزه
( تغییدرات  2003)2و ویرینگ 

ی خدمات ساده گردشدگری بده سدوی سیسدتمهای پی یدده     گردشگری به صورت گذر از فعالیتها و 

تفریح به هر نحوی که از طریق گردشگری میسر باشد، قابل مشاهده است. این امر احتماالً به دلیدل  

بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش سطح درآمد و استانداردها و متعاقباً تصور از زندگی به مثابه داشتن 

 مسدتقیم  طور به ناگزیرند گردشگری مقاصد (. امروزه2023، 4روتاواو پ 3باشد)اسکالوااوقاتی خوش می

 سدطوح  و شدهری  اسدتانی،  ای، منطقده  ملی، المللی،بین مختلف سطوح در مقاصد گردشگری سایر با

 (.2024و همکاران،  5رقابت کنند)آدینکا اوجو محلی

 های زیرساخت فرهنگی، میراث های جاذبه محیطی، آموزش در این میان کیفیت محیطی شامل

و  3دارد)چداین  مهمدی  سدهم  گردشدگری  مقصدد  بودن رقابتی تقویت طبیعی برای و منابع گردشگری

 بده  آنهدا  نشدوند،  عرضده  مشتریان انتظار مورد کیفی سطح در خدمات و کاالها (. اگر2024همکاران ، 

 (.2024، 8و مایلر 7روند)باتنارامراکز عرضه خدمات می سایر

ریدزی بدرای ندواحی روسدتایی، ارتقدای کیفیدت محیطدی گردشدگری در         موضوع مهم در برنامده 

هدا و مککهدای اساسدی در    چارچوب اهداف توسعه پایدار است؛ زیرا محیط مناسب یکدی از شداخ   

هایی قابل تبیین اسدت. بندابراین   رود که از طریق شاخصهانتخاب مقصدهای گردشگران به شمار می

روسدتایی بایدد بده اهددافی نظیدر توسدعه پایددار روسدتایی و         ریزی گردشگری برای نواحی در برنامه

حفاظت از محیط طبیعی توجه شود. در این میان، اصکح ضوابط مرتبط با نواحی گردشگری با هدف 

ارتقای کیفیت محیط گردشگری، بهبود شبکه رفت و آمدد، بهبدود کیفیدت طراحدی روسدتاها نظیدر       

آلودگی آب، خاک و محدیط زیسدت( و هم ندین اصدکح     ها)به ویژه اصکح نمای ساختمانی، آلودگی

های مدبرانه و هماهندگ بدا   مشیضوابط مربوط به بازدید از مکانهای جذاب با تدوین سیاستها و خط

                                                           
1 Darcy 
2  Wearing 
3 Skálová 
4  Peruthová 
5  Adeyinka-Ojo  
6  Chin  
7 Butnaru 
8   Miller 



 601.......................................................................  های کیفیت محیطیعوامل و شاخصتحلیل نقش 

 

های گردشدگری را  های بهبود تصویر روستا در نظر گردشگران و تقویت جاذبهمقتضیات زمان، زمینه

گیدری حدس مثبدت بده مقصددهای      سداز شدکل  مینده کند؛ زیرا کیفیت محیطی مطلدوب ز فراهم می

هدای  گیری و تقویت حس مثبت با شدیوه گردشگری و سرانجام توسه گردشگری است. بنابراین شکل

ها ارتقای کیفیت محیطی است که موجب بهبود تصویر مقصد پذیر است که یکی از آنمختلف امکان

فانه کیفیدددت خددددمات در (. متاسددد2022و همکددداران، 2شدددود)موناز دیددددگاه گردشدددگران مدددی

گردشگری)روستایی( اغلب به صورت موضوعی مطرح شده این امر فقط مخت  گردشگران، ذینفعان 

یا مشتریان نیست بلکه در میان دانشمندان و محققین نیدز بده همدین ترتیدب اسدت. بدین سدالهای        

باطی نزدیک مقاله/تحقیق صورت گرفته است. مفهوم کیفیت ارت 237در این زمینه  2025تا  2005

کنندده اسدت و   ناپذیر با رضایت دارد و موثر و درعین حال متاثر از وفاداریِ گردشگر/مصرفو اجتناب

(. با وجدود مشدککت   2023، 2های شمار زیادی از محققین موید این مهم است)اسکالوا و پروتاوایافته

در جهدت توسدعه بخدش     فراوان در راه توسدعه روسدتاهای ایدران و بعضداً کمبدود پتانسدیلهای الزم      

کشاورزی و صنعت، توریسم می تواند نقش مؤثری در نقدش بخشدیدن بده اقتصداد روسدتایی و گدام       

، میزان تن جنبه های اساسی توسعه روستاییمؤثری در جهت توسعه روستایی باشد، لذا با درنظر گف

 اثرگذاری توریسم در نواحی روستایی را می توان به شرح زیر بیان نمود:

در بخش اقتصادی)رشد خکقیتها در اقتصداد جوامدع روسدتایی و حرکدت بدرای بکدارگیری        :الف

استعدادها و کشف منابع بالقوه درجهت کسب درآمد از طریق فروش تولیدات بومی بده جهدانگردان،   

گسترش اشتغالهای مولد رونق فعالیتهای اقتصادی در هرواحد روستایی به سبب افدزایش تقاضداهای   

دی جوامع روستایی از خدمات زیربنایی الزم تولید و اشتغال به خاطر وارد شدن پدول  جدید؛ بهره من

به چرخه بازار و ایجاد انگیزه بیشتر در جهت سرمایه گذاری دربخشهای مختلف تولیدی و خددماتی(  

اجتماعی)تکامل دانش و تعالی شخصیت جوامع روسدتایی؛ افدزایش آگداهی     -و ب: در بخش فرهنگی

ن در ابراز عقیده پیرامون سرنوشت خود و جامع خویش؛ رشد اندیشه های سدازنده در  های روستاییا

خودیاری و همیاری اعضای جوامع روستایی؛ افزایش روزافزون انگیزه روسدتاییان بدرای مشدارکت در    

اداره امور جامعه خود؛ آشنایی روستاییان با ارزشهای فضای اطراف خود و افزایش بار احساسی مکان 

 (.2382زاده و مرادنژاد، شدید به مکان زندگی و جلوگیری از مهاجرت()شریف و تعلق

ی برندینگ مقصدهای گردشگری، اعم از شهری و روستایی، نده تنهدا مندابع بسدیار      در زمینه    

اندک و محدود است؛ درباره سنجش اثرات عوامدل کیفیدت محیطدی بدر برنددینگ ایدن مقصددهای        

هر چند برخی از مقصدهای گردشگری شدهری مانندد اصدفهان     ارد.گردشگری، خکء بزرگی وجود د

کشدور مدا در سدطح کدکن و بدرای       متأسدفانه اخیراً در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است ولدی  

گردشگری ملی نیز فاقد برند معتبر و مشهوری است. درباره ارزیابی تأثیر عوامل کیفیت محیطدی بدر   

در مقصدهای گردشگری شهری و چه مقصدهای گردشدگری   برندینگ مقصدهای گردشگری نیز چه
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روستایی، تحقیقی انجام نپذیرفته است و بیشتر ادبیات آن مربدوط بده تحقیقدات خدارجی اسدت. در      

هدای عمیدق بدا گردشدگران بده      تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا و به کمدک مصداحبه  

ه علمدی مباحدح حدوزه برندسدازی بدا مطدرح       شناسایی عوامل کیفیت محیطی اقدام شده و به توسع

ارتقاء گردشگری در منداطق روسدتایی بدر    کردن عوامل و شاخصهای کیفیت محیطی پرداخته است. 

شدود کده در ایدن راسدتا برندسدازی مقصددهای        ریدزی مدی    اساس کیفیت محیطی این منداطق پایده  

کندد. تمدام   صدد مدی  گردشگری روستایی کمک زیدادی بده بازاریدابی و توسدعه گردشدگری ایدن مقا      

      محصددوالت نیازمنددد تکشددی هدفمنددد در راسددتای برندسددازی هسددتند تددا از ایددن طریددق بدده طددور  

هدای  فرهنگی اوراماناتِ اسدتان  -آمیزی برای جذب مشتریان به رقابت بپردازند. منطقه قومیموفقیت

البتّده بده دلیدل عددم     های گردشدگری متعددد و متندوعی اسدت ؛     کردستان و کرمانشاه دارای جاذبه

های گردشگری منطقه مذکور، شاهد مشککت و مسایل متعددی در این بازاریابی و تبلیغ برای جاذبه

ای خود را بر اساس بازاریدابی   های توسعه محدوده هستیم. مقاصد گردشگری روستایی باید استراتژی

ندد. برندسدازی نقدش بسدیار     ریزی نمای های محیطی)کیفیت محیطی( خود پایه ها و توانمندیجاذبه

گیدران  مهمی در بازاریابی مقاصد گردشگری دارد. این موضوع زمانی دارای اهمیت شدد کده تصدمیم   

    ای کده در افدراد ایجداد    صنعت گردشگری دریافتند بسیاری از مقاصد به دلیدل تصدویر ذهندی اولیده    

مقصدد گردشدگری، خصوصدیات و    اند اما مبنای برندسازی برای هدر  کنند، مورد توجه قرار گرفتهمی

شدود.  ها یاد میویژگیهای منحصر به فرد محیطی است که تحت عنوان عوامل کیفیت محیطی از آن

بدیهی است ارتقاء و بهبود وضعیت کیفیت محیطی روستاهای منطقه مورد مطالعه از نظر گردشگری 

آوری یی هر دو مستلزم جمعاز یک سو و بازاریابی و برندسازی برای توسعه و رونق گردشگری روستا

