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The branding of every tourism destination is based on its environmental characteristics and unique fea-
tures, in other words, environmental quality; because optimal environment quality underlie the forma-
tion of a positive sense to tourism destinations and eventually develop tourism. Explaining the environ-
mental quality and consequently branding for rural tourism destination help create an enjoyable and 
memorable experience in the minds of tourists and will result in tourist's loyalty and ultimately attract 
more tourists and visitors to the tourism boom in the region. Thus, identifying environmental quality 
factors contributes a lot to branding and finally marketing and development of tourism destinations. 
Given the importance of this issue, this study has undertaken to identify and validate the environmental 
quality of Oramanat ethno-cultural region to branding for its tourism destinations. In this study, qualita-
tive thematic analysis method was used. Initially by purposive sampling method, 29 interviews (12 inter-
views with beneficiary local people and 17 interviews with tourists) were conducted. Then, the results 
were analyzed with MAXQDA. To validate the results and increase their reliability, a quantitative method 
was used such as Exploratory factor analysis. Based on the results of the interviews and the completed 
questionnaire, 5 dimensions and 22 categories for environmental quality related to branding were iden-
tified in the Hawraman region. They are as follows: natural dimension (with 4 categories), socio-cultural 
dimension (with 7 categories), economic dimension (with 1 category), physical dimension (with 5 catego-
ries), and institutional dimension (with 5 categories).
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Extended Abstract

1. Introduction

owadays tourism destinations have to com-
pete with each other at different levels of 
international, national, regional, provincial, 
municipal and local. The environmental 

quality, including environmental education, cultural heri-
tage, infrastructure of tourism and natural resources have 
an important contribution in strengthening the competi-
tiveness of the tourism destination. If goods and services 
are not at the level of quality expected by customers, they 
will go to other centers that meet their expectations. These 
expectations find meaning in terms of environmental, so-
cial, physical, and economic. If any of these factors lacks N
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good quality, customer’s level of satisfaction of the living 
environment can be affected.

Planning for rural areas should improve the quality of 
tourism environment in the context of sustainable devel-
opment goals; because an appropriate environment is one 
of the basic criteria in the selection of tourism destina-
tions. Tourism planning for rural areas should achieve ob-
jectives such as sustainable rural development and preser-
vation of the natural environment. 

2. Methodology

Due to the nature of the subject matter of this research, 
our methodology was a combination method, consisting 
of observation, interviews, surveys, and statistical data 
taken from the Statistical Center of Iran. Generally, docu-
mentary and survey methods have been used to collect the 
information. In this study, qualitative thematic analysis 
method was used. It is a method for identifying, analyz-
ing, and reporting qualitative patterns out of qualitative 
data. It turns diverse data into rich and detailed data. Ini-
tially by purposive sampling method, 29 interviews (12 
interviews with beneficiary local people and 17 interviews 
with tourists) were conducted. The results were analyzed 
by MAXQDA. To validate the results and increase their 
reliability, a quantitative method was used such as Explor-
atory factor analysis. Also a questionnaire based on the 
results of the analysis of interviews was designed. Given 
that locals and tourists have been examined in this study, 
for each community, a sample size of 300 was considered. 
Considering that some of the questionnaires may not be 
returned, a total of 650 people were considered for the 
study. Although the sample was calculated with Cochran 
formula, finally the sample size was 372.

3. Results 

Based on the analysis of the interviews and the com-
pleted questionnaires, 5 dimensions and 22 categories for 
environmental quality related to branding were identified 
in the Hawraman region. They are as follows: natural di-
mension (with 4 categories: attractive view of settlements, 
dating of the buildings, combining traditional architecture 
with nature, strength of buildings and native architecture), 
sociocultural dimension (with 7 categories: religious at-
tractions, cover the locals, local games, Hawraman lan-
guage and music, crafts and local products, hospitality of 
the locals, specific local customs), economic dimension 
(with 1 category: economic efficiency), physical dimen-
sion (with 5 categories: favorable climate, high and beau-
tiful mountains, lush and diverse vegetation, and vari-
ous animal species), and institutional dimension (with 5 

categories: communication services, mail and telephone, 
residential and entertainment services, infrastructure and 
communications, health services and amenities). 

4. Discussion

The branding for each tourism destination is based on en-
vironmental characteristics and unique features called en-
vironmental quality because optimal environment quality 
underlie the formation of a positive sense to tourism des-
tinations and eventually develop tourism. Explaining the 
environmental quality and consequently branding for ru-
ral tourism destination help create an enjoyable and mem-
orable experience in the minds of tourists. It is followed 
by tourist's loyalty and ultimately attraction of more tour-
ists and visitors to the region. Unfortunately, the quality 
of services in rural tourism areas is often considered as 
repelling. This is not just for tourists, stakeholders, or cus-
tomers but also among scientists and researchers. From 
2005 to 2016, a total number of 143 articles have been 
conducted in this topic. Sense of quality is closely and in-
evitably associated with satisfaction and at the same time 
loyalty of tourists/consumers that is supported by a large 
number of researchers. Thus, identifying environmental 
quality factors, contributes a lot to branding and finally 
marketing and development of tourism destinations.

5. Conclusion

Because solving every problem in the first step requires 
a comprehensive understanding of the current situation, 
in this study, we tried to assess the environmental quality, 
capabilities and attractions of villages of the study area. 
Consequently, we has undertaken to identify and validate 
the environmental quality of Oramanat ethno-cultural re-
gion to branding for tourism destinations of this rural area.
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مبنای برندسازی برای هر مقصد گردشگری، خصوصیات و ویژگی های منحصربه فرد محیطی است که با عنوان »عوامل کیفیت محیطی« 
از آن ها یاد می شود، زیرا کیفیت محیطی مطلوب زمینه ساز شکل گیری حس مثبت به مقاصد گردشگری و سرانجام توسعه گردشگری 
است. تبیین کیفیت محیطی و برندسازی مقاصد گردشگری روستایی کمک شایانی به ایجاد تجربه ای لذت بخش و خاطره ای به یادماندنی 
در گردشگران می کند و منجر به وفاداری گردشگر به مقصد و درنهایت جذب بیشتر گردشگر و رونق گردشگری در منطقه خواهد شد. 
بنابراین شناسایی عوامل کیفیت محیطی کمک زیادی به برندسازی و بازاریابی و توسعه گردشگری می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، 
این تحقیق به شناسایی و اعتبارسنجی عوامل کیفیت محیطی منطقه قومی فرهنگی اورامانات به منظور برندسازی برای مقاصد گردشگری 
روستایی این منطقه پرداخته است. در این تحقیق ابتدا از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. بنابه ضرورت از روش نمونه گیری هدفمند 
)29 مصاحبه شامل 12 مصاحبه با مردم محلی و 17 مصاحبه با گردشگران( استفاده شد. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا تحلیل شد. 
به منظور اعتباردهی نتایج به دست آمده و افزایش روایی آن ها از روش کّمی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از 
تحلیل مصاحبه ها و پرسش نامه های تکمیل شده، برای کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی در منطقه اورامانات ابعاد 5گانه و مقوله های 
22گانه شناسایی شد که عبارتند از: بُعد طبیعی )با 4 مؤلفه( ، بُعد اجتماعی فرهنگی )با 7 مؤلفه( ، بُعد اقتصادی )با 1 مؤلفه( ، بُعد کالبدی 

)با 5 مؤلفه( و بُعد نهادی )با 5 مؤلفه(. 

کلیدواژه ها: 
کیفیت محیطی، 
برندسازی، مقصد 

گردشگری، تحلیل محتوا، 
منطقه قومی فرهنگی 

اورامانات

تاریخ دریافت: 27 دی 1395
تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1396

مقدمه

امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد است 
و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه ای 
دارد (Yoosofi & Sharifi Tehrani, 2016). در بیشتر کشورها بخش 
خدمات باالترین ارزش افزوده و سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده است و زیربخش های متعددی دارد که یکی از مهم ترین آن ها 
گردشگری است. گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و 
ایفا می کند. توسعه گردشگری یکی از  رفاه اجتماعی کشورها 
 (Darzian Azizi, Feli, کم هزینه ترین روش های اشتغال زایی است
(Rahimi, Mahmoodi, 2016. گردشگری حوزه ای پویا و در حال 

توسعه است. طبق گفته سیمون و همکاران )2008( تغییرات 
گردشگری به صورت گذر از فعالیت ها و خدمات ساده گردشگری 

به سوی سیستم های پیچیده تفریح قابل مشاهده است. این امر 
احتمااًل به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش سطح درآمد و 
استانداردها و تصور از زندگی به مثابه داشتن اوقاتی خوش است 

 .(Skálová & Peruthová, 2016)

امروزه هر یک از مقاصد گردشگری ناگزیرند به طور مستقیم 
با دیگر مقاصد گردشگری در سطوح مختلف بین المللی، ملی، 
 (Adeyinka-Ojo, منطقه ای، استانی، شهری و محلی رقابت کنند
(Khoo-Lattimore, & Nair, 2014. در این میان کیفیت محیطی 

شامل آموزش محیطی، جاذبه های میراث فرهنگی، زیرساخت های 
مقاصد  رقابتی بودن  تقویت  برای  طبیعی  منابع  و  گردشگری 
 .(chin, Lo, Songan, & Nair, 2014) گردشگری سهم مهمی دارد
مشتریان  انتظار  مورد  کیفی  سطح  در  خدمات  و  کاالها  اگر 
عرضه نشود، آن ها به سمت دیگر مراکز عرضه خدمات می روند 

1- استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3- استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4- دانشجوی دکترا، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری 
روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا )مورد مطالعه: منطقه قومی فرهنگی اورامانات در استان های 

کردستان و کرمانشاه( 
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 .(Butnaru, Ştefănică, & Maxim, 2014)

زیستگاه ها زمانی می توانند بیشترین مطلوبیت را برای انسان 
داشته باشند که انتظارات او را برآورده سازند. این انتظارات در 
قالب ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی 
معنا پیدا می کند. چنانچه هریك از این عوامل در محیط زندگی 
فرد کیفیت مطلوب را نداشته باشد، بر ادراك و احساس فرد از فضا 
و درنتیجه بر سطح رضایتمندی او از محیط زندگی تأثیر می گذارد 
برای  برنامه ریزی  (Kakawand, Barati, & Aminzadeh, 2013). در 

نواحی روستایی موضوع مهم ارتقای کیفیت محیطی گردشگری 
در چارچوب اهداف توسعه پایدار است، زیرا محیط مناسب یکی 
از شاخص ها و مالک های اساسی در انتخاب مقاصد گردشگران به 

شمار می رود که از طریق شاخصه هایی قابل تبیین است. 

در برنامه ریزی گردشگری برای نواحی روستایی باید به اهدافی 
نظیر توسعه پایدار روستایی و حفاظت از محیط طبیعی توجه شود. 
در این میان، اصالح ضوابط مرتبط با نواحی گردشگری با هدف 
ارتقای کیفیت محیط گردشگری، بهبود شبکه رفت وآمد، بهبود 
کیفیت طراحی روستاها نظیر اصالح نمای ساختمانی، رفع آلودگی ها 
اصالح  همچنین  و  زیست(  محیط  و  خاک  آب،  آلودگی  )به ویژه 
ضوابط مربوط به بازدید از مکان های جذاب با تدوین سیاست ها و 
خط مشی های مدبرانه و هماهنگ با مقتضیات زمان، زمینه های بهبود 
تصویر روستا در نظر گردشگران و تقویت جاذبه های گردشگری را 
فراهم می کند، زیرا کیفیت محیطی مطلوب زمینه ساز شکل گیری 
حس مثبت به مقاصد گردشگری و سرانجام توسعه گردشگری است. 

