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مقالۀ پژوهشی
چکیده
یکی از راهبردهایی که بهتازگی در اغلب کشورهای جهان به آن توجه شده توسعه و گسترش گردشگری در نواحی
محرومی است که قابلیتهای الزم برای گسترش گردشگری را دارند .بخش بسیار مهمی از فعالیتهای گردشگری
در دنیا برپایۀ بهرهمندشدن از طبیعت است که امروزه بومگردی نام گرفته است .شهرستان پاوه ،بهدلیل داشتن جاذبههای
فراوان طبیعی و تاریخی ،قابلیت جذب گردشگران بسیاری را دارد .هدف این مقاله بررسی و تحلیل وضعیت
گردشگری در شهرستان پاوه با تأکید بر ابعاد پایداری است .روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و روش جمعآوری
اطالعات کتابخانهای (اسنادی) و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) است .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از روشهای
آماری (توصیفی و استنباطی) ازجمله آزمون  tتکنمونهای و آزمون کولموگروف استفاده شده است .نتایج حاصل از
بررسی وضعیت گردشگری و بومگردی منطقه نشان میدهد که بومگردی در هیچکدام از شاخصهای مربوط به ابعاد
اقتصادی و زیستمحیطی و همچنین شاخصهای مربوط به ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی پایدار نیست .درکل ،نتایج
حاصل نشان داد که گردشگری و بومگردی در منطقۀ پاوه پایدار نیست و همین امر آسیبپذیری آن را افزایش میدهد.
بنابراین ،برنامهریزی جامع ،مناسب و قابلاجرا از الزامات گردشگری این منطقه است و توجه شایانی را میطلبد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،ابعاد گردشگری ،پایداری ،شهرستان پاوه
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هرچند سیروسیاحت و گردشگری پدیدهای دیرپا و کهن است

است .بومگردی (اکوتوریسم) راهی برای حفظ چشماندازها و

و عمری به قدمت تاریخ و تمدن بشری دارد ،بهسبب
ضرورتهای زمان ،همراه با توسعه و گسترش ّفناوری ،نیاز به

حفاظت از غنای زیستی و ذخایر طبیعی چنین مناطقی است.
با گسترش و توسعۀ اکوتوریسم امکان ایجاد کاربریهای

استراحت ،تفریح و تمدد اعصاب ،بیش از هر زمان دیگری در

اقتصادی میسر و اعتبار الزم برای حفظ پایداری زیستگاهها

این عصر نمود پیدا کرده است (فاضلنیا و هدایتی:1389 ،

تأمین خواهد شد (سپهر و صفرآبادی .)138 :1391 ،بومگردی

 146و  .)147بهطورکلی ،انگیزۀ اکثریت گردشگران از

بخشی از گردشگری است و شکوفایی آن در کشور نیازمند

مسافرت ،استفاده از آبوهوای خوش ،مناظر مطلوب،

راهبردهای مشخص و جامع است .شهرستان پاوه در استان

دریانوردی ،ماهیگیری ،قایقرانی ،کوهنوردی ،شکار و

کرمانشاه واقع است .این شهرستان ،ضمن داشتن جاذبههای

بهرهگیری از آبهای معدنی است (طلیعه علیا.)130 :1390 ،

فراوان طبیعی ،مذهبی ،تاریخی و فرهنگی ،متأسفانه بهدلیل

صنعت گردشگری دومین منبع درآمد بیش از  49کشور

شناخت کم ،مرزیبودن ،کمبودهای ساختاری و نبود یک

درحالتوسعه بهشمار میآید و راهبردی برای افزایش درآمد و

راهبرد مدیریتی مناسب ،نتوانسته درخصوص جذب گردشگر

فقرزدایی این کشورها است (مقصودی و همکاران:1390 ،

عملکرد شایستهای داشته باشد .ازآنجاییکه شهرستان پاوه در

 .)26بر این اساس ،یکی از راهبردهایی که در بیشتر کشورهای

منطقۀ مرزی استان کرمانشاه قرار دارد ،اهمیت بومگردی برای

جهان بدان توجه شده توسعه و گسترش گردشگری در نواحی

توسعه و رشد و گسترش این شهر ضروری است .پاوه منطقهای

محروم و دارای قابلیتهای الزم برای گسترش گردشگری است.