باشد چرا کده رضدایت گردشدگران در    اطکعات درباره محیط و انتقال این اطکعات به گردشگران می

گرو داشتن اطکعات کافی از عوامل کیفیت محیطی روستاهای مورد مطالعده دارد و تبیدین کیفیدت    

    ه ایجداد یدک تجربده    محیطی و به تبع آن برندسازی مقاصد گردشگری روسدتایی کمدک شدایانی بد    

کند و وفاداری گردشگر به مقصدد و نهایتداً   بخش و خاطره به یادماندنی در اذهان گردشگران میلذت

جذب بیشتر گردشگر و رونق گردشگری منطقه را به دنبال خواهد داشت. با در نظر گرفتن این اصل 

باشدد، در ایدن   وجدود مدی  که حل هر معضل و بحرانی در مرحله اول نیازمند شناخت جدامع وضدع م  

هدای گردشدگری   هدا و جاذبده  تحقیق سعی شده تا با سنجش وضعیت کیفیت محیطدی و توانمنددی  

روستاهای منطقه مورد مطالعه در راستای توسعه گردشگری روستایی منطقه نسدبت بده بازاریدابی و    

در منطقده مدورد    برندسازی این مقاصد اقدام شود. بنابراین با توجه به مسایل و مشککت مطرح شده

ای بدرای برندسدازی مقصدد    مطالعه، این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مذکور بده عندوان مقدمده   

 اورامان است.
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 مبانی نظری

( معتقد است که اساس ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات گردشگری در مقصدهای 2003)2ویلیامز

      مشاهده وو ذهنی یا قابل بندی ویژگیهای این خدمات به دو بخش عینیروستایی، تقسیم

( خدمات گردشگری روستایی را با ویژگیهایی 2330)2باشد. به نحوی که پرکالیرمشاهده میغیرقابل

کننده، مرتبط با انجمنهای پوشش ایده، اطکعات، سرگرمی، دانش تأثیر مثبت بر سکمت مصرف

 هد.دهای اجتماعی، آسایش، غذا، امنیت و غیره پیوند میبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گردشگری روستایی(: ویژگیهای خدمات 6شکل شماره)

 (3001، 2)منبع: رسا روکویزینی

 

 کیفیدت  به زیادی بستگی های انسانی و به ویژه نواحی روستایی گردشگری،کیفیت محیط سکونتگاه

 سداکنان  رضدایتمندی  و ذهنی تصویر تواند در می وضع این .دارد آن مناسب مدیریت و ها زیرساخت

  گردشگران از بسیاری که است عاملی مقصد گردشگری از ذهنی تصویر .باشد مؤثر گردشگران و محلی

 موضدوع  محدیط  (. کیفیدت 2330کنندد)کاظمی و همکداران،   توجده مدی   آن به مقصد انتخاب هنگام

ها و افراد متفاوت اسدت  بین گروه که را هایی ارزش و تلقی طرز انتزاعی، ادراک که است ای پی یده

 در پدژوهش  اسداس  کیفیدت محیطدی   روی تمرکدز (. 2330گیرد)رفیعیدان و همکداران،   را در برمدی 

 ارزیدابی  بدرای  درخدوری  اجتمداعی تدکش   جغرافیای در .است روستایی و شهری اجتماعی جغرافیای

    دهندد   تشدکیل  اجدزای  کیفیدت  برایندد  از محدیط  اسدت. کیفیدت   شده سکونتی مختلف های محیط

 دارد. داللت مکان از کلی ادراک بر اش سازنده اجزای از جمع بیش اما شود، می حاصل معین ایناحیه

                                                           
1 Williams 
2 per Collier 
3 Rasa Rukuižienė 

 ویژگیهای خدمات گردشگری روستایی

 مشاهدهویژگیهای غیرقابل مشاهدهویژگیهای قابل

 کیفیت

منابع 

زیرساختها 

میزان خدمات 

تفاوت خدمات از نظر قیمت و مقدار 

تکنولوژی بکاررفته 

امنیت 

آرامش 

محیط 

احترام 

صمیمیت 

شایستگی 
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 تسدهیکت  )مصدنوع(،  سداخت  انسان محیط ، ها زیرساخت باز، )طبیعت، فضای محیط سازند  اجزای

 طبیعی و روابط اجتماعی( هر یک مشخصات و کیفیات مخت  خدود را دارندد   ذخایر کالبدی، محیط

ثبت درباره مقصد در میان مدت ذهنی م –(. تداوم حس و تصویر ادراکی 2332)کاکاوند و همکاران، 

محیطدی  های مختلدف بدر توسدعه اقتصدادی و اجتمداعی و زیسدت      و بلند مدت، آثار مثبتی در جنبه

گیدری حدس مثبدت در گردشدگران دربداره      مکانهای بدا ظرفیدت گردشدگری دارد. هم ندین شدکل     

جامعده  افزایی موجدب تقویدت حدس مباهدات بده      مقصدهای گردشگری با در نظر گرفتن رویکرد هم

شود. از سوی دیگر افزایش سطح کیفیت ادراکی گردشگران و کیفیدت آن بده افدزایش    محلی نیز می

سداز تشدویق   انجامدد و زمینده  رضایتمندی در گردشگران به عنوان مشتریان مکانهای گردشگری می

ن ده  شود. چناتر میریزان برای تکش جهت عرضه خدمات بیشتر و با کیفیت مطلوبمدیران و برنامه

محیط مقصدهای گردشگری فاقد کیفیت مطلوب باشد، در ادراک و احسداس گردشدگر از فضدا و در    

 (.2332)همان، نتیجه در سطح و کیفیت تصویر ذهنی او از محیط اثرگذار خواهد بود

 

 
 (: مدل مدیریت کیفیت خدمات گردشگری روستایی3شکل شماره)

 (3001، 6روکویزینی)منبع: رسا 

 

 فعداالن گردشدگری   بده  روستایی گردشگری مقصدهای در گردشگران رضایتمندی میزان ارزیابی

 شدان  های و تکش باشند داشته گردشگران های دیدگاه از بهتری دریافت تا کند می کمک روستایی

 گردشدگر  سدطح رضدایتمندی  . کنندد  متمرکدز  گردشگران برای مثبت های تجربه ایجاد جهت در را

 بده  آن پیشدنهادکردن  نظدر یدا   مورد مکان به دوباره مراجعة برای وی آتی تصمیمات در است ممکن

          ازسددوی شددونده خدددمات عرضدده کیفیددت روسددتایی، گردشددگری زمینددة در.  باشددد مددؤثر دیگددران

و همکداران،   2آیدد)رجراتنام  مدی  شدمار  بده  گردشدگران  جذب در مهمی بسیار عامل اندرکاراندست

                                                           
1  Rasa Rukuižienė 
2  Rajaratnam  
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 است که فرد منحصربه تصویری ایجاد توانایی گردشگری مقصد تعیین برای مهم نکات از (.یکی2024

 قدادر  محیط دارندد  از که هایی خاطره با گردشگران صورت این در .دهد قرار تأثیر تحت را گردشگران

 بدر  را مقصدد  اهمیت تصدویر  گوناگونی مطالعات ها سال طول در .بگذارند تأثیر دیگران بر بود خواهند

 خواهند همراه به آنجا تصاویری از صرفاً مقصد ترک از پس گردشگران .اند کرده تبیین گردشگر رفتار

   داریخددمات گردشدگری و میهمدان    آوردن هم فرا ازطریق گردشگران رضایت جلب رو ازاین داشت،

 (.2024، 2و دیتوی 2)به عنوان جزئی از کیفیت محیطی( اهمیت بسیار دارد)کارونچ

 

 برند مقصدگردشگری

کننده تمام محصوالت و خدمات یک مقصد گردشدگری کده بخشدی از هویدت     یک برند منعکس

باشد، است. یک برند نیازمند داشتن عناصری منحصر به فرد است به طوری که مقصد گردشگری می

پدس از   آن را از دیگر رقبای خود تمییز داد و هم نین تصویری در ذهن مصرف کننده ایجداد کندد.  

( 3تواند بعداً از طریق سایر عناصر برند مقصد ساخته شود. شدکل شدماره)  ایجاد تصویر برندسازی می

دهدد. جدواب بده    که در زیر نمایش داده شده است، هرم مزایای برند مقصد گردشگری را نشدان مدی  

 تواند جهت شناسایی عناصر هویت برند مقصد گردشگری کمک کند.  سوأالت هر سطح می

 

 
 (: هرم مزایای برند مقصد2شکل شماره)

 

     برندسازی مقصد تنها در مورد عناصر دیداری و شدنیداری کده در لوگدو یدا شدعار بده کدار بدرده         

روستای معرفی شده به عندوان هددف    2000شود نیست. با توجه به اینکه ایران کشوری با حدود می

برای هر یک از این روسدتاها بده عندوان     گردشگری است، اما تاکنون در بحح ساخت و مدیریت برند

توان یکدی از مهمتدرین عوامدل در جدذب     مقصد گردشگری اقدامی نشده است. حال آنکه برند را می

تواند از طریق ایجاد یک برند مناسدب بدا   گردشگران در این مناطق دانست. به عبارتی یک روستا می

                                                           
1 Caruntu 
2  Ditoiu 
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بتوانند از طریق آن مقصد مورد نظر خود را یک مشخصه خا  خود را به جهانیان بشناساند تا افراد 

     ادراک گردشدگران  کده  کیفیتدی  روی گردشدگری  مقصدد  های تر انتخاب کنند. ویژگیبهتر و راحت

 گردشدگران  رفتداری  تمدایکت  و رضدایتمندی  با نیز شده ادراک کیفیت گذارند و می تأثیر کنند می