شکل گیری و تقویت حس مثبت به شیوه های مختلفی امکان پذیر 
است. یکی از این شیوه ها، ارتقای کیفیت محیطی است که موجب 
 (Sung Moon, Kim, بهبود تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران می شود

 .Jae Ko, Connaughton, & Hak Lee, 2011)

بیشتر  خدمات  کیفیت  روستایی  گردشگری  در  متأسفانه 
به صورت موضوعی مطرح شده است. این امر فقط مختص به 
گردشگران، ذی نفعان یا مشتریان نیست، بلکه در میان دانشمندان 
و محققان نیز به همین ترتیب است. بین سال های 2005 تا 
2015 در این زمینه 137 مقاله و تحقیق صورت گرفته است. 
مفهوم کیفیت، با رضایت ارتباطی نزدیک و اجتناب ناپذیر دارد و 
مؤثر و درعین حال متأثر از وفاداری گردشگر و مصرف کننده است. 
 (Skálová & یافته های شمار زیادی از محققان مؤید این امر است

 .Peruthová, 2016)

ارتقای گردشگری در مناطق روستایی بر اساس کیفیت محیطی 
مقاصد  برندسازی  راستا  این  در  پایه  ریزی می شود.  مناطق  این 
گردشگری روستایی کمک زیادی به بازاریابی و توسعه گردشگری 
این مناطق می کند. به منظور جذب مشتریان، باید برای تمام 
محصوالت در زمینه برندسازی تالش شود. منطقه قومی فرهنگی 
جاذبه های  کرمانشاه  و  کردستان  استان های  در  اورامانات 
گردشگری متعدد و متنوعی دارد. البته به دلیل نبود بازاریابی و 
تبلیغ برای جاذبه های گردشگری منطقه، شاهد مشکالت و مسائل 
متعددی در این منطقه هستیم. مقاصد گردشگری روستایی باید 
و  جاذبه ها  بازاریابی  اساس  بر  را  خود  توسعه ای  استراتژی های 

ویژگی های خدمات گردشگری روستایی

کیفیت

ویژگی های غیرقابل مشاهده

● امنیت
● آرامش
● محیط
● احترام

● صمیمیت
● شایستگی

● منابع
● زیرساخت ها

● میزان خدمات
● تفاوت خدمات از نظر قیمت و مقدار

● فناوری به کاررفته

ویژگی های قابل مشاهده

)Rukuižienė, 2007( تصویر 1. ویژگی های خدمات گردشگری روستایی

»محمدرضا رضوانی و همکاران. شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا در اورامانات«
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توانمندی های محیطی )کیفیت محیطی( پایه ریزی کنند. 

برندسازی نقش بسیار مهمی در بازاریابی مقاصد گردشگری 
صنعت  تصمیم گیران  که  شد  مهم  زمانی  موضوع  این  دارد. 
دلیل  به  گردشگری  مقاصد  از  بسیاری  دریافتند  گردشگری 
توجه  مورد  ایجاد می کنند،  افراد  در  اولیه ای که  تصویر ذهنی 
قرار گرفته اند، اما مبنای برندسازی برای هر مقصد گردشگری، 
خصوصیات و ویژگی های منحصربه فرد محیطی است که با عنوان 
»عوامل کیفیت محیطی« از آن ها یاد می شود. بدیهی است ارتقا 
و بهبود وضعیت کیفیت محیطی روستاهای منطقه مطالعه شده 
و بازاریابی و برندسازی برای توسعه و رونق گردشگری روستایی 
مستلزم جمع آوری اطالعات درباره محیط و انتقال اطالعات به 
داشتن  گرو  در  گردشگران  رضایت  که  چرا  است،  گردشگران 

اطالعات کافی از عوامل کیفیت محیطی روستاهاست. 

گردشگری  مقاصد  برندسازی  و  محیطی  کیفیت  تبیین 
روستایی کمک شایانی به ایجاد تجربه ای لذت بخش و خاطره ای 
به یادماندنی در گردشگران می کند و منجر به وفاداری گردشگر 
به مقصد و درنهایت جذب بیشتر گردشگر و رونق گردشگری 
منطقه خواهد شد. با درنظرگرفتن این اصل که حل هر معضل 
موجود  وضع  جامع  شناخت  نیازمند  اول  مرحله  در  بحرانی  و 
است، در این تحقیق سعی کردیم با سنجش وضعیت کیفیت 
محیطی و توانمندی ها و جاذبه های گردشگری روستاهای منطقه 
مطالعه شده، در راستای توسعه گردشگری روستایی منطقه نسبت 
به بازاریابی و برندسازی این مقاصد اقدام کنیم. این تحقیق به 
دنبال شناسایی عوامل مذکور به عنوان مقدمه ای برای برندسازی 

مقصد اورامانات است.

مروری بر ادبیات موضوع

ویلیامز1 )2009( معتقد است اساس ارزیابی وضعیت کیفیت 
خدمات گردشگری در مقاصد گردشگری روستایی، تقسیم بندی 
ویژگی های این خدمات به دو بخش عینی و ذهنی یا قابل مشاهده 
گردشگری  خدمات   )1990( کالیر2  است.  غیرقابل مشاهده  و 
ایده،  پوشش  انجمن های  با  مرتبط  ویژگی های  با  را  روستایی 
اطالعات، سرگرمی، دانش تأثیر مثبت بر سالمت مصرف کننده، 
برنامه های اجتماعی، آسایش، غذا، امنیت و غیره پیوند می دهد. 

ویژگی های مذکور را در تصویر شماره 1 مالحظه می کنید.

گردشگری  خدمات  کیفیت  با  رابطه  در   )2007( راکویزن3 
مدلی ارائه داده است که بر اساس آن بین نیازهای مصرف کننده 
یا گردشگر و ادراکات مدیریت از انتظارات مصرف کننده روابط 
پیچیده ای برقرار است به گونه ای که ترجمه این ادراکات از سوی 
مدیریت منجر به خدمات ارائه شده می گردد و نهایتًا تأثیر بر 
تقاضا و کیفیت و استانداردها خواهد شد. روابط مذکور را در 

تصویر شماره 2 مالحظه می کنید

نواحی  به ویژه  و  انسانی  سکونت گاه های  محیط  کیفیت 
گردشگری به کیفیت زیرساخت ها و مدیریت مناسب آن بستگی 
دارد. این وضع می تواند در تصویر ذهنی و رضایتمندی ساکنان 
محلی و گردشگران مؤثر باشد. تصویر ذهنی از مقاصد گردشگری 
عاملی است که بسیاری از گردشگران هنگام انتخاب مقصد به آن 
توجه می کنند (Kazemi, Pour, Saadat, & Bitaraf, 2011). کیفیت 

1. Williams
2. Collier
3. Rukuižien
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 (Rukuižien, 2007) تصویر 2. مدل مدیریت کیفیت خدمات گردشگری روستایی

تجربه گذشته

کیفیت و استاندارد

مهمان نوازی و بازاریابی

تقاضا

آثار خارجی بر مصرف کننده

آثار شخصی ارائه دهندگان خدمات

نیازهای مصرف کننده

خدمات مورد انتظار

خدمات ادراک شده

ترجمه ادراکات به کیفیت خدمات

ادراکات مدیریت از انتظارات 
مصرف کننده

خدمات ارائه شدهروابط خارجی به مصرف کنندگان

ارتباط
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محیط موضوع پیچیده ای است که ادراك انتزاعی، طرز تلقی و 
ارزش هایی را دربرمی گیرد که بین گروه ها و افراد متفاوت است 
کیفیت  روی  تمرکز   .(Rafieian, Bamanian, & Rafieian, 2011)

محیطی اساس پژوهش در جغرافیای اجتماعی شهری و روستایی 
است. در جغرافیای اجتماعی برای ارزیابی محیط های مختلف 

 .(Alizade et al., 2014) سکونتی تالش شده است

کیفیت محیط از برآیند کیفیت اجزای تشکیل دهنده ناحیه ای 
معین حاصل می شود، اما بیش از جمع اجزای سازنده اش بر ادراك 
کلی از مکان داللت دارد. اجزای سازنده محیط )طبیعت، فضای 
تسهیالت   ، )مصنوعی(  انسان ساخت  محیط  زیرساخت ها،  باز، 
یک  هر  اجتماعی(  روابط  و  طبیعی  ذخایر  کالبدی،  محیط 
 (Kakawand et al, مشخصات و کیفیت های مختّص خود را دارند
(2013. تداوم حس و تصویر ادراکی ذهنی مثبت درباره مقصد در 

میان مدت و بلندمدت، آثار مثبتی در جنبه های مختلف بر توسعه 
اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی مکان های گردشگری دارد. 
شکل گیری حس مثبت در گردشگران درباره مقاصد گردشگری 
با درنظرگرفتن رویکرد هم افزایی، موجب تقویت حس افتخار به 
جامعه محلی می شود. افزایش سطح کیفیت ادراکی گردشگران 
منجر به افزایش رضایتمندی در گردشگران به عنوان مشتریان 
و  مدیران  تشویق  زمینه ساز  و  می شود  گردشگری  مکان های 
کیفیت  با  و  بیشتر  عرضه خدمات  برای  تالش  به  برنامه ریزان 
مطلوب تر می شود. چنانچه مقاصد گردشگری کیفیت مطلوب 
نداشته باشند، در ادراک و احساس گردشگر از فضا و درنتیجه 
سطح و کیفیت تصویر ذهنی گردشگر از محیط اثرگذار خواهند 

 .(Kakawand et al, 2013) بود

ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران در مقاصد گردشگری 
روستایی به فعاالن گردشگری روستایی کمك می کند تا با نظرات 
تجربه های  ایجاد  برای  و  شوند  آشنا  گردشگران  دیدگاه های  و 

مثبت در گردشگران تالش کنند. سطح رضایتمندی گردشگران 
در تصمیمات آتی آن ها برای مراجعه دوباره به مکان مدنظر یا 
به دیگران مؤثر است. در زمینه گردشگری  پیشنهادکردن آن 
روستایی، کیفیت خدمات عرضه شده ازسوی دست اندرکاران عامل 
 (Rajaratnam, بسیار مهمی در جذب گردشگران به شمار می آید
برای  مهم  نکات  از  یکی   .Munikrishnan, Sharif, & Nair, 2014)

تعیین مقاصد گردشگری، توانایی ایجاد تصویری منحصربه فرد 
صورت  این  در  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  گردشگران  که  است 
گردشگران با خاطره هایی که از محیط دارند قادر خواهند بود بر 
دیگران تأثیر بگذارند. مطالعات مختلفی اهمیت تصویر مقصد را 
بر رفتار گردشگر تبیین کرده اند. گردشگران پس از ترك مقصد 
ازاین رو جلب  از آنجا به همراه خواهند داشت.  صرفًا تصاویری 
رضایت گردشگران از طریق فراهم آوردن خدمات گردشگری و 
میهمانداری )به عنوان جزئی از کیفیت محیطی( اهمیت بسیاری 

 .(Căruntu & Diţoiu, 2014) دارد

برند مقصد

برند منعکس کننده تمام محصوالت و خدمات مقصد گردشگری 
است که بخشی از هویت مقصد گردشگری به شمار می رود. یک 
برند نیازمند داشتن عناصری منحصربه فرد است تا از دیگر رقبا 
متمایز باشد و در ذهن مصرف کننده تصویری ایجاد کند. پس از 
ایجاد تصویر، برندسازی می تواند از طریق دیگر عناصر برند مقصد 

ساخته شود. تصویر شماره 3، هرم مزایای برند مقصد گردشگری 
را نشان می دهد. پاسخ به سؤال های هر سطح به شناسایی عناصر 

هویت برند مقصد گردشگری کمک می کند. 