گردشگری است که حوزۀ اطرافش (بهخصوص منطقۀ غرب

بخش مهمی از فعالیتهای گردشگری در دنیا برپایۀ

کشور) به آن مراجعه میکنند و ،در این مقصد ،گردشگران با

بهرهمندشدن از طبیعت است که امروزه بومگردی نام گرفته

اجتماع و محیطزیست محلی تعامل میکنند .این تعامل به

است .چشماندازها و مناظر زیبای طبیعت مانند سواحل

تأثیراتی در جمعیت محلی و محیط منجر میشود که میتواند
ا
منفی یا مثبت باشد؛ مثال ،به تخریب محیطزیست محلی منجر

بومگردی هستند (فاضلنیا و هدایتی 146 :1389،و  .)145این

شود یا برای اقتصاد محلی سودمند باشد .بهدلیل آلودگیهای

نوع از گردشگری ،فعالیتهای فراغتی انسان را بیشتر در طبیعت

زیستمحیطی و دیگر مشکالت ناشی از گردشگریاینطور

امکانپذیر میکند و مبتنی بر مسافرتهای هدفمند همراه با

بهنظر میرسد که گردشگری در شهرستان پاوه از الزامات

دیدار و برداشتهای فرهنگی و معنوی از جاذبههای طبیعی و

پایداری پیروی نمیکند .درواقع ،این پژوهش درپی پاسخگو یی

لذتجویی از پدیدههای گوناگون آن است (رضاییان و

به این سؤال است که وضعیت ابعاد و شاخصهای گوناگون

همکاران .)92 :1387 ،بومگردی در میان گزینههای گوناگون

گردشگری ،بهو یژه از لحاظ پایداری ،در شهرستان پاوه چگونه

گردشگری ،بهواسطۀ اهداف آن ،شامل تالش برای حفاظت از

است؟

دریاها ،دریاچهها ،تاالبها و بیشهزارها از کانونها و جاذبههای

محیطزیست ،التزام به جوامع محلی و احترام به و یژگیهای
فرهنگی آنها ازجمله گزینههای برنامهریزی هستند که بیشترین
سازگاری را با مفهوم توسعۀ پایدار دارند (مافی غالمی و یارعلی،
 .)32 :1391ایران ،با داشتن زیستبومهای گوناگون ،قابلیت
بسیاری در توسعۀ بومگردی دارد .تفاوتهای آبوهوایی ،همراه
با چشماندازها و اکوسیستمهای طبیعی ،چشماندازهای طبیعی
ویژهای راایجاد کرده که بر غنای گونهای و تنوع زیستی آن افزوده
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مبانی نظری
گردشگری بهمنزلۀ شکل بااهمیتی از فعالیت انسانی تأثیرات
بسیاری در محیط ایجاد میکند .این تأثیرات در منطقۀ مقصد،
جایی که گردشگران با محیط محلی ،اقتصاد ،فرهنگ و جامعه
تعامل دارند ،بسیار مشهود است .ازاینرو ،میتوان تأثیرات
گردشگری

را

تحت

عناو ین

تأثیرات

اقتصادی،

اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی بررسی کرد (میسون،

جهان است و تبادالت مالی و بینالمللی در گردشگری

منابع طبیعی و انسانی و پرهیز از بهکارگیری غیرعلمی این منابع

قابلقیاس با تبادالت موجود در صنعت نفت و جنگافزار است

است .توسعۀ پایدار گردشگری دارای سه جنبه است-1 :