 توجه آن به باید که است موضوعی نیز رفتاری تمایکت و رضایتمندی ارتباط بین. دارد مثبت ارتباط

 مندابع  شدامل  مرکدب  محصدولی  تدوان  مدی  را گردشدگری  (. مقصد2330چیان و همکاران، کرد)کوزه

گردشگری، خدمات عمومی، فعالیتهای اجتمداعی و فرهنگدی و مدواردی از ایدن      خدمات گردشگری،

 (.2024، 2قبیل در نظر گرفت)هانگ و همکاران 

ریزی نواحی روستایی نیز ارتقای کیفیت گردشگری در چارچوب موضوعات مهم در برنامه یکی از

اهداف توسعه پایدار اسدت زیدرا محدیط مناسدب یکدی از شاخصدها و مککهدای اساسدی در انتخداب          

هدایی قابدل تبیدین اسدت. بندابراین در      رود که از طریدق شاخصده  مقصدهای گردشگران به شمار می

ی برای نواحی روستایی باید به اهدافی نظیر توسعه پایدار روستایی و حفاظت از ریزی گردشگربرنامه

محیط طبیعی توجه شود. در این میان اصکح ضوابط مرتبط با نواحی گردشدگری بدا هددف ارتقدای     

کیفیت محیط گردشگری، بهبود شبکه رفت و آمد، بهبود کیفیت طراحی روستاها نظیر اصکح نمای 

ها)به ویژه آلودگی آب، خاک و محیط زیست( و هم نین اصدکح ضدوابط   ودگیساختمانی، کاهش آل

هدای مدبرانده و هماهندگ بدا     مشدی مربوط به بازدید از مکانهای جدذاب بدا تددوین سیاسدتها و خدط     

های گردشگری را های بهبود تصویر روستا در ذهن گردشگران و تقویت جاذبهمقتضیات زمان، زمینه

گیری حس مثبت نسبت بده مقصددهای   ساز شکلیت محیطی مطلوب زمینهکند؛ زیرا کیففراهم می

هدای  گیری و تقویت حس مثبت با شیوهگردشگری و سرانجام توسعه گردشگری است. بنابراین شکل

مختلف امکانپذیر است که یکی از آنها ارتقای کیفیت محیطی است که موجب بهبود تصویر مقصد از 

ذهندی مثبدت    -(. تدداوم حدس و تصدویر ادراکدی    2022همکاران، شود)مون و دیدگاه گردشگران می

هدای مختلدف بدر توسدعه اقتصدادی و      درباره مقصد در میان مدت و بلند مدت، آثار مثبتی در جنبده 

گیری حس مثبدت در  محیطی مکانهای با ظرفیت گردشگری دارد. هم نین شکلاجتماعی و زیست

افزایدی موجدب تقویدت حدس     گرفتن رویکدرد هدم  گردشگران درباره مقصدهای گردشگری با در نظر 

شود. از سدوی دیگدر افدزایش سدطح کیفیدت ادراکدی گردشدگران و        مباهات به جامعه محلی نیز می

انجامد و کیفیت آن به افزایش رضایتمندی در گردشگران به عنوان مشتریان مکانهای گردشگری می

تر رضه خدمات بیشتر و با کیفیت مطلوبریزان برای تکش جهت عساز تشویق مدیران و برنامهزمینه

شود. چنان ه محیط مقصددهای گردشدگری فاقدد کیفیدت مطلدوب باشدد، در ادراک و احسداس        می

گردشگر از فضا و در نتیجه در سطح و کیفیت تصویر ذهنی او از محیط اثرگذار خواهد بود)کاکاوند و 

 (.  2332همکاران، 

                                                           
1  Hong  
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 (: مدل مفهومی تحقیق0شکل شماره)

 پیشینه تحقیق

هدای   هدا بدا یافتده    بررسی پیشینه تحقیق، توانایی محقق را در انتخاب اطکعات مهم و ارتباط آن

(. 2384آورد)بازرگدان و دیگدران،    دهد و چارچوبی برای اجرای تحقیق، فدراهم مدی   تحقیق، نشان می

ه در مقصددهای  درباره ارزیابی تأثیر عوامل کیفیت محیطی بر برندینگ مقصدهای گردشگری نیز چد 

گردشگری شهری و چه مقصدهای گردشگری روسدتایی، تحقیقدی انجدام نپذیرفتده اسدت و بیشدتر       

ی تحقیدق در دو   حال با توجه به موضوع، پیشینه ادبیات آن مربوط به تحقیقات خارجی است. درعین

ی و بخش تحقیقات داخلی )تحقیقات نزدیک به موضوع مورد بررسی( و تحقیقات خارجی مورد بررس

 گیرد: مقایسه قرار می
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(: تحقیقات داخلی مرتبط با تبیین نقش کیفیت محیطی در برندسازی مقصدهای گردشگری 6جدول شماره)

 روستایی

 
 های تحقیق حاضرمنبع: یافته

 

تحقیقات خارجی تبیین نقش کیفیت محیطی در برندسازی مقصدهای گردشگری (: 3شماره)جدول 

 روستایی

 
 های تحقیق حاضرمنبع: یافته

 

 

 



 661.......................................................................  های کیفیت محیطیعوامل و شاخصتحلیل نقش 

 

 شناسی تحقیقروش

   از آنجا که تحقیق حاضر در اصل ادامه فرایند تحقیقی مقاله اول)در حال چاپ در مجله

شناسایی و باشد لذا در ابتدا به صورت کلی و خکصه فرایند ( می33های روستایی تابستان پژوهش

برندسازی مقصدهای گردشگری های کیفیت محیطی موثر در اعتبارسنجی عوامل و شاخ 

    عوامل و  سهمبیان شده و سپس فرایند سنجش  روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا

های کیفیت محیطی موثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی با استفاده از روش شاخ 

از نظر متدولوژی  به تفصیل مطرح خواهد شد. با توجه به اقتضای موضوع مورد مطالعه سیرتحلیل م

باشد که از مرکز  های آماری می روشی ترکیبی است و مبتنی بر مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و داده

آمار ایران اخذ شده است. به طور کلی برای گردآوری اطکعات در پژوهش حاضر از دو روش 

قدان فعالیت کمبود منابع علمی در دسترس و ف مطالعات اسنادی و پیمایشی استفاده شده است.

رو بود به این معنا که محدودیتی مشابه در زمینه موضوع تحقیق از جمله محدودیتهای تحقیق پیش

   داد؛ شناسایی عوامل و در ابتدای کار خود را نشان  کرد وکه در آغاز تحقیق خودنمایی می

خ  از آنجا که در زمینه کیفیت محیطی و گردشگری باالهای کیفیت محیطی بود.  شاخ 

گردشگری روستایی، مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته و اغلب مطالعات و تحقیقات انجام شده در 

این زمینه مربوط به محیطهای شهری و مسایل مرتبط با شهرسازی و مبلمان شهری بوده و چون 

ی خاصی در ارتباط با عوامل مذکور یافت نشد و از طرفی نیز رویکرد حاکم بر تئوری و نظریه

باشد به این محیطی میشاخصهای کیفیت محیطی در اکثر مطالعات انجام شده رویکردی زیست

معنا که محیط را معادل با محیط زیست گرفته و اغلب به شاخصهایی زیست محیطی مانند کیفیت 

های کیفیت لذا شاخصها و گویهآب آشامیدنی، کیفیت هوا، کیفیت خاک و ... توجه شده است؛ 

از روایی و پایایی الزم  -ای بودندکه صرفاً مبنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه -محیطی مذکور

پذیر و قابل اتکاء نبوده و برای شناسایی عوامل کیفت محیطی برخوردار نبودند و از نظر علمی توجیه

با  ها، ناگزیر از مطالعه میدانی و مصاحبهمرتبط با برندسازی برای منطقه اورامانات و وضعیت آن

 گردشگران و مردم محلی منطقه شدیم.

برای شناسایی عوامل کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی در این تحقیق در ابتدا از روش کیفیِ 

تحلیل محتوا استفاده شد و در ادامه نیز به منظور تعیین سهم هر یک از عوامل کیفیت محیطی در 

تحلیل همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و  برندسازی برای مقصد گردشگری اورامانات به ترتیب از

های طراحی شده بر مبنای نتایج ( و برای تکمیل پرسشنامه3تحلیل مسیر استفاده شد)شکل شماره 

با توجه به اینکه دو جامعه مردم محلی و  های صورت گرفته در مرحله قبل،حاصل از تحلیل مصاحبه

در نظر  300د، برای هر جامعه حجم نمونه انگردشگران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

ها عودت داده نشود در مجموع  گرفته شد و نیز با توجه به اینکه ممکن بود که بعضی از پرسشنامه
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نفر در نظر گرفته شد. اگر چه با فرمول کوکران نیز محاسبه شد و حجم نمونه  350ششصد و پنجاه 

 بدست آمد:  372در مجموع 
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n                    

 3 n=372  ,    N=12603 ,    P=05,     Q=0.5 , t=2 ,    d=0.06 

 

باشد % می50% و احتمال عدم وجود آن صفت نیز 50احتمال وجود صفت در جامعه آماری 

 می باشد.  0/0 33نفر بوده و درصد خطا 22303جمعیت  آماری 
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 (: مدل فرایندی تحقیق1شکل شماره)

 

برای شناسایی عوامل کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی در این تحقیق ضرورتاً از روش کیفدیِ  

و گزارش الگوهای موجود   تدحلیل ، روشی برای شدناخت محتوا  تحلیلاستفاده شد؛ « تحلیل محتوا»