برندسازی مقصد تنها در زمینه عناصری دیداری و شنیداری 
نیست که در لوگو یا شعار به کار برده می شود. با توجه به اینکه 
ایران حدود هزار روستای معرفی شده به عنوان هدف گردشگری 
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تصویر 3. هرم مزایای برند مقصد

سطح 5

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

ماهیت و ویژگی اصلی بدند چه می باشد؟

مفهموم ارزش از دیدگاه بازدید کننده مجدد چه 
می باشد؟

افراد پس از بازدید از این مقصد چه مزایای احساسی
یا پاداش های روانشناختی بدست می آوردند؟

ویژگی های مقصد چه مزایایی را برای بازدید کننده
به همراه خواهد داشت؟

ویژگی های قابل اندازه گیری، ملموس، عینی و
تصدیق پذیر مقصد کدامند؟
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دارد، تاکنون در بحث ساخت و مدیریت برند برای هر یک از این 
روستاها به عنوان مقصد گردشگری اقدامی انجام نشده است. 
درحالی که برند یکی از مهم ترین عوامل در جذب گردشگر است. 
به عبارتی دیگر، یک روستا می تواند از طریق ایجاد برند مناسب با 
مشخصه ای خاص، خود را به جهانیان بشناساند تا افراد بتوانند از 
آن طریق، مقصد مورد نظر خود را بهتر و راحت تر انتخاب کنند. 
ویژگی های مقصد گردشگری روی کیفیتی که گردشگران ادراك 
می کنند تأثیر می گذارد و کیفیت ادراك شده نیز با رضایتمندی 
بین  ارتباط  دارد.  مثبت  ارتباط  گردشگران  رفتاری  تمایالت  و 
رضایتمندی و تمایالت رفتاری نیز موضوعی است که باید به 
 .(Kuzechian, Khatibzadeh, & Honarvar, 2012) کرد  توجه  آن 
مقصد گردشگری را می توان شامل منابع گردشگری، خدمات 
گردشگری، خدمات عمومی، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و 

.(Hong, Ma, & Huan, 2014) مواردی از این قبیل در نظر گرفت

یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی نواحی روستایی ارتقای 
کیفیت گردشگری در چارچوب اهداف توسعه پایدار است، زیرا 
محیط مناسب یکی از شاخص ها و مالک های اساسی در انتخاب 
مقصدهای گردشگران به شمار می رود که از طریق شاخصه هایی 
قابل تبیین است. در برنامه ریزی گردشگری برای نواحی روستایی 
باید به اهدافی نظیر توسعه پایدار روستایی و حفاظت از محیط 
طبیعی توجه شود. در این میان اصالح ضوابط مرتبط با نواحی 
بهبود  گردشگری،  محیط  کیفیت  ارتقای  هدف  با  گردشگری 
اصالح  نظیر  روستاها  طراحی  کیفیت  بهبود  رفت وآمد،  شبکه 
نمای ساختمانی، کاهش آلودگی ها )به ویژه آلودگی آب، خاک 
و محیط زیست( و همچنین اصالح ضوابط مربوط به بازدید از 
مکان های جذاب با تدوین سیاست ها و خط مشی های مدبرانه و 
هماهنگ با مقتضیات زمان، زمینه بهبود تصویر روستا را در ذهن 
گردشگران و تقویت جاذبه های گردشگری فراهم می کند، زیرا 
کیفیت محیطی مطلوب زمینه ساز شکل گیری حس مثبت نسبت 

به مقاصد گردشگری و توسعه گردشگری است. 

شکل گیری و تقویت حس مثبت با شیوه های مختلفی امکان پذیر 
است. یکی از این شیوه ها، ارتقای کیفیت محیطی است که موجب 
 (Sung Moon et بهبود تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران می شود
(al., 2011. تداوم حس و تصویر ادراکی ذهنی مثبت درباره مقصد 

بر  مختلف  جنبه های  در  مثبتی  آثار  بلندمدت  و  میان مدت  در 
توسعه اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی مکان های با ظرفیت 
گردشگری دارد. همچنین شکل گیری حس مثبت در گردشگران 
هم افزایی  رویکرد  درنظرگرفتن  با  گردشگری  مقاصد  درباره 
موجب تقویت حس افتخار به جامعه محلی نیز می شود. از سوی 
دیگر، افزایش سطح کیفیت ادراکی گردشگران منجر به افزایش 
رضایتمندی در گردشگران به عنوان مشتریان مکان های گردشگری 
می شود و زمینه ساز تشویق مدیران و برنامه ریزان به تالش برای 
عرضه خدمات بیشتر و با کیفیت مطلوب تر می شود. چنانچه محیط 
و  ادراک  در  باشد،  نداشته  مطلوبی  کیفیت  گردشگری  مقاصد 

احساس گردشگر از فضا و درنتیجه در سطح و کیفیت تصویر ذهنی 
 .(Kakawand et al., 2013) او از محیط اثرگذار خواهد بود

منطقه قومی فرهنگی اورامانات

در منطقه اورامانات قوم خاصی ساکن هستند که ویژگی های 
اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و معیشتی مخصوصی دارند که 
این منطقه را از مناطق دیگر جدا می کند. به همین دلیل این 
منطقه را می توان منطقه ای قومی فرهنگی به شمار آورد. اگر قوم 
معادل جمعیت انسانی مشخص با افسانه اجدادی مشترک، عناصر 
پیوند فرهنگ با سرزمین تاریخی یا وطن و حس منافع و مسئولیت 
شناخته شود، اعتبار و اهمیت علمی آن مبتنی بر چند عنصر 
محوری همچون هویت، اقتصاد، آگاهی و فرهنگ مشترک است 
(Akhawan Mofrad, Hendiani, & Zainal Nezhad, 1998). قومیت 

عبارت است از: گروهی که از نظر زیست شناسی، حداقل چند 
نسل پایندگی و ماندگاری داشته باشد و از ارزش های فرهنگی 
مشترک و فضای ویژه ارتباطی و کنش و واکنش مخصوص به 
خود برخوردار باشد و خود را به عنوان واقعیتی جداگانه از دیگر 
این عنوان بپذیرند  به  نیز آن ها را  گروه ها بشناساند و دیگران 

 .(Noorbakhsh, 2009)

هویت یکی از مفاهیم اساسی و عمده ای است که انسان در 
سراسر زندگی اجتماعی اش به ویژه جامعه به شدت متغیر امروز با 
آن درگیر است. هویت محصول ارتباط و تعامل با دیگران است 
و بدون توجه به زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی بین انسان ها 
معنایی نخواهد داشت، یعنی فرد دیگری باید وجود داشته باشد تا 
»من« ساخته و درك شود (Hezar Jaribi & Lohrasbi, 2010). از نظر 
جنکینز زندگی اجتماعی انسان بدون وجود راهی برای دانستن 
 (Jenkins, اینکه دیگران کیستند و ما کیستیم، غیرقابل تصور است
(2002. در طول زمان عالوه بر هویت های فردی، انسان ها خود 

را با هویت های اجتماعی مانند هویت خانوادگی و خویشاوندی، 
سرزمینی یا نژادی، قومی یا ملی و ... تعریف کرده اند. 

هویت قومی یکی از مهم ترین اشکال هویت اجتماعی محسوب 
می شود (Alizade et al., 2014). از نظر بارث )1969( هویت قومی 
بر عنصر آگاهی به وجود خود و تشخیص عناصر فرهنگی یک 
 (Barth, گروه تأکید دارد و آن را از دیگر گروه ها متمایز می سازد
(cited in Fakouhi, 2006 1969. به طورکلی می توان گفت که هویت 

قومی همانند هویت ملی، نوعی شناخت از خود و تمایز با دیگران 
است و به احساس وفاداری و افتخار به نمادهای قومی همچون 
زبان، مذهب، آداب و مناسک و مفاخر فرهنگی اطالق می شود 

 .(Akwani, 2009)

شاخص های عمده قومی فرهنگی عبارتند از: خودآگاهی قومی، 
زبان مادری و سرزمین نیاکان. در زمینه برخی اقوام ویژگی های 
از  معینی  گونه  با  زیستن  شیوه  و  روحی(  )حالت های  روانی 
 (Ahmadipoor, سازمان اجتماعی نیز می تواند جزء شاخص ها باشد
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(Heydary Mosloo, & Heydary Mosloo, 2010. بنابراین بین افراد 

یک قومیت عواملی وجود دارد که آن ها را به همدیگر نزدیک 
فرهنگ،  و  نژاد  زبان،  می سازد.  مجزا  اقوام  دیگر  از  و  می کند 
آداب ورسوم و سنن اجتماعی، دین و مذهب، سرزمین مشترک 
و عامل اقتصادی اجزای اصلی هویت ملی یا قومی را تشکیل 

 .(Akhawan Mofrad et al., 1998) می دهند

هویت قومی به سنت فرهنگی مشترك و احساس هویتی گفته 
می شود که یک قوم را به عنوان یک گروه فرعی از یک جامعه 
بزرگ تر متمایز می کند. اعضای هر گروه قومی از لحاظ ویژگی های 
خاص قومی فرهنگی خود را از دیگر اعضای جامعه متمایز می دانند 
(Ahmadipoor et al., 2010). به عبارت دیگر، هویت قومی که آن را 

از اقوام دیگر متمایز می کند، همان منش خاص فرهنگی مشترك 

یعنی مجموعه باورها، رفتارها و آیین هاست که می توان آن را به 
عنوان ویژگی خاص قومی فرهنگی تلقی کرد. منش های فردی، 
هویت فردی را تشکیل می دهد و مجموعه هویت افراد، هویت 
گروهی را می سازد که از آن احساس وابستگی فرد به قوم یا گروه 

 .(Noorbakhsh, 2009) به وجود می آید

دارد،  قومی فرهنگی  خاص  ویژگی های  اورامانات  منطقه 
به گونه ای که بیشتر جمعیت این منطقه را قومیتی به نام »اورامی« 
تشکیل می دهد. این قومیت با ویژگی های خاص خود از گذشته 
تاکنون بسیاری از جنبه های فرهنگی و سنت های خود را حفظ 
کرده و در مواردی با تغییراتی ظاهری به امروز منتقل کرده است.

کیفیت محیطی و برندسازی برای مقاصد گردشگری روستایی

ورودی

فرایند

وفاداری به مقصد

کیفیت ادراک شده از مقصد

آگاهی از مقصد تصویر ذهنی از مقصد

خروجی

شاخص های کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی

برندسازی مبتنی بر شاخص های کیفیت محیطی برای مقصد

توسعه مقاصد گردشگری روستایی

● انسجام و ثبات در بازاریابی مقصد
● تقویت قدرت رقابتی مقصد

● کاهش سردرگمی گردشگران در انتخاب مقصد

● تضمین پایداری گردشگران ورودی به مقصد
● جذب گردشگر

● تکرار بازدید از مقصد توسط گردشگر
● پیشنهاد مقصد به دیگران توسط گردشگر
● تصویر مثبت از مقصد در ذهن گردشگران

● افزایش درآمد
● اشتغال زایی
● بهبود کیفیت

● افزایش فرصت ها و ...

آثار تاریخی و مذهبی

صرفه اقتصادی

فرهنگ غنی و صنایع دستی

جاذبه های معماری

خدمات گردشگری

جاذبه های طبیعی

تصویر 4. مدل مفهومی تحقیق
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معرفی محدوده مطالعه شده

بحث  آمده،  اورامانات  منطقه  عنوان  به  اینجا  در  که  آنچه 
درباره منطقه ای است که به گویش هورامی )یکی از گویش های 
که  گفت  می توان  می گویند.  سخن  کوردی(  زبان  چهارگانه 
اورامانات منطقه ای یکپارچه بین کردستان ایران و عراق است 
اساس  بر  شده اند.  جدا  هم  از  فعلی  قراردادی  مرزهای  با  که 
تقسیمات داخلی می توان اورامانات را از نظر زبانی به سه بخش 
اصلی اورامانات تخت، لهون و ژاوه رود تقسیم کرد. اورامانات تخت 
شامل 34 سکونت گاه در شهرستان سروآباد، اورامانات لهون شامل 
21 سکونت گاه در شهرستان پاوه و اورامانات ژاوه رود شامل 40 
سکونت گاه در سه شهرستان سروآباد، سنندج و کامیاران است. 

اورامانات لهون در خاک کردستان عراق واقع شده  از  قسمتی 

است که 24 سکونت گاه دارد. در تصویر شماره 5 نقشه سیاسی 
محدوده اورامانات آمده است.