( .)Wall, 1997گردشگری پایدار نوعی جهانگردی است که

حفاظت از محیطزیست -2 ،حفظ منابع و میراث فرهنگی و

نیاز مسافران ،صنعت گردشگری و جوامع میزبان امروز را

 -3حرمت و احترام به جوامع (ابراهیمزاده .)5 :1394 ،فلسفۀ

برآورده میکند ،بدوناینکه توانایی نسلهای آینده را برای رفع

توسعۀ پایدار گردشگری گذار از رویکردهای سنتی اقتصادی در

نیازهایشان به یغما ببرد .به همین دلیل است که بومگردی نقش

توسعۀ گردشگری به رویکردی کلینگرتر (نظاممندتر) را نشان

مهمی در این مفهوم بازی میکند .اشکال جایگزین گردشگری

میدهد .در این رویکرد ،نهتنها به نیازهای بازار ،بلکه به نیازهای

(مثل بومگردی ،گردشگری سبز و زمینگردشگری) تالشی بوده

جامعه و محیط طبیعی توجه میشود .گردشگری باید به جامعۀ

است که با هدف توجه بیشتر به گردشگری پایدار انجام شده

محلی سود برساند ،اقتصاد محلی را تقویت کند ،نیروی کار

است ( .)Yoo et al., 2000شکلگیری گردشگری پایدار در

محلی را استخدام کند و ،بهصورت پایدار ،از منابع و مواد

ابتدای دهۀ  1990بهظهور رسید و ،از آن زمان تاکنون،

اکولوژیک ،تولیدات کشاورزی و مهارتهای سنتی محلی

بهگونهای روزافزون ،بهمنزلۀ پارادایمی برجسته ،برنامهریزی و

استفاده کند .برای تضمین هدایت جریان منافع گردشگری

مدیریت بخش گردشگری جهان معاصر را تحتتأثیر قرار داده

بهسمت جامعۀ محلی ،سازوکارهای مربوطه ،که شامل

است .نگرانیها درخصوص محیطزیست از دهۀ  1970شروع

مجموعهای از سیاستها و قوانین است ،باید بهدرستی طراحی

شد و سرانجام به مفهوم توسعۀ پایدار و گردشگری پایدار نزدیک

و اجرا شود .فعالیتهای گردشگری باید به ویژگیهای

شد .این روند ادامه یافت و ،در این قرن ،همهگیر شد.

اکولوژیک و ظرفیتهای محیط محلی توجه کند و همۀ

گردشگری پایدار محبوبیت خود را در دهۀ  ،1990بهمنزلۀ

تالشها باید با احترام به شیوۀ زندگی سنتی و فرهنگهای محلی

نتیجۀ تحقیقات چندین محقق و همچنین افزایش آگاهی از

همسو باشد .رس اشاره میکند که توسعۀ پایدار گردشگری باید

آسیبهای وارده بر محیطزیست و فرهنگ مقاصد گردشگری

تغییر اجتماعی اقتصادی مثبتی باشد که در سیستمهای

ناشی از گردشگری ،بهدست آورد (.)Stoddard et al., 2008

فرهنگی ،اکولوژیک و اجتماعی جامعۀ محلی تأثیر منفی

توسعۀ پایدار منافع صنعت گردشگری و محققان گردشگری را
ا
جلب کرده است .مثال ،ادوارد اینسکیپ بیان میکند که «توسعۀ

نگذارد و تحقق موفقیتآمیز آن به فرایندهای منسجم سیاسی،
برنامهریزی ،مدیریت ،پایش ،کنترل و یادگیری اجتماعی نیاز

پایدار در هر مقیاسی از توسعۀ گردشگری ،از مجموعههای

دارد .همچنین ،کارایی سیاسی آن به مشارکت فعال ساکنان

گردشگری بزرگ گرفته تا گردشگری با منافع خاص و محدود،

محلی بستگی دارد که در دولت ،نهادهای اجتماعی ،همۀ

کاربرد دارد و پایداری بستگی به این دارد که چقدر برنامهریزی

ذینفعان و فعالیتهای بخش خصوصی اثر میگذارد .در این

بهدرستی شکل گرفته و با ویژگیهای خاص محیط زیست یک

تعریف آمده است که توسعۀ پایدار گردشگری فرایندی است که

ناحیه ،اقتصاد و جامعه و مدیریت مستمر گردشگری مرتبط

با کیفیت زندگی جامعۀ میزبان ،تأمین تقاضای بازدیدکنندگان

است» .این مفهوم با اندکی تغییر به «گردشگری پایدار» تبدیل

و ،به همان نسبت ،با حفاظت منابع محیط طبیعی و انسانی

 .)Wall,گردشگری پایدار با الهامگرفتن از

ارتباط دارد .بهطورکلی ،بهنظر میرسد که توسعۀ پایدار

تعریف توسعۀ پایدار عبارت است از گردشگریای که نیازهای

گردشگری و اصول آن ،در مقایسه با راهبردهای سنتی کالسیک

نسل حاضر را پاسخ دهد ،بدون اینکه از ظرفیتهای مربوط به

گردشگری ،با منافع و عالیق جامعۀ محلی بیشتر در توافق و

نسلهای آینده بکاهد .گردشگری پایدار بهنحوی برنامهریزی و

سازگاری است .بهویژه اینکه مفهوم توسعۀ پایدار گردشگری بر

اجرا میشود که در محیطزیست ،اقتصاد و فرهنگ جامعۀ

این داللت دارد که مردم محلی باید نوع توسعۀ مناسب و

میزبان اثر منفی نگذارد (زاهدی .)111 :1393 ،در گردشگری

مطلوب منطقۀ خود را تعیین کنند .عالوه بر این ،نوع توسعۀ

میشود

(1997

تحلیل ابعاد پایداری گردشگری در شهرستان پاوه

 .)48 :1390گردشگری یکی از بزرگترین فعالیتها در سطح

پایدار ،هدف اصلی ارائۀ روشهای منطقی در بهرهگیری از
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فعالیتهای گردشگری باید شیوۀ زندگی ،عادات و آداب مردم