 ایمطالعات اسنادی و کتابخانه

بررسی تطبیقی نتایج حاصل از مطالعات اسنادی و 

 بندی آنها براساس فراوانی ارجاعاتدسته

 مطالعه میدانی و مصاحبه با گردشگران و مردم محلی

نداشتن روایی و پایایی 

الزم نتایج و غیرقابل 

اتکاء بودن از لحاظ 

افزار ها با استفاده از نرمتحلیل محتوای مصاحبه

MAXQDA 

تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران و توزیع پرسشنامه 

 اندرکاربین گردشگران و مردم محلی دست

ارائه نتایج در قالب جدول و نمودار و طراحی پرسشنامه بر 

 ی بدست آمدهگانه22های گانه و مولفه5اساس ابعاد 

 هایپایایی شاخ و  رسنجش اعتبا انجام پیش آزمون و

 پرسشنامهدر  ابهامات موجود ها وپرسشنامه جهت رفع نارسایی

صوری پرسشنامه با کمک گرفتن از  -سنجش اعتبار محتوایی

نقطه نظرات اساتید راهنما و مشاور و سنجش پایایی آن به 

 کمک ضریب آلفای کرونباخ

گاه های پرسشنامه در جایبندی و تفکیک گویهتقلیل، دسته

 گانه22مقوالت 

تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل عاملی 

 (  EFAاکتشافی)

بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل با وابسته با ضریب 

  Pearsonهمبستگی 

 Regressionمتغیره) چند رگرسیون از استفاده

Analysis) روش  به«Step Wise» تعیین منظوره ب 

سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 

 بدون لحاظ کردن تقدم و تأخر در بین آنها

 منظوره ب (Path  Analysisتحلیل مسیر) از استفاده

سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر  تعیین

)سنجش لحاظ کردن تقدم و تأخر در بین آنها باوابسته 

 ستقیم(تأثیر مستقیم و غیرم



 6231 زمستان ،موسو  بیستی  م، شمارهششریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه.. مجله..661

 

  پراکندده   های های متنی است و داده هفرایندی برای تدحلیل داد این روش، اسدت.های کیفی  در داده

     (. طددی 2003، 2و کددکرک 2)براونکنددد هددایی غنددی و تفصددیلی تبدددیل مددی  را بددده داده  و مدددتنوع

    مصاحبه بدا مدردم محلدی آگداه و     22های عمیقی که در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت)مصاحبه

مقوله برای کیفیت محیطی با اسدتفاده از ندرم افدزار مکدس      22بُعد و  5گردشگران(، مصاحبه با  27

هدا  ها استخراج و شناسایی گردید که طبق خروجی حاصل از تحلیدل داده کیودا از متن این مصاحبه

فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، طبیعی و نهادی شناسدایی و در قالدب    -بُعد اجتماعی 5افزار، در این نرم

 ر زیر ارائه شد:نمودا

 
 ی کیفیت محیطی منطقه هورامانگانه33های گانه و مقوله1(: ابعاد 1شکل شماره)

 

های مذکور، ی حاصل از تحلیل مصاحبهگانه22های و مقوله گانه5نهایتاً با استفاده از ابعاد 

ها در تهیه و تدوین گردید و برای اعتباردهی نتایج بدست آمده و افزایش روایی آن ایپرسشنامه

 منطقه هورامان از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.   

ها مطرح شده های مختلف در مصاحبهسوال و گویه که با شیوه 250در گام نخست افزون بر 

پایایی  سنجش اعتبار و  انجام پیش آزمون و آوری شد. الزم به ذکر است که بودند، جمع

پرسشنامه، یکی ازروش های در  ابهامات موجود ها و پرسشنامه جهت رفع نارسایی های شاخ 

جهت تعیین اعتبار ابزار  پژوهش حاضر نیز آید. در معمول درپژوهش های اجتماعی به شمار می

شود، که عکوه بر اعتبار عتبار سازه استفاده میگیری از سه روش اعتبار محتوا، اعتبار مککی و ا اندازه

                                                           
1 Braun 
2 Clarke 
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گونه روش استفاده شده است، بدیناین  پرسشنامه ازاولیه  اعتبارسنجی منظور ه بمحتوا و صوری که 

 نقطه نظرات آنان اعتبارز با تأسی ا قرارگرفته و مشاور اساتید راهنما و اختیار که پرسشنامه در

؛ از اعتبار سازه و تحلیل عاملی در متغیرهای اصلی گرفته است سنجش قرار موردمجدداً پرسشنامه 

برای ارزیابی پژوهش برای افزایش بیشتر اعتبار پژوهش نیز استفاده شده است. در بحح پایایی نیز 

 .است استفاده شده ها ازضریب آلفای کرنباخ گویه

 علوم شد. ها مبندی و تفکیک شد و جایگاه آن در مقوله در گام دوم سواالت دسته

های مناسب نمود که منجر به  ها و انتخاب گویه در گام سوم محقق راساً اقدام به تقلیل گویه

  کاهش تقریبا نصفی از گویه )به تناسب هر شاخ ( شد.

های مستقل که دارای حجم سواالت زیادی بودند توسط داوران  در گام چهارم پرسشنامه

رساله حاضر، مکحظه و ارزیابی شد. این داوران مشخصاً  متخص  و به ویژه استاد راهنما و مشاور

های پیشنهادی برای هر کدام قضاوت  های انتخاب شده و نیز گویه برای اظهارنظر درباره ابعاد و مولفه

 رسید. های مستقل اصکح و مجدداً به رویت آنها میکردند و بر این اساس پرسشنامه می

های نمونه رض آزمون )تست تجربی( قرار گرفت و با حجمدر گام پنجم پرسشنامه مستقل در مع

متفاوت سواالت به لحاظ آماری )با روش آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی( مورد بررسی قرار گرفت تا 

برای ها معلوم شود. هم چنان که گفته شد در بحح پایایی نیز  ای و پایایی سواالت و گویه اعتبار سازه

 .است آلفای کرنباخ استفاده شده ضریب ها از ارزیابی گویه

نفر بودند که از گردشگران مناطق نمونه  235آزمون تجربی پرسشنامه ترکیبی با حجم 

گردشگری اورامانات انتخاب شدند. نتایج آزمون تحلیل عامل اکتشافی این پرسشنامه که مبنای 

 طراحی پرسشنامه نهایی بوده است، در جداول زیر ارائه شده است:
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 ی کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی در اوراماناتها پایایی شاخصروایی و ضریب (: 2جدول شماره )

 ها گویه ابعاد
بار 

 عاملی
ضریب 

 آلفا

ی
یع

طب
ط 

حی
ت م

فی
کی

 

 11/0  آب و هوای معتدل کوهستانی و طبیعت بکر و پوشش گیاهی متنوع -6

13/0 

 13/0 ی بلبر گورهچمه و وزنهآبشارهای فورانی بل -3
 11/0 چشمه بل و خوا  درمانی آن)آب معدنی( در مجاورت روستای هجیج -2
 11/0 ی آب معدنی گواز و شیخ عمر در مجاورت روستای پالنگان چشمه -0
های متعدد آن)مستعد صید و قایقرانی و رودخانه سیروان و  سرشاخه -1

 ورزشهای آبی(

12/0 

 13/0  ارتفاعات شاهو -1
 10/0 های جنگلی متعدد)بادام کوهی، بلوط و ...(تفرجگاه -1
 16/0  زناوچشمه تلوکسان در روستای دیوه -1
-چشمه های متعدد و دائمی در ارتفاعات و گلهای  زیبای سوسن  و الله -3

 در منطقه داالنی های واژگون در فصل بهار

10/0 

 11/0 گماله نوسود آبشار دره -60
 12/0 شاهو و کوساالن یشدهمنطقه حفاظت -66
 16/0 آبشار شوکان و کوه داالنی در مجاورت روستای داالنی    -22

Kmo: 0.86                                                Sig: 0.00 
Bart: 1390.008                                            df: 66 

ی
اع

تم
اج

ط 
حی

ت م
فی

کی
- 

ی
نگ

ره
ف

 

 12/0 زاده سید عبیدا...(کوسه هجیج)امام مقبره -6

11/0 

مقبره سلطان اسحاق)موسس آیین یارسان و اهل حق( در مجاورت  -3
 نوسود

13/0 

 16/0 مراسم زمستانی پیرشالیار در روستای اورامان تخت)مراسم عروسی( -2
 16/0 مراسم بهاره پیرشالیار در روستای اورامان تخت)کومسای( -0
 21/0 زناوآیین برپایی مراسم نوروز در روستای دیوه -1
 13/0  آهنگهای چمری و سحری -1
 10/0 چمانه، هوره و دریانههای سیاهترانه -7
 11/0 لوکان، کوشک، سرباز و گوروابازیهای محلیِ ههبازی -8
 10/0 رق  و موسیقی کردی -3

 11/0 گویش شیرین هورامی -20
 13/0 مراسم مذهبی مولودی خوانی به مناسبت میکد پیامبر -22
 16/0 غذاهای محلی)ککنه، کلیره، دوینه و ...( -22
 11/0 (چیغ، موج و ...گلیم، جاجیم، انواع قالی دستباف) -23
 11/0 ( و ...ورانک چوخهککه)تاقیله(، کفش)گیوه(، لباس کردی) -24

 12/0 حصیر و ...انواع سبد ، چنگله،  -25
 13/0 مهمان نوازی مرم محلی -23

Kmo: 0.71                                                               Sig: 0.00 
Bart: 472.035                                                          df: 120                                              

ی
اد

ص
قت

ط ا
حی

ت م
فی

کی
 

 11/0 برای گردشگران خارجی ارزش پولی کم -6

13/0 

 11/0 فرنگی ارزان و باکیفیت روستای شیانتوت  -3
 13/0 نزدیکی به مرزها)هزینه کم ایاب و ذهاب برای گردشگران خارجی عراقی( -2
 16/0 بازارهای هفتگی با اجناس محلی متنوع و ارزان -0
 03/0 زناو و پالنگانماهی ارزان و باکیفیت روستاهای دیوه  -1
 06/0 عرضه اجناس متنوع و ارزان در بازار مرزی نوسود با شوشمه عراق  -1
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 ی کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی در اوراماناتها پایایی شاخصروایی و ضریب (: 2جدول شماره )ادامه 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر     

 

ها از ضریب همبستگی تصحیح شده هر سوال به کل هم نین برای تشخی  مناسب بودن گویه

سواالت استفاده شده است و در مجموع سواالتی که همبستگی معناداری را با مجموع سوأالت 

ف شدند. بنابراین ابتدا داشته، انتخاب و سایر سواالتی که همبستگی معناداری را نشان ندادند، حذ

« آلفای کربناخ » پرسشنامه در بین بیست الی سی نفر توزیع گردیده و سپس با استفاده از ضریب 

 اعتبار صوری دارای های استفاده شده نیز گویهاعتبار  در بححسواالت نهایی انتخاب گردیده است . 