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، منطقه اورامانات یکی مناطق 
مهم گردشگری است که قابلیت ها و جاذبه های گردشگری فراوانی 
این  این منطقه در  تمامی جاذبه های  به  پرداختن  امکان  و  دارد 
تحقیق ممکن نیست. با توجه به موضوع تحقیق و هدفی که پیش 
رو داریم یعنی شناسایی عوامل کیفیت محیطی به منظور برندسازی 
برای منطقه، در این پژوهش به بررسی جاذبه های مهم مناطق 

نمونه گردشگری اورامانات پرداخته ایم. در جدول شماره 1 اسامی 

مناطق نمونه گردشگری اورامانات آمده است. در تصویر شماره 4 

تصویر 5. نقشه سیاسی منطقه مطالعه شده

جدول 1. مناطق نمونه گردشگری اورامانات 

استانشهرستاننام منطقه نمونهردیف

کرمانشاهپاوه )لهون( داالنی1

کرمانشاهپاوه )لهون( نودشه2

کرمانشاهپاوه )لهون( هجیج3

کرمانشاهپاوه )لهون( نوسود4

کردستانسنندج )ژاوهرود( شیان5

کردستانکامیاران )ژاوهرود( پلنگان6

کردستانسروآباد )تخت( اورامانات تخت7

کردستانسروآباد )تخت( بلبر8

کردستانسروآباد )تخت( دل و دله مرز9

کردستانسروآباد )تخت( دیوزناو10
)منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های کرمانشاه و کردستان، 1391( 
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براساس مبانی نظری تحقیق، مدل مفهومی مربوطه ارائه شده است.

روش شناسی تحقیق

و  دارد  ترکیبی  روشی  نظر روش شناسی،  از  تحقیق حاضر   
مبتنی بر مشاهده، مصاحبه، پرسش نامه و داده های آماری است 
که از مرکز آمار ایران گرفته شده است. در پژوهش حاضر برای 
پیمایشی  و  اسنادی  مطالعات  روش  دو  از  اطالعات  گردآوری 
استفاده شده است. برای شناسایی عوامل کیفیت محیطی مرتبط 
با برندسازی ابتدا از روش تحلیل محتوا استفاده شد. سپس از 
روش نمونه گیری هدفمند )29 مصاحبه شامل 12 مصاحبه با 
مردم محلی دست اندرکار و 17 مصاحبه با گردشگران( استفاده 
روایی  افزایش  و  به دست آمده  نتایج  اعتباردهی  منظور  به  شد. 

آن ها از روش کّمی )تحلیل عاملی اکتشافی( استفاده شد )تصویر 

شماره 6(. برای تکمیل پرسش نامه های طراحی شده بر مبنای 
نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه های صورت گرفته در مرحله قبل، 
با توجه به اینکه در این پژوهش مردم محلی و گردشگران بررسی 
شدند، برای هر جامعه حجم نمونه 300 نفر در نظر گرفته شد. 
از پرسش نامه ها  بود بعضی  اینکه ممکن  به  با توجه  همچنین 
تکمیل نشود، در مجموع 650 نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه 

با فرمول کوکران نیز محاسبه شد و 372 نفر به دست آمد.
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یافته ها

از  استفاده  و  تحقیق  ترکیبی بودن روش  ماهیت  به  توجه  با 
روش های کّمی و کیفی به صورت هم زمان از یک سو و مطالعات 
اسنادی و کتابخانه ای از سوی دیگر، نتایج حاصل از تحلیل یافته ها 
در قالب داده های توصیفی و استنباطی ارائه نشد و برای ترتیب 

مطالعات اسنادی و کتابخانه ای

بررسی تطبیقی نتایج حاصل از مطالعات اسنادی و دسته بندی آن ها بر اساس 
فراوانی ارجاعات

 )EFA( تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی

تعیین حجم نمونه با فرمول کوکران و توزیع پرسش نامه بین گردشگران و نداشتن روایی و پایایی الزم نتایج و غیرقابل اتکا بودن از لحاظ علمی
مردم محلی دست اندرکار

تقلیل، دسته بندی و تفکیک گویه های پرسش نامه در جایگاه مقوالت 22گانهمطالعه میدانی و مصاحبه با گردشگران و مردم محلی

انجام پیش آزمون و سنجش اعتبار و پایایی شاخص های پرسش نامه برای رفع تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا
نارسایی ها و ابهامات موجود در پرسش نامه

ارائه نتایج در قالب جدول و نمودار و طراحی پرسش نامه بر اساس ابعاد 5گانه 
و مؤلفه های 22گانه به دست آمده

سنجش اعتبار محتوایی صوری پرسش نامه با کمک گرفتن از نقطه نظرات 
اساتید راهنما و مشاور و سنجش پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ

تصویر 6. فرایند روش تحقیق
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جدول 2. شاخص ها و نماگرهای سنجش کیفیت محیطی به همراه منبع پشتیبانی کننده

فراوانی ارجاعاتمحققنماگرهاشاخص ها

ری
ختا

ی سا
کرد

عمل

امکانات و تسهیالت اقامتی
Middleton & Clarke, 2001; Van Kamp et al., 2003; Chin et al., 2014; 

Nancy, 2008; Sauveur Giannoni & Marie-Antoinette Maupertuis, 2005; 
Orubu & Omotor, 2011; Brida et al., 2009; Choovanichchannona, 

2014; European Parliament, 2009; EPA, 2005; Pacione, 2003; Brown, 
2003; Cushing et al., 2015; Jang Hoon Chung & Lah, 2014; Jie He & Hua 

Wang, 2012; Menz & Kühling, 2011; Johanna et al., 2009; Shunsuke 
Managi et al., 2009; Bimonte, 2009; Nguyen Van & Azomahou, 2007؛ 
Alizadeh et al., 2014; Ghadermarzi et al., 2013; Sojasi Ghaidari et al., 

2011; Akbaryan & Shikhbaigloo, 2015; Alizadeh & Alizadeh, 2013; 
Barghi et al., 2014

28

رستوران و خدمات پذیرایی

عرضه خدمات در فروشگاه های مختلف

ارتباطات تلفن ثابت و همراه

امکانات درمانی اولیه

خدمات مالی )بانک و خودپرداز( 

امکانات گذران اوقات فراغت )تفریحی و ...( 

ری
شگ

گرد
ی 

ه ها
جاذب

زیبایی جاذبه ها
Middleton & Clarke, 2001; Van Kamp et al., 2003; Chin et al., 2014; 

Nancy, 2008; Sauveur Giannoni & Marie-Antoinette Maupertuis, 2005; 
Orubu & Omotor, 2011; Brida et al., 2009; Choovanichchannona, 

2014; European Parliament, 2009; EPA, 2005; Pacione, 2003; Brown, 
2003; Cushing et al., 2015; Jang Hoon Chung & Lah, 2014; Jie He & Hua 

Wang, 2012; Menz & Kühling, 2011; Johanna et al., 2009; Shunsuke 
Managi et al., 2009; Bimonte, 2009; Nguyen Van & Azomahou, 2007; 

Shiee & Alipoor Eshliki, 2010; Kuzechian et al, 2011; Ghadami & 
Gholamyan Aghamahali, 2011; Alizadeh et al., 2014; Ghadermarzi et 
al., 2013; Sojasi Ghaidari et al., 2011; Akbaryan & Shikhbaigloo, 2015; 

Alizadeh & Alizadeh, 2013; Barghi et al., 2014

30

تنوع جاذبه ها

تعداد جاذبه ها

جلوه های اصیل و سنتی

معرفی جاذبه ها

ری
بص

زیبایی محیط و بافت

Chin et al., 2014; Nancy, 2008; Orubu & Omotor, 2011; Brida et al., 
2009; Choovanichchannona, 2014; European Parliament, 2009; 

EPA, 2005; Cushing et al., 2015; Jang Hoon Chung & Lah, 2014; Jie 
He & Hua Wang, 2012; Menz & Kühling, 2011; Johanna et al., 2009; 
Shunsuke Managi et al., 2009; Bimonte, 2009; Alizadeh et al., 2014; 
Ghadermarzi et al., 2013; Sojasi Ghaidari et al., 2011; Akbaryan & 
Shikhbaigloo, 2015; Alizadeh & Alizadeh, 2013; Barghi et al., 2014

21

جذابیت چشم اندازهای طبیعی

هماهنگی ساخت وسازها

روشنایی محیط

دلپذیری مکان

زیبایی فضای سبز

ازدحام و شلوغی

طی
حی

ت م
زیس

 ;Middleton & Clarke, 2001; Van Kamp et al., 2003; Chin et al., 2014آب آشامیدنی
Nancy, 2008; Sauveur Giannoni & Marie-Antoinette Maupertuis, 
2005; Thomas, 1972; Orubu & Omotor, 2011; Brida et al., 2009; 

Choovanichchannona, 2014; European Parliament, 2009; EPA, 2005; 
Pacione, 2003; Brown, 2003; Crap & Zawadski, R.1976; Cushing et 
al., 2015; Jang Hoon Chung & Lah, 2014; Jie He & Hua Wang, 2012; 
Menz & Kühling, 2011; Johanna et al., 2009; Shunsuke Managi et 
al., 2009; Bimonte, 2009; Nguyen Van & Azomahou, 2007; Golkar, 

2000; Mahmoodinezhad et al., 2009; Shiee & Alipoor Eshliki, 2010; 
Kuzechian et al, 2011; Ghadami & Gholamyan Aghamahali, 2011; 

Alizadeh et al., 2014; Ghadermarzi et al., 2013; Sojasi Ghaidari et al., 
2011; Akbaryan & Shikhbaigloo, 2015; Alizadeh & Alizadeh, 2013; 

Barghi et al., 2014

36

هوای مناسب

تمیزی و بهداشت محیط

کیفیت فضای سبز

دفع زباله

تنوع زیستی
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منطقی تر، نتایج بر مبنای فرایند تحقیقی انجام گرفته ارائه خواهد 
شد. بدین معنا که ابتدا نتایج حاصل از مطالعات اسنادی و سپس 
نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه های صورت گرفته به کمک نرم افزار 
مکس کیودا و درنهایت نتایج حاصل از تحلیل پرسش نامه های 

تکمیل شده با تحلیل عامل اکتشافی ارائه خواهد شد.

 برای پاسخ به پرسش اصلی تحقیق )عوامل کیفیت محیطی 
مرتبط با برندسازی برای منطقه اورامانات کدام اند(، ابتدا بر اساس 

مطالعات اسنادی و تحلیل محتوای آن ها اقدام کردیم.

 (Middleton & Clarke, 2001; Van Kamp et al., 2003; Chin, 

Lo, Songan, & Nair 2014; Nancy, 2008; MacDonald, 2003; 
Sauveur Giannoni & Marie-Antoinette Maupertuis, 2005; 

Thomas, 1972; Orubu & Omotor, 2011; Brida & Pereyra, 2009; 
Choovanichchannona, 2014; European Parliament, 2009; EPA, 

2005; Pacione, 2003; Brown, 2003; Crap & Zawadski, 1976; 
Cushing et al., 2015; Jang Hoon Chung & Lah, 2014; Menz & 

Kühling, 2011; Orubu & Omotor, 2011; Johanna et al., 2009; 
Shunsuke Managi et al., 2009; Bimonte, 2009; Nguyen Van 

فراوانی ارجاعاتمحققنماگرهاشاخص ها

طی
رتبا

ی ا
ه ها

شبک
ت و 

باف

وجود مسیرهای دسترسی مناسب به 
جاذبه های گردشگری

Middleton & Clarke, 2001; Van Kamp et al., 2003; Chin et al., 2014; 
Nancy, 2008; Sauveur Giannoni & Marie-Antoinette Maupertuis, 2005; 

Orubu & Omotor, 2011; Brida et al., 2009; Choovanichchannona, 
2014; European Parliament, 2009; EPA, 2005; Pacione, 2003; Brown, 

2003; Cushing et al., 2015; Jang Hoon Chung & Lah, 2014; Jie He & Hua 
Wang, 2012; Menz & Kühling, 2011; Johanna et al., 2009; Shunsuke 

Managi et al., 2009; Bimonte, 2009; Nguyen Van & Azomahou, 2007; 
Alizadeh et al., 2014; Ghadermarzi et al., 2013; Sojasi Ghaidari et al., 