 اند. گرفته در این زمینه قرار  ها مورد تایید داوران متخصّ گویهباشند به نوعی که این  می

 ها گویه ابعاد
بار 

 عاملی
ضریب 

 آلفا
Kmo: 0.60                                                Sig: 0.00                

Bart: 316.177                                            df: 15                                                             

ی
بد

کال
ط 

حی
ت م

فی
کی

 

ها به ویژه روستاهای هجیج و اورامان تخت و بافت پلکانی اغلب سکونتگاه  -6
 معروف است.« شهر هزارماسوله»شهر پاوه که به 

13/0 

11/0 

 13/0 های سنگی)دیمک(معماری ویژه و خانه -3
 11/0 ها(های پرشیب و مرتفع)هوارگاهییکقهای متعدد در دامنه -2
 11/0 انداز زیباچشمهای پرشیب با بندی دامنهباغداری از طریق تراست -0
 11/0 ن(نههای درشت و ریز مو)وه پلهای متحرک از جنس ساقه -1
 12/0 اماکن، میادین و معابر عمومی بزرگ با مهندسی اصولی و بازدهی باال -1
 11/0 های سنتی و زیباگاهسکونت -1

Kmo: 0.84                                                                Sig: 0.00 
Bart: 2124.900                                                                   df: 21                                            

ی
اد

نه
ط 

حی
ت م

فی
کی

 

 10/0 ها و مهمانسراها(اقامتی)هتل خدمات و امکانات -6

11/0 

 12/0 ها(ها و غذاخوریپذیرایی)رستوران خدمات -3
 13/0 مختلف هایفروشگاه مناسب خدمات در عرضة -2
 11/0 همراه و ثابت تلفن خدمات ارتباطی -0
 11/0 بهداشتی و درمانی امکانات و خدمات -1
 11/0 خدمات مالی)بانک و خودپرداز( -3
 13/0 های گردشگریمسیرهای دسترسی مناسب به جاذبه -7
 10/0 عمومی حمل ونقل امکانات -8
 11/0 پارکینگ کافی و مناسب -3

رسانی و پمپ بنزین و سهولت دسترسی های سوختتعداد کافی جایگاه -20
 به آنها

10/0 

 11/0 رسانی توسط تورهای راهنماخدمات تبلیغاتی و اطکع -22
 13/0 ...( ها، مراکز پلیس وها، پلیس راهمراکز امنیتی)پاسگاه -22
 10/0 های بهداشتی و نمازخانه و سهولت دسترسی به آنهاتعداد کافی سرویس -23

Kmo: 0.54                                                            Sig: 0.00 
Bart: 75.512                                                          df: 78    
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های کیفیت محیطی موثر در برندسازی عوامل و شاخ  در ادامه نیز به منظور سنجش سهم

ها توسط اورامانات، تحلیل نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامهمقصدهای گردشگری روستایی 

 پاسخگویان به طور خکصه در دو مرحله ذیل صورت گرفت:

 هریک از ،منظورآزمون فرضیه های تحقیقه دراین مرحله ب: متغیره دو تحلیل -مرحله اول

)برندسازی برای مقصد(، براساس آزمون آماری وابسته به دو با متغیر دو متغیرهای مستقل بصورت

تحلیل  و مورد تجزیهای بودن سطح سنجش شان( پیرسون )با توجه به فاصله rضریب همبستگی 

 اند.  گرفته قرار

های و از شاخ گرفته است ها بصورت تحلیل چند متغیره انجام ، تحلیل دادهر ایند -دوممرحله 

 ذیل استفاده شد:

مشخ  کردن سهم  منظوره ب از تحلیل رگرسیونی (: Regression Analysisتحلیل رگرسیون)  -2

 تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدون لحاظ کردن تقدم و تأخر در بین آنها

 استفاده شد.

منظور مشخ  کردن سهم تأثیر هر یک از ه ب از تحلیل مسیر (:   Path  Analysisتحلیل مسیر) -2

 شد، یعنی هربین آنها استفاده  متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با لحاظ کردن تقدم و تأخر در

غیرمستقیم بر متغیر  کدام از متغیرهای مستقل تا چه اندازه بصورت مستقیم و تا چه میزان بصورت

  ند.گذارتأثیر میتحقیق وابسته 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

ای است که به گویش آن ه که در اینجا به عنوان اورامان آمده، بحح در مورد منطقه

توان گفت که هورامان گویند. لذا میسخن می های چهارگانه زبان کوردی(هورامی)یکی از گویش

یکپارچه، قرار گرفته دربین کوردستان ایران و عراق که به وسیله مرزهای قراردادی منطقه ایست 

توان هورامان را از نظر زبانی فعلی، از هم جدا شده اند. عکوه بر این، بر اساس تقسیمات داخلی می

 34رود تقسیم نمود که هورامان تخت شامل به سه بخش اصلی هورامان تخت، لهون و ژاوه

رود سکونتگاه در شهرستان پاوه و هورامان ژاوه 22در شهرستان سروآباد، هورامان لهون سکونتگاه 

باشند. الزم به ذکر است سکونتگاه در سه شهرستان سروآباد، سنندج و کامیاران می 40دربرگیرنده 

   سکونتگاه 24قسمتی از هورامان لهون نیز در خاک اقلیم کوردستان عراق واقع گشته که شامل 

 باشد. در زیر نقشه سیاسی محدوده هورامان آمده است:می
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 (: نقشه سیاسی منطقه مورد مطالعه1شکل شماره)

 

 فرهنگی اورامان -منطقه قومی

شناسدی، حدداقل چندد نسدل پاینددگی و      قومیت عبارت خواهد بود از گروهی که از نظر زیسدت 

ویدژه ارتبداطی و کدنش و واکدنش     ماندگاری داشته باشند و از ارزشهای فرهنگی مشدترک و فضدای   

هدا خدود را بشناسدند و    مخصو  به خود برخوردار باشند و به عنوان واقعیتی جداگانه از دیگر گدروه 

(. در منطقه اورامانات، قومیتی خا  ساکن 2387دیگران نیز آنها را به این عنوان بپذیرند)نوربخش، 

عیشتی خود را دارند که ایدن منطقده را از   هستند که ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و م

فرهنگدی بده    -توان یدک منطقده قدومی   کند و به همین دلیل این منطقه را میسایر مناطق جدا می

. اگر قوم معادل یک جمعیت انسانی مشخ  بدا یدک افسدانه اجددادی مشدترک، عناصدر       شمار آورد

افع و مسئولیت شناخته شدود کده   فرهنگ پیوند با یک سرزمین تاریخی یا وطن و میزانی از حس من

اعتبار و وزانت علمی آن مبتنی بر چند عنصر محوری هم دون هویدت، اقتصداد، آگداهی و فرهندگ      

  (.2387)اخوان مفرد و همکاران، مشترک است

ویدژه  بده  اشاجتمداعی  زنددگی  سراسر در انسان که است ایعمده و اساسی مفاهیم از یکی هویت

 و دیگران است با تعامل و ارتباط محصول هویت .است بوده درگیر آن با امروز متغیر به شدت یجامعه

 یعندی  داشدت،  نخواهدد  معنایی هویت انسانها مابین اجتماعی روابط و اجتماعی زندگی به توجه بدون

از نظدر  (. 2383شدود)هزارجریبی و لهراسدبی،    درک و سداخته  مدن  تا باشد داشته وجود باید دیگری

کیسدتند و بددون   « دیگدران »زندگی اجتماعی انسان بدون وجود راهی برای دانستن اینکه »جنکینز 

 (. در طدول زمدان عدکوه بدر هویتهدای     2002، 2جنکینز«)کیستیم، غیرقابل تصور است« ما»داشتن 

 نژادی، یا خویشاوندی، سرزمینی و خانوادگی هویت مانند اجتماعی هویتهای با را خود انسانها فردی،

اجتمداعی   هویدت  مهمترین اشدکال  از قومی یکی هویت که اند،کرده تعریف...  و ملی یا قومی هویت

                                                           
1  Jenkins 
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 آگاهی عنصر بر قومی ( هویت1969)2(. از نظر بارث2333شود)علیزاده اقدم و همکاران، می محسوب

     هدا متمدایز   یدک گدروه تأکیدد دارد و آن را از سدایر گدروه      فرهنگدی  عناصر تشخی  و خود به وجود