2011; Akbaryan & Shikhbaigloo, 2015; Alizadeh & Alizadeh, 2013; 
Barghi et al., 2014

28

خوانایی بافت و مسیرهای مختلف

معابر و راه ها

عالئم راهنمای مسیرهای گردشگری

ایمنی معابر

وضعیت پارکینگ

امکانات حمل ونقل عمومی

دسترسی به پمپ بنزین در فاصله مناسب

ایمنی محدوده های مورد بازدید

عی
تما

ط اج
حی

م

 ;Middleton & Clarke, 2001; Van Kamp et al., 2003; Chin et al., 2014میهمان نوازی مردم
Nancy, 2008; Sauveur Giannoni & Marie-Antoinette Maupertuis, 2005; 

Orubu & Omotor, 2011; Brida et al., 2009; Choovanichchannona, 
2014; European Parliament, 2009; EPA, 2005; Pacione, 2003; Brown, 

2003; Cushing et al., 2015; Jang Hoon Chung & Lah, 2014; Jie He & Hua 
Wang, 2012; Menz & Kühling, 2011; Johanna et al., 2009; Shunsuke 

Managi et al., 2009; Bimonte, 2009; Nguyen Van & Azomahou, 2007; 
Shiee & Alipoor Eshliki, 2010; Kuzechian et al, 2011; Ghadami & 

Gholamyan Aghamahali, 2011; Alizadeh et al., 2014; Ghadermarzi et 
al., 2013; Sojasi Ghaidari et al., 2011; Akbaryan & Shikhbaigloo, 2015; 

Alizadeh & Alizadeh, 2013; Barghi et al., 2014

29

جلوه های آداب ورسوم سنتی

همکاری راهنمایان محلی

حس اعتماد متقابل بین مردم و گردشگران

جذابیت فرهنگ و رسوم

یط
 مح

یی
پویا

 Chin et al., 2014; Nancy, 2008; Sauveur Giannoni & Marie-Antoinetteوجود آرامش
Maupertuis, 2005; Orubu & Omotor, 2011; Brida et al., 2009; 

Choovanichchannona, 2014; European Parliament, 2009; EPA, 2005; 
Cushing et al., 2015; Jang Hoon Chung & Lah, 2014; Jie He & Hua 

Wang, 2012; Menz & Kühling, 2011; Johanna et al., 2009; Shunsuke 
Managi et al., 2009; Bimonte, 2009; Nguyen Van & Azomahou, 2007; 

Shiee & Alipoor Eshliki, 2010; Kuzechian et al, 2011; Ghadami & 
Gholamyan Aghamahali, 2011; Alizadeh et al., 2014; Ghadermarzi et 
al., 2013; Sojasi Ghaidari et al., 2011; Akbaryan & Shikhbaigloo, 2015; 

Alizadeh & Alizadeh, 2013; Barghi et al., 2014

26
رونق کسب وکار و فعالیت

تعامالت اجتماعی فعال

میزان حضور گردشگران

)منبع: مطالعات اسنادی نگارنده، 1395( 
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& Azomahou, 2007; Kuzechian et al., 2012; Golkar, 2000; 
Mahmoodinezhad et al., 2009; Shiee & Alipoor Eshliki, 2010; 
Ghadami & Gholamian Aghamahali, 2011; Alizadeh et al., 

2013; Ghadermarzi et al., 2013; Akbarian & Shaikhbaigloo, 

2015; Barghi et al., 2014).

در  اورامانات،  منطقه  محیط  کیفیت  عوامل  سنجش  برای 
مرحله اول 43 نماگر در قالب 7 شاخص عمده شامل کیفیت 
کیفیت  گردشگری،  جاذبه های  کیفیت  عملکردی ساختاری، 
شبکه های  و  بافت  کیفیت  زیست محیطی،  کیفیت  دیداری، 
محیط  پویایی  کیفیت  و  اجتماعی  محیط  کیفیت  ارتباطی، 
شناسایی شد که شاخص ها و نماگرهای سنجش کیفیت محیطی 
به همراه منبع پشتیبانی کننده )11 منبع داخلی و 25 منبع 

خارجی از 98 نویسنده( در جدول شماره 2 آمده است.

در زمینه کیفیت محیطی و گردشگری مخصوصًا گردشگری 
بیشتر  است.  گرفته  صورت  اندکی  بسیار  مطالعات  روستایی، 
مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه مربوط به محیط های 
شهری و مسائل مرتبط با شهرسازی و مبلمان شهری است. در 
ارتباط با عوامل مذکور نظریه خاصی یافت نشد. رویکرد حاکم 
بر شاخص های کیفیت محیطی در بیشتر مطالعات انجام شده 
رویکردی زیست محیطی است، به این معنا که محیط را معادل 
با محیط زیست گرفته اند و بیشتر به شاخص های زیست محیطی 
مانند کیفیت آب آشامیدنی، کیفیت هوا، کیفیت خاک و ... توجه 
شده است. شاخص ها و گویه های کیفیت محیطی مطرح شده 

کتابخانه ای  و  اسنادی  مطالعات  بر  صرفًا   2 شماره  جدول  در 
مبتنی هستند و روایی و پایایی الزمی ندارند و از نظر علمی نیز 
توجیه پذیر و قابل اتکا و تعمیم نیستند. برای شناسایی عوامل 
و  اورامانات  برای منطقه  برندسازی  با  مرتبط  کیفیت محیطی 
وضعیت این عوامل، ناگزیر شدیم از مطالعه میدانی و مصاحبه با 

گردشگران و مردم محلی منطقه استفاده کنیم. 

برندسازی  با  برای شناسایی عوامل کیفیت محیطی مرتبط 
در این تحقیق از روش کیفِی تحلیل محتوا استفاده شد. تحلیل  
محتوا روشی برای شـناخت ، تـحلیل  و گزارش الگوهای موجود در 
داده های کیفی اسـت. این روش، فرایندی برای تـحلیل داده های 
متنی است و داده های  پراکنده  و مـتنوع  را بـه داده هایی غنی و 
تفصیلی تبدیل می کند  (Braun  &  Clarke , 2006). تحلیل  محتوا 
روش کیفی خاصی نیست، بلکه فـرایندی اسـت که می تواند 
در بیشتر روش های کـیفی بـه کـار رود. به طور کلی تـحلیل 
محتوا روشی است برای دیـدن  مـتن؛ برداشت و درک مناسب از 
اطالعات ظاهراً نامرتبط؛ تحلیل اطالعات کیفی؛ مشاهده نظام مند 
شخص، تعامل، گروه، مـوقعیت، سـازمان و یا فرهنگ؛ و تبدیل 

.(Boyatzis, 1998) داده های کـیفی بـه داده های کـّمی

 بـه طورکلی، روش های تحلیل کیفی را می توان به دو دسته 

تقسیم کرد. دسته اول روش هایی هستند که از جایگاه نظری 
یا معرفت شناسی خاصی نشئت می گیرند، مانند تحلیل محاوره4 
تنوع  آن ها  بـه کارگیری  تفسیری5 که  پدیدارشناسی  تحلیل  و 
کمی دارد. برخی از این روش ها نیز مانند نظریه داده بنیاد6 از 
چارچوب نظری کالنی بهره می برد. دسته دوم روش هایی است 
که مستقل  از جایگاه نظری یا معرفت شناسی خاصی هستند و در 
طیف گسترده ای از روش های نـظری و مـعرفت شناسی می توان 
از آن ها استفاده کرد. تحلیل محتوا در این دسته جای می گیرد. از 
این رو ابزار تحقیقاتی منعطف  و مفیدی  به شمار می رود که برای 
تـحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل می توان از آن 

.(Braun & Clarke, 2006) استفاده کرد

تحلیل محتوا برخالف  دیگر روش های کیفی، بـه چـارچوبی 
نظری که از قبل وجود داشته باشد وابسته نیست و می توان از آن 
در چارچوب های نظری و امور مختلفی اسـتفاده کـرد. همچنین 
تحلیل محتوا روشی  است  که برای بیان واقعیت و تـبیین آن به 
کار می رود (Braun & Clarke, 2006). به دلیل مـاهیت تـفسیری 
تـحلیل محتوا، باید به روایی و پایایی آن بیشتر  تـوجه  شـود. این 
امر مستلزم به کارگیری کدگذاران مستقل است که باعث می شود 
تحلیل محتوا در مقایسه بـا روش های کیفی دیگر، دقت و زمان 

بـیشتری طـلب کند .

 محتوا7 مـبین اطـالعات مهمی دربـاره داده ها و سـؤال های 
در  موجود  الگوی  مفهوم  و  معنی  حـدی  تا  و  است  تحقیق 
 .(Braun & Clarke, 2006)  مجموعه ای از داده ها را نشان می دهد
بـه طورکـلی، محتوا ویژگی  تکراری  و متمایزی  در متن است که 
به نظر پژوهشگر نشان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با 
سـؤال های  تـحقیق اسـت (King & Horrocks, 2010). نرم افزارهای  
رایانه ای  نقش بسزایی در توسعه کاربرد تحلیل  محتوا  در تحقیقات 
کیفی داشته اند. در سـال های اخـیر، پیشرفت های چشمگیری 
در زمینه نرم افزارهای  تحقیق  کیفی، هم به لحاظ تنوع و هم  
به لحاظ کارایی آن ها  صورت  گرفته است. این امر باعث  شده  
کـمتری  زمـان  و  بیشتر  دقت  و  سرعت  با  پژوهشگران  است 
تـحقیقات خود را انجام دهند (Wickham  &  Woods, 2005). برخی 
از نرم افزارهایی کـه  تـحلیل  محتوا  را می توان به  کمک  آن ها انجام 

داد عبارتند  از: ان ویوو8، اطلس9، مکس کیودا10، وفت کیودا11.

 طی مصاحبه های عمیقی که در منطقه اورامانات صورت گرفت 

4. Conversation analysis
5. Interpretative Phenomenological Analysis
6. Grounded  theory 
7. Theme
8.  NVivo
9. ATLAS
10. MAXQDA
11. Weft QDA
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)12 مصاحبه با مردم محلی آگاه و 17 مصاحبه با گردشگران(، 
با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 5 ُبعد و 22 مقوله برای کیفیت 
و شناسایی شد که  استخراج  این مصاحبه ها  از متن  محیطی 
طبق خروجی حاصل از تحلیل داده ها در این نرم افزار، 5 ُبعد 
اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، طبیعی و نهادی شناسایی و 

در تصویر شماره 7 ارائه شد.

 طبق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته در زمینه 
عوامل کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی و مطالعات میدانی و 
مصاحبه های صورت گرفته در این زمینه، درنهایت ابعاد 5گانه و 
مقوله های 22گانه ای برای کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی 

در منطقه اورامانات تهیه شد که در تصویر شماره 8 آمده است.

خروجی حاصل از تحلیل مصاحبه ها به کمک این نرم افزار به 

تفکیک ابعاد، مقوله، مفاهیم و نشانه ها در جدول شماره 3، 4، 5، 

6 و7 ارائه شده است. با استفاده از ابعاد 5گانه و مقوله های 22گانه 
حاصل از تحلیل مصاحبه ها، پرسش نامه ای تهیه و تدوین شد. 

برای اعتباردهی نتایج به دست آمده و افزایش روایی آن ها در 

منطقه اورامانات از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. 
تحلیل عاملی یکی از فنون پیشرفته آمار چندمتغیری است که 
به منظور دستیابی به  بسیاری از هدف های علمی و پژوهشی 
تشخیص  آزمون ها،  رواسازی  فرضیه سازی،  مدل سازی،  مانند 
پاره تست ها و فراهم ساختن زمینه اجرای دیگر روش های پیشرفته 
آماری مانند رگرسیون چندمتغیری و معادالت ساختاری به کار 
می رود. نخستین بار در اوایل قرن بیستم اسپیرمن12 )1904( 
تحلیل عاملی را توسعه  دارد و تـا زمانی که رایانه و نرم افزارهای 
آماری پیشرفت نکرده بود، بسیاری از پژوهشگران نمی توانستند 
آن را اجرا  و تفسیر کنند (Thompson & Dennings, 1993). این روش 
یا   بررسی   تحلیلی متعددی است  که هدف آن ها  فنون  شامل 
تـلخیص روابط بین متغیرها یـا دیگر پدیده های عامل پذیر است 

 .(Carr, 1992; Gursuch, 1983)

کرلینگر13 معتقد بود که تحلیل عاملی، عامل اصلی صرفه جویی 
و  آزمون ها  چندگانگی   کاهش  موجب  روش  این  است.  علمی 

12. Spearman  
13. Kerllinger

تصویر 7. ابعاد، مقوله ها و مفاهیم کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی در منطقه اورامانات
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جدول 3. نشانه ها، مفاهیم و مقوله های بُعد کیفیت محیط اجتماعی فرهنگی منطقه اورامانات

نشانهمفهوممقوله

کیفیت محیط اجتماعی فرهنگی )بُعد( 

جاذبه های مذهبی

اماکن مذهبی
زیارتگاه سید عبیداهلل کوسه هجیج در روستای هجیج

زیارتگاه پیر شالیار در روستای اورامانات تخت
زیارتگاه ابااسحاق در روستای نوسود

مراسم مذهبی
مراسم زمستانی پیرشالیار )مراسم عروسی( و مراسم بهاره پیرشالیار در روستای 

اورامانات تخت )کومسای( 
مراسم مذهبی مولودی خوانی به مناسبت میالد پیامبر

پوشش مردم محلی

پوشش مردان

یک نیم تنه به نام »که وا«
شلواری گشاد به نام »پانتول«

پارچه ای بلند که روی لباس و دور کمر می بندند )شال( 
روپوشی به نام »فرنجی« یا »چوخه و رانک«

بر سر کاله یا »تاقیله« می نهند.
بر پایشان گیوه یا »کالش« می پوشند.

پوشش زنان

پیراهنی بسیار بلند تا روی پنجه به نام »کراس« یا »گجی«
نیم تنه ای به نام »سوخمه« روی »کراس« و شلواری گشاد زیر آن می پوشند.

گاهی روی »سوخمه« لباس هایی به اسم »کوا« و »چتفه« می پوشند.
کالهی به اسم »کالو زیر« بر سر می نهند.

تصویر 8. ابعاد 5گانه و مقوله های 22گانه کیفیت محیطی منطقه اورامانات
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خدمات اقامتی و پذیرایی
خدمات ارتباط پست و تلفن

زیر ساخت ها و راه های ارتباطی
خدمات و امکانات رفاهی

خدمات بهداشتی

قدمت بنا
استحکام بنا

کیفیت محیط کالبدی
ترکیب معماری سنتی با طبیعت

نمای جذاب سکونت گاه ها
معماری بومی

جاذبه های مذهبی
پوشش مردم محلی

زبان و موسیقی هورامی
ترکیب معماری سنتی با طبیعت

صنایع دستی و فرآورده های محلی
آداب و رسوم محلی خاص
مهمان نوازی مردم محلی

بازی های محلی

صرفه اقتصادی با
 قیمت مناسب

اجناس با کیفیت 
بعد کم مسافت

هزینه اندک سفر

آب و هوای مطلوب 
کوه های بلند و زیبا 

پوشش گیاهی انبوه و متنوع
گونه های جانوری متنوع

شاخص های 
کیفیت محیطی

کیفیت محیط طبیعی

کیفیت محیط
 اقتصادی

کیفیت محیط
 نهادی

کیفیت محیط 
کالبدی

کیفیت محیط
اجتماعی-فرهنگی
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نشانهمفهوممقوله

کیفیت محیط اجتماعی فرهنگی )بُعد( 

بازی های محلی

بازی ها و سرگرمی های بزرگ ساالن

گوروابازی
اسب سواری
چاک چاک
کوشه کوشه

بارباران
قل قالن
ُگرزبازی

بازی ها و سرگرمی های کودکان

هه لووکان
که له شیره شه ره

چاوشاریکی
حه ف سه نگ )هفت سنگ( 

سرباز

زبان و موسیقی هورامی

آهنگ های هورامی

آهنگ هایی که ریتم مشخصی دارند و همراه با کف زدن اجرا می شود )چه پله(.
آهنگ هایی که ریتم منظمی ندارند و بیشتر به صورت آزاد اجرا می شوند و 

خوانندگان هنگام اجرای موسیقی یک یا دو دست خود را روی گوش می گذارند 
تا تمرکز بیشتری داشته باشند )گوشی(.

ترانه های هورامی

سیاچه مانه: به شکل ده هجایی و دو مصراعی اجرا می شود و به دلیل 
عجین شدن با مراسم عرفانی به آن »شیخانه« یا »صوفیانه« نیز می گویند.
هوره: مقامی بسیار زیبا که سوگ، ماتم، غریبی و عزاداری را به نمایش 

می گذارد.
الووک یا الوژه: از ترانه های کالسیک کردی سرچشمه گرفته است.

چه مه ری: شبیه نوحه خوانی در فارسی است.

صنایع دستی و فرآورده های محلی

انواع غذاهای محلی

انواع غذاهای محلی مانند قاورمه، دوینه، شه لمین، گته و ...
انواع آش های محلی مانند آش دوغ، کایلوش، هه ناردان، هاالو، شوتینه، 

سه ره وپا، که شکه ک، په په )انواع کوکو(، گیواوله، قه یسیاو، سیلی، دانه بریشکه، 
یاپراغ، گیپهو و ...

انواع نان های محلی مانند کیالنه، خه پله چربی، شلکینه، بنه بولینه، پشی، شه که 
له مه، ته نوری و ...

انواع صبحانه مانند هه سه، سیراج، سوله که و که ره، کشک، پنیر، ماست، گه زو، 
دوشاو، فرو و انواع مربا و ...

انواع لباس های بافتنی محلی
نوعی کفش مردانه به نام »کالش«

نوعی روپوش مردانه به نام »چوخه و رانک« یا »فه رهنجی«
لباس مردانه بافته شده از موی بز به نام »مه ره ز«

انواع زیراندازها و قالی های محلی

جاجیم بافی
موج بافی
چیغ بافی

قالی بافی
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اندازه ها و سادگی آن ها می شود و به مـا می گوید که آزمون ها 
و اندازه ها چه تعلقی به یکدیگر دارند. از این رو، تعداد متغیرها 
را به  گونه ای کاهش می دهد که دانشمندان بتوانند بر آن  غلبه  
کنند. بسیاری از روش های آماری روابط بین متغیرهای مستقل و 
وابسته را بـررسی می کنند، اما تحلیل عاملی  با  آن ها  تفاوت دارد. 
این روش برای مطالعه الگوی روابط میان تعداد زیادی متغیر  
وابسته  بـه کار  مـی رود و هـدف آن کشف چیزی درباره ماهیت 
متغیرهای مستقلی است که بر آن ها تـأثیر  مـی گذارد ، حتی  اگر 
این متغیرها هرگز به طور مستقیم اندازه گیری نشده باشند. از 
این رو نتایجی که از طریق  تحلیل  عـاملی بـه دسـت می آید در 

مقایسه با واقعیتی که از مشاهده مستقیم متغیرهای  مستقل  
حاصل  می شود مـوقتی تر و نـظری اسـت. متغیرهای مستقلی که 

از این طریق استنباط می شود عامل نام  دارد . 

تحلیل عاملی می تواند به چـهار پرسـش عـمده پاسخ دهد که 
عبارتند از: برای تبیین الگوی روابط  بین  متغیرها  به چند عامل 
مختلف نیاز است؟ مـاهیت ایـن عوامل چیست؟ عامل های نظری 
چگونه می توانند داده های مشاهد شده  را  تبیین کنند؟ چه  مقدار از 
واریانس هر مـتغیر مـشاهده شـده اساسًا تصادفی یا یگانه  است؟

الگوهای  میان  از  الگو  ساده ترین  عاملی کشف  تحلیل  هدف  

نشانهمفهوممقوله

کیفیت محیط اجتماعی فرهنگی )بُعد( 

صفا و صمیمیت مردم محلیمهمان نوازی مردم محلی

یک دلی و صداقت مردم محلی
فضائل و خصائص نیک مردم محلی

احساس راحتی و امنیت با مردم محلی
برخورد صمیمی و اخالق خوش مردم محلی

آداب ورسوم محلی خاص

مراسم شادی

رقص کوردی در مراسم عروسی با لباس یک دست و حرکات جمعی موزون و 
زیبا و هماهنگ با موسیقی کوردی

ره ش به له ک یا رقص مختلط مردان و زنان کورد در مراسم عروسی
رقص کوردی با حلقه زدن دور آتشی بزرگ در مراسم نوروز

مراسم خاص
رسم قه الروچنه: در روز اول مراسم نوروز، کودکان و نوجوانان با رفتن به 

پشت بام خانه های مردم و آویزان کردن شال هایشان از سقف خانه میزبان برای 
خود تنقالت، گردو و ... جمع می کنند.

)منبع: مطالعات میدانی نگارنده، 1395( 

جدول 4. نشانه ها، مفاهیم و مقوله های بُعد کیفیت محیط اقتصادی منطقه اورامانات

نشانهمفهوممقوله

کیفیت محیط اقتصادی )بُعد(

صرفه اقتصادی

اجناس باکیفیت

توت فرنگی باکیفیت شیان

ماهی باکیفیت دیوه زناو و پلنگان

آدامس طبیعی با کیفیت از درخت ون

قیمت مناسب

توت فرنگی با قیمت مناسب

ماهی با قیمت مناسب

آدامس طبیعی ون

نزدیکی به مرزها )هزینه کم رفت وآمد برای گردشگران عراقی( مسافت کم و هزینه اندک سفر

 )منبع: مطالعات میدانی نگارنده، 1395( 
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این  به  دنبال  درک   روش   این  متغیرهاست.  روابط  بـه  مـربوط 
مطلب است که آیا مـتغیرهای مـشاهده شـده را می توان برپایه 
تعداد  کمتری  متغیر )عامل( به گونه ای وسیع و اساسی تبیین کرد.

اگر بخواهیم تـعداد عـامل های قابل استخراج را به تعداد معینی 
محدود کنیم و نیز الگوهای  مخصوصی  از رابطه  مـیان مـتغیرهای 
انـدازه گیری شده و عامل های مشترک را تعیین کنیم و این عمل 
به طور پیش تجربی )قبل از مشاهده داده ها ( انجام شده باشد، در 
ایـن  صورت از تـحلیل عاملی تأییدی استفاده خواهیم کرد، اما 
اگر  محدودیت تشخیص پیش تجربی داشته باشیم بهتر است از 

روش تـحلیل عـاملی اکتشافی استفاده کنیم. در این تحقیق به 
کمک مصاحبه های عمیق با گردشگران و مردم محلی و روش 
تحلیل  به کمک روش  و  تحلیل  تحلیل محتوا، عوامل مذکور 

عاملی اکتشافی، این عوامل کشف و شناسایی شدند. 

اعتبارسنجی 

از آنجا که هدف ضمنی اما مهم این پروژه تحقیقاتی، تهیه و 
ارائه ابزار و مقیاسی استاندارد برای سنجش عوامل اصلی کیفیت 
با برندسازی برای مقصد گردشگری اورامانات  محیطی مرتبط 

جدول 5. نشانه ها، مفاهیم و مقوله های بُعد کیفیت محیط طبیعی منطقه اورامانات

نشانهمفهوممقوله

کیفیت محیط طبیعی )بُعد( 

آب وهوای 
مطلوب

آب فراوان

رودخانه سیروان و سرشاخه های متعدد آن )برای صید و قایق رانی و ورزش های آبی( که بیشتر سکونت گاه ها و مزارع و باغات این 
منطقه پیرامون آن شکل گرفته است و از آن سیراب می شود.