 شدناخت  نوعی ملی، هویت توان گفت هویت قومی همانند(. به طور کلی می2385سازد)فکوهی، می

 مذهب، زبان، هم ون قومی به نمادهای افتخار و وفاداری احساس به و است دیگران با تمایز و خود از

 (.2387شود)اکوانی، می اطکق فرهنگی مفاخر و مناسک و آداب

فرهنگدی عبارتندد از: خودآگداهی قدومی، زبدان مدادری و سدرزمین         -ی قومیعمدههای شاخ 

نیاکان. در مورد برخی اقوام ویژگیهدای روانی)حالتهدای روحدی(، شدیوه زیسدتن بدا گونده معیندی از         

(. بندابراین بدین   2383پور و همکداران،  ها باشند)احمدیتوانند جزو شاخ سازمان اجتماعی نیز می

واملی وجود دارد که آنها را به همدیگر نزدیک کرده و از مدردم سدایر اقدوام مجدزا     افراد یک قومیت ع

سازد. زبان، نژاد و فرهنگ، آداب و رسوم و سنن اجتماعی، دیدن و مدذهب، سدرزمین مشدترک و     می

 (.2387مفرد و همکاران، دهند)اخوانعامل اقتصادی اجزای اصلی هویت ملی یا قومی را تشکیل می

 عندوان  بده  را قدوم  یک که شودمی گفته احساس هویتی و مشترک فرهنگی سنت به قومی هویت

 خا  ویژگیهای لحاظ از قومی هر گروه اعضای .کندمی متمایز ترگبزر جامعه یک از گروه فرعی یک

(. بده  2383پدور و همکداران،   دانند)احمدی می متمایز را خود جامعه، اعضای سایر فرهنگی از  -قومی

 مشترک فرهنگی منش خا  همان نماید، می متمایز دیگر اقوام از را آن که هویت قومیعبارت دیگر 

فرهنگی  -خا  قومی ویژگی عنوان به را آن توان می که هاست و آیین رفتارها باورها، مجموعه یعنی

دهد و مجموعه هویت افراد، هویدت  های فردی، هویت فردی را تشکیل میآنان تلقی نمود. این منش

 (.2387آید)نوربخش، سازد که از آن احساس وابستگی فرد به قوم یا گروه به وجود میرا می گروهی

ای کده  فرهنگی برخدوردار اسدت بده گونده     -محدوده مورد نظر تحقیق، از ویژگیهای خا  قومی

دهد. این قومیت با ویژگیهای خا  خدود  تشکیل می« اورامی»اکثریت جمعیت آن را قومیتی به نام 

های فرهنگی و سدنتهای خدود را حفدم نمدوده و در مدواردی بدا       ه تا کنون بسیاری از جنبهاز گذشت

 تغییراتی ظاهری به امروز منتقل کرده است.
هدای  هدا و جاذبده  باشدد کده درارای قابلیدت   منطقه هورامان یکی منداطق مهدم گردشدگری مدی    

ه در ایدن تحقیدق ممکدن    های این منطقد گردشگری فراوانی است و امکان پرداختن به تمامی جاذبه

رو دارد یعندی شناسدایی عوامدل کیفیدت     نیست؛ لذا با توجه به موضوع تحقیدق و هددفی کده پدیش    

های مهم مناطق نمونه گردشدگری اوراماندات   محیطی جهت برندسازی برای منطقه، به بررسی جاذبه

 ایم. در جدول زیر اسامی مناطق نمونه گردشگری هورامان آمده است:پرداخته

 

 

 

                                                           
1  Barth 
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 هورامان  (:مناطق نمونه گردشگری0جدول شماره)

 (2332های کرمانشاه و کردستان، )منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

 

 های تحقیقیافته

پژوهش، مبنی بر سهم عوامل کیفیت محیطی در برندسازی برای مقصدد   بررسی هدفدر زمینه 

گردشگری اورامانات نخست باید رابطه متغیرهای کیفیت محیطی با برندسدازی مقصدد گردشدگری ،    

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون برای هر کدام از عوامل یک بده یدک بررسدی گدردد؛ بده     

وابسته به صورت دو به دو مدورد   ریمستقل به طور جداگانه با متغ یارهیاز متغ کیهر ،منظورهمین 

مسدتقل در سدطح    یرهدا یوابسدته و متغ  رید متغ نکده یاند. بدا توجده بده ا    قرارگرفته لیتحل و سهیمقا

جددول   در. اسدتفاده شدده اسدت    رسدون یپ یهمبستگ بیاند از ضر شده یریگ اندازه یا فاصله سنجش

و ابعداد آن(   یوابسدته)برند مقصدد گردشدگر    رید مسدتقل بدا متغ   یرهدا یمتغ ی( رابطه تمام2شماره)

 :محاسبه و نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان شهرستان نمونه نام منطقه ردیف

 کرمانشاه پاوه)لهون( داالنی 6

 کرمانشاه پاوه)لهون( نودشه 3

 کرمانشاه پاوه)لهون( هجیج 2

 کرمانشاه پاوه)لهون( نوسود 0

 کردستان رود(سنندج)ژاوه شیان 1

 کردستان رود(کامیاران)ژاوه پلنگان 1

 کردستان سروآباد)تخت( اورامان تخت 1

 کردستان سروآباد)تخت( بلبر 1

 کردستان سروآباد)تخت( دل و دله مرز 3

 کردستان سروآباد)تخت( دیوزناو 60
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 یبرند مقصد گردشگری بین متغیرهای مستقل و وابسته به تفکیک  (: رابطه1جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر   

 

ی رابطده  برندد مقصدد گردشدگر   کالبدی بدا   طیمحبا توجه به نتایج به دست آمده در جدول باال 

باشد کده نمایدانگر    ( می33/0پیرسون) rدرصد اطمینان دارد و میزان  33مثبت و معناداری در سطح 

 طیمحد سطح معناداری ضریب همبسدتگی پیرسدون در بدین متغیدر      باشد. رابطه مستقیم و قوی می

 33ی رابطه مثبت و معنداداری در سدطح    ی نشان دهندهبرند مقصد گردشگری با فرهنگ - یاجتماع

باشد که نمایدانگر رابطده مسدتقیم و متوسدط      ( می40/0پیرسون) rباشد و میزان  درصد اطمینان می

برندد مقصدد   ی بدا  نهداد  طیمحد باشد. سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون در بین متغیدر   می

 rباشدد و میدزان    درصد اطمینان می 33ی رابطه مثبت و معناداری در سطح  ی نشان دهندهگردشگر

برند ی با اقتصاد طیمحباشد. رابطه  باشد که نمایانگر رابطه مستقیم و متوسط می ( می37/0پیرسون)

باشدد و   درصد اطمیندان مدی   33ی رابطه مثبت و معناداری در سطح  ی، نشان دهندهمقصد گردشگر

باشدد. سدطح معنداداری     باشد که نمایانگر رابطه مستقیم و متوسدط مدی   ( می33/0پیرسون) rمیزان 

ی  ی نشدان دهندده  برند مقصدد گردشدگر  ی با عیطب طیمحضریب همبستگی پیرسون در بین متغیر 

باشد که  ( می27/0پیرسون) rباشد و میزان  درصد اطمینان می 33رابطه مثبت و معناداری در سطح 

دهندد کده هدر چده اهمیدت کیفیدت        باشد. این روابط نشان می نمایانگر رابطه مستقیم و متوسط می

یابدد و   ی افزایش میبرند مقصد گردشگری آن با ی از نظر پاسخگویان باالتر باشد، رابطهعیطب طیمح

ی آن بدا  تدر باشدد؛ رابطده    یینی از دیدگاه پاسخگویان پاعیطب طیمحبرعکس، هر چه اهمیت کیفیت 

یابد. در نتیجه مقدمه و الزمه بررسی فرضیه اول پژوهش، مبنی  ی نیز کاهش میبرند مقصد گردشگر

شدود   بر این که عوامل کیفیت محیطی با برندسازی مقصد گردشگری رابطه مستقیم دارند، تأیید می

متغیرهای 

 مستقل

 یبرند مقصد گردشگر

 )مجموع ابعاد(
 وفاداری کیفیت ادارکی آگاهی تصویر ذهنی

r  
 پیرسون

سطح 

 معناداری
Sig 

r  
 Sig پیرسون

r  
 Sig پیرسون

r  
 Sig پیرسون

r  
 Sig پیرسون

محیط 

 نهادی
**21/0 000/0 **20/0 000/0 **33/0 000/0 **31/0 000/0 **21/0 000/0 

محیط 

 اقتصادی
**22/0 000/0 **36/0 000/0 **60/0 000/0 **61/0 000/0 **33/0 000/0 

محیط 

 -اجتماعی

 فرهنگی

**00/0 000/0 **26/0 000/0 **32/0 000/0 **31/0 000/0 **03/0 000/0 

محیط 

 طبیعی
**31/0 000/0 **63/0 003/0 **31/0 000/0 011/0- 013/0 011/0 053/0 

محیط 

 کالبدی
**33/0 000/0 **30/0 000/0 **47/0 000/0 **52/0 000/0 **48/0 000/0 
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ری اورامانات باید بده بررسدی روابدط    اما برای تعیین سهم هر یک از این عوامل با برند مقصد گردشگ

 چند متغیری پرداخت.

 

 ارزیابی نقش عوامل کیفیت محیطی بر برند مقصد گردشگری

 تبیدین  و بینی پیش به« گام به گام»روش  با متغیری چند رگرسیون از استفاده با قسمت این در

صدورت کده تدأثیر ابعداد     بده ایدن    شود. می پرداخته مستقل متغیرهای مجموع اساس بر وابسته متغیر

ی اوراماندات بده   برندد مقصدد گردشدگر    بر مستقل متغیرهای عنوان مختلف متغیر کیفیت محیطی به

 که دهد می نشان رگرسیون نتایج (،4شماره) جدول در گیرد. می قرار بررسی عنوان متغیر وابسته مورد

تمامی ابعاد کیفیت محیطی باقی ماندند؛ با توجه به  شدند، معادله مستقلی که وارد متغیرهای بین از

ی برندد مقصدد گردشدگر   درصد از تغییرات  42گانه کیفیت محیطی ( نیز عوامل پنج7جدول شماره)

 کنند.   اورامانات را تبیین می

 
 یبرند مقصد گردشگر(: مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین 1جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

 های تحلیل رگرسیونی ها و آماره (: شاخص1جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

متغیرها )متغیرهایی که وارد 

 ند( ا معادله شده

 ضرایب غیراستاندارد
ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

 tسطح

 داری معنی
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

 

 مبدا از عرض

 (Constant) 
123/6 131/2 - 033/0 130/0 

 000/0 116/0 231/0 012/0 311/0 یکالبد طیمح

 000/0 311/2 311/0 013/0 310/0 یفرهنگ یاجتماع طیمح

 000/0 111/2 331/0 021/0 600/0 ینهاد طیمح

 001/0 133/3 610/0 011/0 610/0 یاقتصاد طیمح

 021/0 030/3 633/0 012/0 666/0 محیط طبیعی

 همبستگی ضریب

 چندگانه
 استاندارد خطای ضریب تعیین واقعی ضریب تعیین

344/0 425/0 333/0 53807/3 
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مانده در  متغیرهای باقی (Beta)رگرسیونی های دهند که ضریب نشان می (7( و )3جداول شماره)

 یاجتماع طیمح درصد؛ بُعد 32یکالبد طیمحمعادله به ترتیب ضرایب به شرح ذیل است که بُعد 

ی عیطب طیمحدرصد و  23ی اقتصاد طیمحدرصد، بُعد  22محیط نهادی  درصد؛ بُعد 27ی فرهنگ

ی را برند مقصد گردشگردرصد از واریانس متغیر  42درصد بوده است که به طور کلی این مدل  22

 .R)2 =.(41کند تبیین می

برند مقصد ی بیشترین تأثیر را بر کالبد طیمحضرایب مذکور نشانگر این است که بُعد  

ی نیز رشد برند مقصد گردشگری، وضعیت کالبد طیمحی خواهد داشت و با بهبود وضعیت گردشگر

 طیمحخواهد داشت اگر چه قبکً گفته شد که این دو متغیر بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. بعد از 

ی و بُعد اقتصاد طیمحمحیط نهادی؛ بُعد  ی؛ بُعدفرهنگ یاجتماع طیمح ی ، به ترتیب بُعدکالبد

 باشند.  طبیعی دارای بیشترین ضریب میمحیط 
 

 تحلیل مسیر

در این قسمت به منظور مشخ  شدن تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با درنظرگرفتن 

 تقدم و تأخر در میان آنها از تحلیل مسیر استفاده شده است.

که متغیر مستقل با ابعاد و ضرایب، بُعد ( نشان داده شد، 5گونه که در جدول شماره)همان 

درصد، بُعد  22محیط نهادی  درصد؛ بُعد 27ی فرهنگ یاجتماع طیمح درصد؛ بُعد 32یکالبد طیمح

ی برند مقصد گردشگررابطه معنی داری را با  درصد، 22ی عیطب طیمحدرصد و  23ی اقتصاد طیمح

دهند. بنابراین در این مرحله، عمل رگرسیونی را با این متغیرها ادامه داده شد و با توجه به  نشان می

که بیشترین بتا را داراست جایگزین متغیر وابسته گردید و به ی کالبد طیمحبُعد ( 3جدول شماره)

ونی چند ( مدل رگرسی8همراه دیگر متغیرهای مستقل عمل رگرسیون تکرار شد. جدول شماره)

 دهد.  ی( نشان میکالبد طیمحمتغیرهای مستقل را با متغیر وابسته دوم )

از آنجایی که تحلیل رگرسیونی فوق با روش گام به گام انجام شده است، تنها متغیرهایی که از 

اند و متغیرهای کم اثر از مدل اند وارد مدل رگرسیونی شدهکنندگی الزم برخوردار بودهقدرت تبیین

کنندگی اند. بنابراین در این جدول به ترتیب متغیرهایی که از بیشترین قدرت تبیینشده خارج

دهد که از دیدگاه پاسخگویان  اند. نتایج در این مرحله نشان می اند وارد مدل شده برخوردار بوده

آن به ی دارد و بعد از کالبد طیمحبیشترین تأثیر را بر  57/0ی با بتایفرهنگ یاجتماع طیمحمتغیر 

برند مقصد بیشترین تأثیر را بر ی عیطب طیمحی و بُعد اقتصاد طیمحمحیط نهادی، بُعد  بُعدترتیب 

 اند. ی داشتهگردشگر
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 بُعد کالبدیبرند (: مدل رگرسیونی چند متغیره مستقل با  1جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 
 های تحلیل رگرسیونی (: شاخص ها و آماره3جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

ی که بیشترین بتا را دارا است فرهنگ -یاجتماع طیمحدر مرحله بعد عمل رگرسیونی با متغیر 

 23/0با بتای محیط نهادی بُعددهد که  به همراه دیگر متغیرهای مستقل تکرار شد. نتایج نشان می

 طیمحبُعد ی داشته است و بعد از آن به ترتیب فرهنگ -یاجتماع طیمحبیشترین تأثیر را بر 

 -یاجتماع طیمحبیشترین تأثیر را بر  3/0با بتای  یعیطب طیمحو بُعد  22/0با بتای ی اقتصاد

های تحلیل  ها و آماره ( که در ادامه آمده است شاخ 22( و )20اند. جداول شماره) ی داشتهفرهنگ

 دهد. رگرسیونی را نشان می

 
 یفرهنگ -یاجتماع طیمح(: مدل رگرسیونی چند متغیره مستقل با 60جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

متغیرها )متغیرهایی که وارد معادله 

 ند( ا شده

 ضرایب غیراستاندارد
ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح     

tداری معنی 
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

 

 2.688 4.152  .647 .518 (Constant)  مبدا از عرض

 000. 9.660 572. 066. 637. یفرهنگ یاجتماع طیمح

 000. 4.504 273. 048. 215. ینهاد طیمح

 174. 1.367 080. 065. 089. یاقتصاد طیمح

 495. 684.- 045. 070. 048.- محیط طبیعی

 خطای استاندارد ضریب تعیین واقعی ضریب تعیین چندگانه همبستگی ضریب

.568a .323 .308 13.14428 

وارد متغیرها )متغیرهایی که 

 ند( ا معادله شده

 ضرایب غیراستاندارد
ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح     

tداری معنی 
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

 

 37.033 3.741  9.899 .000 (Constant)  مبدا از عرض

 063. 1.868 136. 046. 086. ینهاد طیمح

 078. 1.773 128. 069. 123. یاقتصاد طیمح

 221. 1.228- 093.- 067. 082. محیط طبیعی
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 های تحلیل رگرسیونی ها و آماره(: شاخص66جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

ی که بیشترین بتا را دارا است جایگزین متغیر مستقل قبلی نهاد طیمحدر این مرحله نیز بُعد 

( مدل 22شد و به همراه متغیرهای مستقل دیگر عمل رگرسیون تکرار گردید. جدول شماره)

 طیمحبُعد دهد که  دهد. نتایج نشان می ی با متغیرهای مستقل را نشان مینهاد طیمحرگرسیونی 

 به نسبت محیط طبیعی تأثیر بیشتری بر محیط نهادی خواهد داشت.  یاقتصاد

 
 (: مدل رگرسیونی چند متغیره مستقل با بُعد محیط نهادی 63جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 های تحلیل رگرسیونی ها و آماره(: شاخص62جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

ی که بیشترین بتا را دارا است تکرار شد و اقتصاد طیمحدر نهایت مدل رگرسیون پایانی با بُعد 

( مدل رگرسیونی 25( و )24جداول شماره)مشخ  گردید  20/0میزان تأثیر محیط طبیعی با بتای 

 دهد. را نشان میمحیط طبیعی با متغیر مستقل  یاقتصاد طیمحبُعد 

 

 

 

 

 

 

 

 خطای استاندارد ضریب تعیین واقعی ضریب تعیین چندگانه همبستگی ضریب

.221a .049 .034 12.11410 

متغیرها )متغیرهایی که وارد معادله 

 ند( ا شده

 ضرایب غیراستاندارد
ضرایب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح     

tداری معنی 
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

 

 41.312 5.365  7.701 .000 (Constant)  مبدا از عرض

 023. 355. 186. 109. 039. یاقتصاد طیمح

 010. 2.612 209. 060. 158.- محیط طبیعی

 همبستگی ضریب

 چندگانه
 خطای استاندارد واقعیضریب تعیین  ضریب تعیین

.188a .035 .025 19.17003 
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 (: مدل رگرسیونی چند متغیره مستقل با محیط اقتصادی60جدول شماره)

 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 های تحلیل رگرسیونی ها و آماره(: شاخص61جدول شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

ی برند مقصد گردشگر بر مستقل متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم )تأثیرات مسیر تحلیل