چشمه بل و خواص درمانی آن )آب معدنی( در مجاورت روستای هجیج
آبشارهای فورانی بل چمه و وزنه گوره ی در مجاورت روستای بلبر
چشمه آب معدنی گواز و شیخ عمر در مجاورت روستای پالنگان

چشمه تلوکسان در روستای دیوه زناو
آبشار دره گماله نوسود

آبشار شوکان در مجاورت روستای داالنی
چشمه های متعدد و دائمی در ارتفاعات روستای داالنی

هوای مطلوب
زمستان های معتدل

تابستان های معتدل و خنک

کوه های بلند 
ارتفاعات فراوانو زیبا

کوه کوساالن با ارتفاع 2630 متر در موازات شاهو و داالنی است که دامنه های شرقی و شمالی آن رو به شهر سروآباد و دامنه های 
غربی و جنوبی آن رو به کوه شاهو است.

کوه کمانجر با ارتفاع 2365 متر در 10 کیلومتری جنوب غرب روستای ده رکی، خط الراس این ارتفاع حدود مرزی شهرستان را با 
کشور عراق مشخص می کند.

کوه تخت با ارتفاع 2842 متر در 6 کیلومتری غرب روستای اورامانات واقع شده است و خط الراس این ارتفاع حدود مرزی شهرستان 
را با شهرستان پاوه مشخص می کند. کوه کمانجر و دربند در مجاورت این کوه قرار دارند.

کوه عبداالن با ارتفاع 2645 متر در غرب شهر سروآباد واقع شده است که در دامنه غربی آن روستای دهرکی قرار دارد.
کوه دربند با ارتفاع 2673 متر در شرق روستای دمیو

کوه دژن با ارتفاع 2156 متر در 37 کیلومتری شمال غرب شهر کامیاران
کوه هنگه ژال با ارتفاع 2222 متر در 13 کیلومتری شمال غرب شهر سنندج

کوه زاغه با ارتفاع 2460 متر در نزدیک روستای گالل
کوه قلی با ارتفاع 1769 و کوه شهاب با ارتفاع 2169 متر در نزدیک روستای تشار

کوه گدار با ارتفاع 1007 متر در نزدیک روستای هجیج
کوه آتشگاه به ارتفاع 2464 متر در نزدیک روستای خانگا
کوه شاهو با ارتفاع 3400متر که قله آن زاولی نام دارد.

کوه ماکوان به ارتفاع 1797 متر در نزدیکی روستای هانه گرمله و کیمنه

»محمدرضا رضوانی و همکاران. شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا در اورامانات«



337

تابستان 1396 . دوره 8. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

بوده است، محقق تالش زیادی برای اعتبارسنجی، مرور کامل 
ادبیات و سنجش و اندازه گیری هر کدام از شاخص ها کرده است. 
اعتبارسنجی باسابقه ترین سیستم بررسی تخصصی رسمی در 
نهادهای علمی است که شروع کاربرد آن  به اواخر  قرن 19 و 
منطقه ای  و  ملی  نمایندگی های  که  برمی گردد  قرن  20   اوایل 
تـشکیل شد  آمریکا  مـتحده  ایاالت  در  به تدریج  اعتبارسنجی 

 .(Worthen & Sanders, 1987)

آدلمن14 )1992( در دایرة المعارف آموزش عالی، اعتبارسنجی 
را فرایند کنترل و اطمینان از کیفیت ذکر می کند که  می توان  به 
وسیله آن به بازبینی و ارزیابی مؤسسه یا برنامه های آن برای کسب 
اطمینان از تحقق اهداف یـا احـراز استانداردهای قابل پذیرش 
پرداخت (Pazargadi, 1988). به  عبارت دیگر، اعتبارسنجی فرایندی 
است که از طریق آن، درون داده ها، فرایندها و برون داده ها بررسی 
و برای حفظ، توسعه و افزایش کـیفیت آن طرحی  تـهیه می شود 
(Bazargan, 2002). الگوی اعتبارسنجی از دو بخش  تشکیل می شود 

 .(Bazargan, 2002) که عبارتند از: ارزیابی  درونی  و ارزیابی بیرونی

 ارزیابی درونی را می توان در قالب نوعی جست وجوی نظم یافته 
به نام اقدام پژوهی15 با مشارکت اعضای هیئت علمی دست اندرکار 
مؤسسات  و  )دانشگاه  ارزیابی شده  علمی  نظام  فعالیت های  در 

14. Adleman
15. Action research

پژوهـشی( و بـه منظور اطمینان از تـحقق  اهداف و کیفیت مطلوب 
گروه  تشکیل دهنده  برون دادی  و  فرایندی  درون دادی،  عوامل 
انجام داد (Spencer-Matthews, 2001). در واقع می توان  آموزشی 
ادعا کرد که هر آنچه از مقیاس های مهم و منابع نظری منتشرشده 
درباره سنجش شاخص های کیفیت محیطی در نشریات و منابع 
علمی معتبر وجود داشته است، بررسی و تجزیه وتحلیل شد. در 
مرحله بعد طی مصاحبه های عمیقی که در منطقه صورت گرفت 
)12 مصاحبه با مردم محلی آگاه و 17 مصاحبه با گردشگران(، 
برای کیفیت محیطی 5 ُبعد و 22 مقوله با استفاده از نرم افزار 

مکس کیودا از متن این مصاحبه ها استخراج و شناسایی شد. 

 در گام نخست 250 سؤال و گویه جمع آوری شد که با شیوه های 
و  پیش آزمون  انجام  بودند.  در مصاحبه ها مطرح شده  مختلف 
سنجش اعتبار16 و پایایی17 شاخص های پرسش نامه به منظور 
رفع نارسایی ها و ابهامات موجود در پرسش نامه، یکی از روش های 
معمول در پژوهش های اجتماعی به شمار می آید. پایایی مبنی 
بر این است که آیا وسیله اندازه گیری، قدرت تکرارپذیری دارد یا 
خیر، یعنی در صورت تکرار سنجش آیا به نتایج مشابهی دست 
خواهیم یافت یا اینکه تا چه حد پاسخ گویان از وسیله اندازه گیری 

برداشت یکسانی دارند. 

16. Validity 
17. Reliability 

نشانهمفهوممقوله

کیفیت محیط طبیعی )بُعد( 

پوشش گیاهی 
انبوه و متنوع

درختان بلوط، زالزالک وحشی، بادام کوهی، گالبی وحشی، انجیر کوهی و پسته وحشی )ون( پوشش جنگلی

پوشش مرتعی

چتریان مانند که ما و لو
گندمیان، جو وحشی و نخود وحشی

گون ها و اسپند
گونه های خاردار مانند کنگر و فرفیون

گونه های دارویی مانند گل گاوزبان، پونه، خاکشیر، بابونه و ...
گیاهان معطر با اسانس طبیعی شامل وه رکه مه ر، به رزه لنگ، چی نور، سوره هه راله، بوژانه و ...

گیاهان خوراکی منطقه شامل قازیاخه، پیچه ک، خوژه، ته ره، ریواس و ...
گل های زیبای این رشته کوه شامل گل سوسن و الله های واژگون در فصل بهار است.

گیاهان خوراکی منطقه شامل قازیاخه، پیچه ک، خوژه، ته ره، ریواس و ...

گونه های 
جانوری متنوع

بلبل، کالغ سیاه، گنجشک خاکی، سینه سرخ، مگس گیر، دم جنبانک زرد، پرستو، عقاب، مارخور، بلدرچین، کبوترکوهی، کبک پرندگان
خوش خرام، بلدرچین و ...

پستانداران
حیوانات اهلی مانند َکل، بز، قوچ، میش، آهو و خرگوش

حیوانات وحشی مانند پلنگ، خرس، روباه، سیاه گوش، گربه وحشی، شغال، گرگ، گراز و خوک
انواع مارهای سمی و غیرسمیخزندگان

 )منبع: مطالعات میدانی نگارنده، 1395( 
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در پژوهش حاضر به منظور تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری از 
سه روش اعتبار محتوا، اعتبار مالکی و اعتبار سازه استفاده شد. 
اعتبارمحتوایی صوری، میزان توافق چند صاحب نظر و متخصص 
درباره وسیله اندازه گیری است؛ مبنی براینکه تا چه حد وسیله 
به  دارد.  انتظار  که محقق  را می سنجد  آن چیزی  اندازه گیری 
از روش اعتبار محتوایی  اولیه پرسش نامه   منظور اعتبارسنجی 

صوری18 استفاده شده است؛ بدین گونه که پرسش نامه در اختیار 
اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و با پیروی از نقطه نظرات آنان، 
اعتبار پرسش نامه مجدداً سنجیده شد. از اعتبار سازه و تحلیل 
عاملی در متغیرهای اصلی پژوهش برای افزایش اعتبار پژوهش 
استفاده شد. در بحث پایایی نیز برای ارزیابی گویه ها ازضریب 

18. Content Validity Face 

جدول 6. نشانه ها، مفاهیم و مقوله های بُعد کیفیت محیط نهادی منطقه اورامانات

نشانهمفهوممقوله

کیفیت محیط نهادی )بُعد( 

خدمات ارتباط پست و تلفن

پوشش دهی مناسب ارتباطات
پوشش دهی اپراتورهای همراه اول
پوشش دهی اپراتورهای ایرانسل
پوشش دهی اپراتورهای رایتل

زیرساخت های ارتباطی
دفاتر پست و خدمات پستی در روستاها
باجه های تلفن عمومی کارتی )داخلی( 

باجه های مخابراتی عمومی )داخلی و خارجی( 

خدمات اقامتی و پذیرایی
خدمات اقامتی

مهمان سراها
هتل ها

خدمات پذیرایی
رستوران ها

غذاخوری ها )چلوکبابی، ساندویچی و ...( 

زیرساخت ها و راه های ارتباطی

راه های ارتباطی مناسب و استانداردخدمات جاده ای و دسترسی آسان

وسایل نقلیه و خدمات مربوطه

وسایل نقلیه عمومی کافی )اتوبوس، تاکسی و ...( 
پارکینگ مناسب و کافی

تعداد کافی جایگاه های سوخت رسانی
تعمیرگاه ها و فروشگاه های ابزارفروشی کافی

خدمات بهداشتی

مراکز بهداشتی درمانی

بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی
مراکز اورژانس شبانه روزی

خانه بهداشت روستاها
داروخانه های شبانه روزی

خدمات بهداشتی مناسب

سرویس های بهداشتی مناسب
آب آشامیدنی مناسب و لوله کشی شده
سطل های زباله کافی و در دسترس

معابر، میدان ها و اماکن عمومی بهداشتی و تمیز

امکانات الزم برای زندگیخدمات و امکانات رفاهی

فروشگاه های کوچک و بزرگ
پاسگاه ها و مراکز امنیتی

بانک ها، مؤسسه های مالی، خودپرداز و ...
مراکز اطالع رسانی و تبلیغاتی

 )منبع: مطالعات میدانی نگارنده، 1395( 
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آلفای کرنباخ19 استفاده شد.

 در گام دوم سؤال ها دسته بندی و تفکیک و جایگاه آن ها در 
مقوله ها مشخص شد. در گام سوم محقق اقدام به تقلیل گویه ها و 
انتخاب گویه های مناسب کرد که منجر به کاهش نیمی از گویه ها 
پرسش نامه های  چهارم  گام  در  شد.  شاخص(  هر  تناسب  )به 
مستقل که حجم زیادی داشتند، توسط داوران متخصص مالحظه 
و ارزیابی شد. این داوران برای اظهارنظر درباره ابعاد و مؤلفه های 
برای هر کدام قضاوت  نیز گویه های پیشنهادی  انتخاب شده و 
می کردند و بر این اساس پرسش نامه های مستقل اصالح می شد و 

19. Cronbach Alpha

مجدداً به دست داوران می رسید.

در گام پنجم پرسش نامه های مستقل در معرض آزمون تجربی 
قرار گرفت و سؤال ها به لحاظ آماری و با استفاده از روش آلفای 
کرونباخ و تحلیل عاملی بررسی شدند تا اعتبار سازه ای و پایایی 
سؤال ها و گویه ها مشخص شود. برای ارزیابی گویه ها از ضریب 
آلفای کرنباخ استفاده شد. آزمون تجربی پرسش نامه ترکیبی با 
حجم 135 نفر بود که از گردشگران مناطق نمونه گردشگری 
اورامانات انتخاب شدند. نتایج آزمون تحلیل عامل اکتشافی این 

پرسش نامه که مبنای طراحی پرسش نامه نهایی بود، در جدول 

شماره 8 ارائه شده است.

جدول 7. نشانه ها، مفاهیم و مقوله های بُعد کیفیت محیط کالبدی منطقه اورامانات

نشانهمفهوممقوله

کیفیت محیط کالبدی )بُعد( 

نمای جذاب سکونت گاه ها
معماری خانه ها

خانه های سنگی )ده یمه ک( 
بافت پلکانی سکونت گاه ها

چشم انداز زیبای روستا
ظاهر جذاب روستا و باغ های اطراف
همگنی خانه ها از نظر بافت و اندازه

معماری کهنقدمت بنا
معماری سنتی

خانه های قدیمی

ترکیب معماری سنتی با طبیعت
باغ های عجین شده با طبیعت

ییالق/ هه وارگاه
پل های متحرک از جنس ساقه های درشت و ریز مو )وه نه ن( 

دیوارهای سنگی و دست چین مسیر باغ ها
تراس بندی باغ ها به دلیل شیب زیاد و کوهستانی بودن منطقه

ساخت سکونت گاه در دل کوهسکونت گاه های عجین شده با طبیعت

استحکام بناها

امنیت ساختاری بناها برای سکونت
خانه های محکم

ایستادگی بنا در برابر وزن و فشار )رفت وآمد مردم روی پشت بام ها به صورت 
دائمی یا برگزاری مراسم رقص و پایکوبی( 

پایداری بناها
مقاومت بناها در برابر زلزله

اماکن، میدان ها و معابر عمومی بزرگ روستاها با مهندسی اصولی و بازدهی 
باال

معماری بومی
مصالح بومی

کندن سنگ از دل کوه های اطراف روستا و به کاربردن آن در ساخت بناها
بریدن درختان بی ثمر مانند چنار و استفاده از آن در ساخت بناها

کندن زمین های پیرامون روستا و استفاده از خاک و کاه حاصل از محصوالت 
کشاورزی برای مالت بین سنگ ها )کاه گل( 

استفاده از شاخ و برگ درختان اطراف روستا برای پوشش لبه سقف خانه ها به 
عنوان عایق پنجره ها در مقابل بارش )که لکه پاسار( 

مردم محلی و سبک سنتی
ساخت بناها توسط مردم محلی به خصوص افراد مسن تر و قدیمی روستا

استفاده از فن و روش کهن مردمان محلی در ساخت بناها
)منبع: مطالعات میدانی نگارنده، 1395( 
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همبستگی  ضریب  از  گویه ها  مناسب بودن  تشخیص  برای 
استفاده شد. در  به کل سؤال ها  تصحیح شده هر سؤال نسبت 
مجموع سؤال هایی که همبستگی معناداری را با مجموع سؤال ها 
معناداری  همبستگی  که  سؤال هایی  دیگر  و  انتخاب  داشتند 
نداشتند حذف شدند. ابتدا پرسش نامه بین 20 تا 30 نفر توزیع و 
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سؤال های نهایی انتخاب شد. 

گویه های استفاده شده اعتبار صوری 20 داشتند، به طوری که داوران 
متخصص در این زمینه گویه ها را تأیید کردند.

بحث و نتیجه گیری

مقاصد  محیطی  کیفیت  وضعیت  بهبود  و  ارتقا  شک  بدون 

20. Formal validity

جدول 8. ضریب روایی و پایایی شاخص های کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی در اورامانات

ضریب آلفابار عاملیگویه هاابعاد

کیفیت محیط 
طبیعی

1. آب وهوای معتدل کوهستانی و طبیعت بکر و پوشش گیاهی متنوع 

2. آبشارهای فورانی بل چمه و وزنه گوره ی بلبر 

3. چشمه بل و خواص درمانی آن )آب معدنی( در مجاورت روستای هجیج

4. چشمه آب معدنی گواز و شیخ عمر در مجاورت روستای پالنگان 

5. رودخانه سیروان و سرشاخه های متعدد آن )صید و قایق رانی و ورزش های آبی( 

6. ارتفاعات شاهو 

7. تفرج گاه های جنگلی متعدد )بادام کوهی، بلوط و ...( 

8. چشمه تلوکسان در روستای دیوه زناو 

9. چشمه های متعدد و دائمی در ارتفاعات و گل های زیبای سوسن و الله های واژگون در فصل بهار در منطقه داالنی

10. آبشار دره گماله نوسود 

11. منطقه حفاظت شده شاهو و کوساالن

12. آبشار شوکان و کوه داالنی در مجاورت روستای داالنی

0/85

0/79

0/75

0/75

0/63

0/59

0/54

0/71

0/74

0/68

0/53

0/81

0/82

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

کیفیت محیط اجتماعی فرهنگی

1. مقبره کوسه هجیج )امامزاده سید عبیداهلل( 
2. مقبره سلطان اسحاق )مؤسس آیین یارسان و اهل حق( در مجاورت نوسود
3. مراسم زمستانی پیرشالیار در روستای اورامانات تخت )مراسم عروسی( 

4. مراسم بهاره پیرشالیار در روستای اورامانات تخت )کومسای( 
5. آیین برپایی مراسم نوروز در روستای دیوه زناو

6. آهنگ های چمری و سحری 
7. ترانه های سیاه چمانه، هوره و دریانه

8. بازی های محلی هه لوکان، کوشک، سرباز و گوروابازی
9. رقص و موسیقی کوردی
10. گویش شیرین هورامی

11. مراسم مذهبی مولودی خوانی به مناسبت میالد پیامبر
12. غذاهای محلی )کالنه، کلیره، دوینه و ...( 

13. انواع قالی دستباف )گلیم، جاجیم، چیغ، موج و ...( 
14. کاله )تاقیله(، کفش )گیوه(، لباس کوردی )چوخه ورانک( و ...

15. انواع سبد، چنگله، حصیر و ...
16. مهمان نوازی مرم محلی

0/73
0/72
0/71
0/61
0/37
0/59
0/54
0/77
0/64
0/78
0/59
0/71
0/67
0/78

0/67

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

»محمدرضا رضوانی و همکاران. شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا در اورامانات«



341

تابستان 1396 . دوره 8. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

گردشگری و بازاریابی و برندسازی برای توسعه و رونق گردشگری 
این مقاصد مستلزم جمع آوری اطالعاتی درباره کیفیت محیط 
مقصد و انتقال این اطالعات به گردشگران است، چرا که رضایت 
کیفیت  عوامل  از  کافی  اطالعات  داشتن  گرو  در  گردشگران 
برندسازی  و  محیطی  کیفیت  تبیین  و  است  مقصد  محیطی 

مقاصد گردشگری کمک شایانی به ایجاد تجربه ای لذت بخش 
و خاطره ای به یادماندنی در ذهن گردشگران می کند و منجر به 
وفاداری گردشگر به مقصد و درنهایت جذب بیشتر گردشگر و 
رونق گردشگری مقصد خواهد شد. در این تحقیق سعی شد با 
شناسایی و تبیین عوامل کیفیت محیطی مقصد اورامانات به این 

ضریب آلفابار عاملیگویه هاابعاد

کیفیت محیط اقتصادی

1. ارزش پولی کم برای گردشگران خارجی

2. توت فرنگی ارزان و باکیفیت روستای شیان

3. نزدیکی به مرزها )هزینه کم رفت وآمد برای گردشگران عراقی( 

4. بازارهای هفتگی با اجناس محلی متنوع و ارزان

5. ماهی ارزان و باکیفیت روستاهای دیوه زناو و پالنگان

6. عرضه اجناس متنوع و ارزان در بازار مرزی نوسود با شوشمه عراق

0/76

0/68

0/59

0/51

0/42

0/41

0/52

Kmo: 0.60, Sig.: 0.00, Bart: 316.177, df: 15

کیفیت محیط 
کالبدی

1. بافت پلکانی بیشتر سکونت گاه ها به ویژه روستاهای هجیج و اورامانات تخت و شهر پاوه که به »شهر هزارماسوله« معروف است.
2. معماری ویژه و خانه های سنگی )دیمک( 

3. ییالق های متعدد در دامنه های پرشیب و مرتفع )هوارگاه ها( 
4. باغ داری از طریق تراست بندی دامنه های پرشیب با چشم انداز زیبا
5. پل های متحرک از جنس ساقه های درشت و ریز مو )وه نه ن( 

6. اماکن، میدان ها و معابر عمومی بزرگ با مهندسی اصولی و بازدهی باال
7. سکونت گاه های سنتی و زیبا

0/82
0/79
0/77
0/77
0/76
0/73
0/68

0/88

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

کیفیت محیط نهادی

1. امکانات و خدمات اقامتی )هتل ها و مهمان سراها( 
2. خدمات پذیرایی )رستوران ها و غذاخوری ها( 

3. عرضه مناسب خدمات در فروشگاه های مختلف
4. خدمات ارتباطی تلفن ثابت و همراه
5. امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی

6. خدمات مالی )بانک و خودپرداز( 
7. مسیرهای دسترسی مناسب به جاذبه های گردشگری

8. امکانات حمل ونقل عمومی
9. پارکینگ کافی و مناسب

10. تعداد کافی جایگاه های سوخت رسانی و پمپ بنزین و سهولت دسترسی به آن ها
11. خدمات تبلیغاتی و اطالع رسانی توسط تورهای راهنما

12. مراکز امنیتی )پاسگاه ها، پلیس راه ها، مراکز پلیس و ...( 
13. تعداد کافی سرویس های بهداشتی و نمازخانه و سهولت دسترسی به آن ها

0/74
0/63
0/52
0/56
0/66
0/67
0/59
0/54
0/77
0/64
0/78
0/79
0/64

0/76

Kmo: 0.54, Sig: 0.00, Bart: 75.512, df: 78
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مهم دست یافت. 

 نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با مردم محلی 
و گردشگران به کمک نرم افزار مکس کیودا به شناسایی 5 ُبعد و 
22 مؤلفه کیفیت محیطی در مقصد اورامانات انجامید که عبارتند 
از: ُبعد کیفیت محیط اجتماعی فرهنگی با 7 مؤلفه )آداب ورسوم 
محلی، پوشش مردم محلی، جاذبه های مذهبی، بازی های محلی، 
زبان و موسیقی هورامی، صنایع دستی و فراورده های محلی و 
مهمان نوازی مردم محلی(، ُبعد کیفیت محیط طبیعی با 4 مؤلفه 
)آب وهوای مطلوب، کوه های بلند و زیبا، گونه های جانوری متنوع 
کالبدی  ُبعد کیفیت محیط  و متنوع(،  انبوه  و پوشش گیاهی 
با 5 مقوله )قدمت بنا، استحکام بنا، ترکیب معماری سنتی با 
طبیعت، نمای جذاب سکونت گاه ها و معماری بومی(، ُبعد کیفیت 
محیط اقتصادی با 1 مؤلفه )صرفه اقتصادی( و ُبعد کیفیت محیط 
نهادی با 5 مؤلفه )خدمات ارتباط پست و تلفن، خدمات اقامتی 
و پذیرایی، زیرساخت ها و راه های ارتباطی، خدمات بهداشتی و 
خدمات و امکانات رفاهی(. برای افزایش اعتبار و روایی ابعاد و 
مؤلفه های حاصل از تحلیل مصاحبه ها، پرسش نامه ای طراحی 
و پس از تکمیل با روش تحلیل عاملی اکتشافی، نتایج حاصل 

مجدداً تحلیل و تأیید شد.

تشکر و قدردانی

این تحقیق برگرفته از رساله دکتری آقای سیدهادی کریمی، 
با  تهران،  دانشگاه  جغرافیا،  دانشکده  انسانی،  جغرافیای  گروه 
عنوان »تبیین نقش کیفیت محیطی در برندسازی مقصدهای 
فرهنگی  قومی-  منطقه  موردی:  )مطالعه  روستایی  گردشگری 

اوراماناِت استان کرمانشاه(« است.

»محمدرضا رضوانی و همکاران. شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا در اورامانات«
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