  اورامانات(

در این قسمت برای مشخ  کردن اثرات مستقیم، غیرمستقیم و نیز اثرات کل متغیرهای 

ی اورامانات، مدل علّی)مسیر( تشکیل شده است، شکل برند مقصد گردشگرمستقل مؤثر بر 

 دهد: ی اورامانات را به همراه ضرایب مسیر نشان میبرند مقصد گردشگر( عوامل مؤثر بر 8شماره)
 

 

 

متغیرها )متغیرهایی که وارد معادله 

 ند( ا شده

ضرایب  ضرایب غیراستاندارد

 استاندارد

سطح      tمقدار 

tداری معنی 

B  خطای

 استاندارد

Beta 

 27.463 1.541  17.821 .000 (Constant)  مبدا از عرض 

 135. 1.502 109. 027. 041. محیط طبیعی

 همبستگی ضریب

 چندگانه
 خطای استاندارد ضریب تعیین واقعی ضریب تعیین

.109a .012 .007 8.73077 
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 (: تحلیل مسیر عوامل کیفیت محیطی مؤثر بر برندسازی مقصد گردشگری اورامانات1شکل شماره)

 

 دهد که:تحلیل نمودار باال نشان می

بر بُعد  -20/0ی اورامانات، برند مقصد گردشگربر  22/0متغیر محیط طبیعی با ضریب مسیر 

بر بُعد اقتصادی تأثیر مستقیم  20/0بر بُعد کالبدی و  4/0فرهنگی،  -بُعد اجتماعی -03/0نهادی، 

گانه کیفیت محیطی نه دهد که عامل محیط طبیعی به عنوان یکی از عوامل پنج دارد و نشان می

 -تنها به صورت مستقیم بر برند مقصد گردشگری اورامانات تأثیرگذار است بلکه بر بعد اجتماعی

 فرهنگی و نهادی تأثیر منفی و بر بعد کالبدی و اقتصادی تأثیر مثبت دارد.

بر بعد  28/0ی اورامانات و برند مقصد گردشگربر  23/0متغیر محیط اقتصادی با ضریب مسیر 

دهد  بر بُعد کالبدی تأثیر مستقیم دارد و نشان می 08/0فرهنگی و  -د اجتماعیبر بُع -22/0نهادی، 

گانه کیفیت محیطی نه تنها به صورت مستقیم که عامل محیط اقتصادی به عنوان یکی از عوامل پنج

بر برند مقصد گردشگری اورامانات تأثیرگذار است بلکه به بعد نهادی و کالبدی تأثیر مثبت و بر بعد 

 فرهنگی تأثیر منفی دارد. -عیاجتما

بر بُعد  23/0ی اورامانات ، برند مقصد گردشگربر  22/0متغیر محیط نهادی با ضریب مسیر 

دهد که عامل محیط  بر بُعد کالبدی تأثیر مستقیم دارد و نشان می 27/0فرهنگی و  -اجتماعی

مستقیم بر برند مقصد  گانه کیفیت محیطی نه تنها به صورتنهادی به عنوان یکی از عوامل پنج

فرهنگی و کالبدی نیز به صورت مثبت  -گردشگری اورامانات تأثیرگذار است بلکه بر بعد اجتماعی

 تأثیرگذار است.

ی اورامانات و برند مقصد گردشگربر  27/0فرهنگی با ضریب مسیر  -متغیر محیط اجتماعی

فرهنگی به  -عامل محیط اجتماعیدهد  که  بر بُعد کالبدی تأثیر مستقیم دارد و نشان می 57/0
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گانه کیفیت محیطی نه تنها به صورت مستقیم بر برند مقصد گردشگری عنوان یکی از عوامل پنج

 اورامانات تأثیرگذار است بلکه بر بعد کالبدی نیز تأثیر مثبت دارد.

کیفیت  گانهبه عنوان یکی از عوامل پنج 32/0در نهایت متغیر بُعد کالبدی نیز با ضریب مسیر 

محیطی به صورت مستقیم بر برند مقصد گردشگری اورامانات تأثیرگذار است. بنابراین از میان 

درصد بیشترین  32/0گانه کیفیت محیطی(، عامل محیط کالبدی با متغیرهای مستقل)عوامل پنج

ی با تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته)برند مقصد گردشگری اورامانات( داشته و عامل محیط طبیع

 درصد کمترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته داشته است. 22/0

را محاسبه  رهایمتغ نیب میمستقریو غ میاثرات مستقتوان  با توجه به نتایج تحلیل مسیر می

مقصد گردشگری اورامانات( در جدول زیر  برندمتغیر وابسته)مستقل بر  یرهایمتغ ریتأثنمود؛ 

 مشخض شده است:

 
 ی اوراماناتبرند مقصد گردشگر بر مستقل متغیرهای (: تأثیر مستقیم و غیرمستقیم61شماره)جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

عامل با توجه به نتایج جدول فوق و نمودار تحلیل مسیر همان طور که قبکً نیز اشاره گردید 

گردشگری درصد بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته)برند مقصد  32/0محیط کالبدی با 

درصد کمترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته  22/0اورامانات( داشته و عامل محیط طبیعی با 

 24/0درصد و عامل محیط نهادی با  28/0فرهنگی با  -داشته است از طرفی عامل محیط اجتماعی

اشته و مابقی درصد بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر متغیر وابسته)برند مقصد گردشگری اورامانات( د

 -عوامل کمترین تأثیر غیرمستقیم را بر متغیر وابسته داشته است و در نهایت عامل محیط اجتماعی

درصد بیشترین تأثیر کل را بر متغیر وابسته)برند مقصد گردشگری اورامانات(  45/0فرهنگی با 

 ابسته داشته است.درصد کمترین تأثیر مستقیم را بر متغیر و 22/0داشته و عامل محیط طبیعی با 
 

 

 

 

 تأثیر مستقیم تأثیر غیرمستقیم تأثیر کل
گانه کیفیت متغیرهای مستقل)عوامل پنج

 محیطی(

 یکالبد طیمح 32/0 0000/0 23/0

 یفرهنگ -یاجتماع طیمح 27/0 2824/0 0130/0

 ینهاد طیمح 22/0 2452/0 2113/0

 یاقتصاد طیمح 23/0 0000/0 61/0

 محیط طبیعی 22/0 0000/0 63/0
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 گیرینتیجه

بدون شک ارتقاء و بهبود وضعیت کیفیت محیطی مقاصد گردشدگری از یدک سدو و بازاریدابی و     

آوری اطکعدات دربداره   برندسازی برای توسعه و رونق گردشگری این مقاصدد هدر دو مسدتلزم جمدع    

رضایت گردشگران در گرو باشد چرا که کیفیت محیط مقصد و انتقال این اطکعات به گردشگران می

داشتن اطکعات کافی از عوامل کیفیت محیطی مقصد بوده و تبیین کیفیت محیطدی و بده تبدع آن    

ای بده یادمانددنی   بخش و خاطرهبرندسازی مقاصد گردشگری کمک شایانی به ایجاد یک تجربه لذت

ر گردشدگر و روندق   کند و وفاداری گردشگر به مقصد و نهایتداً جدذب بیشدت   در اذهان گردشگران می

لذا در این تحقیق سعی شد تا در ادامه فرایند شناسدایی   گردشگری مقصد را به دنبال خواهد داشت.

و تبیین عوامل کیفیت محیطی مقصد اورامان و تکمیل آن به سدنجش و تعیدین سدهم هدر یدک از      

 عوامل مذکور به این مهم دست یافت.  

شده توسط مردم محلی و گردشگران به کمک های تکمیل نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه

 طیمح درصد؛ بُعد 32یکالبد طیمحبُعد روش تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر بیانگر آن است که 

 طیمحدرصد و  23ی اقتصاد طیمحدرصد، بُعد  22محیط نهادی  درصد؛ بُعد 27ی فرهنگ یاجتماع

عامل دهند و  ی اورامانات نشان میبرند مقصد گردشگررابطه معنی داری را با  درصد، 22ی عیطب

درصد بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته)برند مقصد گردشگری  32/0محیط کالبدی با 

درصد کمترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته  22/0اورامانات( داشته و عامل محیط طبیعی با 

 24/0صد و عامل محیط نهادی با در 28/0فرهنگی با  -داشته است از طرفی عامل محیط اجتماعی

درصد بیشترین تأثیر غیرمستقیم را بر متغیر وابسته)برند مقصد گردشگری اورامانات( داشته و مابقی 

 -عوامل کمترین تأثیر غیرمستقیم را بر متغیر وابسته داشته است و در نهایت عامل محیط اجتماعی

وابسته)برند مقصد گردشگری اورامانات(  درصد بیشترین تأثیر کل را بر متغیر 45/0فرهنگی با 

درصد کمترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته داشته است.  22/0داشته و عامل محیط طبیعی با 

ی برند مقصد گردشگردرصد از واریانس متغیر  42الزم به ذکر است که به طور کلی این مدل 

 درصد این عوامل مجهول است. 53/0کند و  اورامانات و عوامل موثر در آن را تبیین می
 

 تشکر و قدردانی

الزم به ذکر است که این تحقیق برگرفته از رساله سیّدهادی کریمی دانشجوی دکترای جغرافیدا  

تبیدین نقدش کیفیدت محیطدی در برندسدازی      » ریزی روسدتایی دانشدگاه تهدران بدا عندوان     و برنامه

هدای  فرهنگدی اورامانداتِ اسدتان    -قدومی ی مقصدهای گردشگری روستایی)مطالعه مدوردی: منطقده  

باشدد  و با راهنمایی استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر محمّدرضا رضوانی مدی « کردستان و کرمانشاه(

 های ارزشمند ایشان که همواره چراغ راه بنده بوده، تشکر کنم.که جا دارد از راهنمایی
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