لین و لو ( ،)2012در مقالهای با عنوان «تصمیمگیری

محلی و ارتباط آنها با محیط طبیعی را منعکس سازد .توسعۀ

گروه فازی در ارزیابی قابلیت پایداری بومگردی» ،با استفاده از

پایدار گردشگری مسیر هماهنگی از توسعه را حمایت میکند

روش دلفی فازی ،به بررسی روابط میان گردشگری ،منابع،

که باید از نظر اکولوژیکی پاسخگو ،از نظر اجتماعی سازگار ،از

جامعۀ محلی ،اقتصاد و اجتماع پرداختند .نتایج این مطالعه

نظر فرهنگی درخور ،از نظر سیاسی عادالنه ،از نظر

ابزار منسجم و باارزشی برای مدیریت پایدار مقصد فراهم کرده

تکنولوژیکی مورد حمایت و سرانجام از نظر اقتصادی نیز برای

است.

جامعۀ محلی میزبان کارآمد باشد (قدمی و غالمیانبایی،

کائنز و همکاران ( ،)2009در مقالهای با عنوان «راهبرد

 112 ،111 :1393و  .)114همچنین ،اگر سطح استفاده از منابع

توسعه :تجربیاتی از کاستاریکا» ،تجربیات کاستاریکا را در

گوناگون فراتر از توانایی تجدید آن نباشد ،توسعۀ گردشگری

بومگردی و ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی زیستمحیطی،

پایدار حاصل میشود .عالوه بر این ،گفته میشود که اصول

اقتصادی و اجتماعی توسعۀ بومگردی در چهار مقصد

توسعۀ پایدار گردشگری عبارتاند از ( )1حفظ کیفیت محیط،

گردشگری منعکس کردهاند .نتایج نشان میدهد که توسعۀ

( )2منافع جوامع محلی و گردشگران )3( ،حفظ پیوند بین

بومگردی ماهیتی دووجهی دارد.
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گردشگری و محیط زیست )4( ،حفظ هماهنگی بین مردم

نگارش و همکاران ( ،)1392در مقالهای با عنوان

محلی و محیط زیست)5( ،ایجاد شرایط پویای متناسب با

«امکانسنجی توسعۀ گردشگری تاالبهای پلدختر براساس

ظرفیت جامعۀ محلی و ( )6همۀ ذینفعان باید برای هدف و

مدل تحلیلی  ،»SWOTبه امکانسنجی توسعۀ گردشگری

رسالتی واحد ،یعنی تحقق توسعۀ پایدار ،با هم تالش کنند

منطقه پرداختهاند .نتایج نشان داد که میزان آسیبپذیری

()Amerta, 2017

تاالبها بهسبب گردشگری زیاد است و نیازمند بازنگری و ارائۀ

پیشینۀ تحقیق
چیو و همکاران ( ،)2014در مقالهای تحت عنوان «رفتار
مسئوالنۀ زیستمحیطی در بومگردی» ،با استفاده از 328
پرسشنامه ،به کاوش دربارۀ رفتار مسئوالنۀ گردشگران از لحاظ
زیستمحیطی پرداختند .نتایج نشان داد که ارزش ،رضایت و
فعالیت درکشده میتواند رفتار مسئوالنۀ گردشگران را از لحاظ
زیستمحیطی ارتقا دهد.
جاالنی ( ،)2012در مقالهای تحت عنوان «درک مردم
محلی دربارۀ اثرات و اهمیت بومگردی در سابانگ ،پالوان،
فیلیپین» ،تأثیرات بومگردی در جامعۀ محلی برحسب تولید
معاش و تأثیر مردم و همچنین دیدگاههای جامعۀ محلی
درخصوص تأثیر بومگردی و اهمیت منابع طبیعی در صنعت
توریسم را بررسی میکند .نتیجۀ مطالعه نشان میدهد که
صنعت توریسم در منطقه منبع مهم درآمد برای بیشتر خانهداران
است و نتیجه میگیرد که توسعۀ صنعت بومگردی در سابانگ به
تغییر معاش در میان مردم محلی منجر شده است.
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سیاستهای مناسب با استفاده از قابلیتها و توانمندیهای
منطقه است.
سپهر و صفرآبادی ( ،)1391در پژوهشی با عنوان
«تحلیل شاخصهای اثرگذار بر توسعۀ اکوتوریسم پایدار در
مناطق بیابانی ایران» ،به بررسی و تعیین ابعاد گوناگون
اکوتوریسم با کمک الگوریتم دلفی پرداختند .یافتهها نشان
دادند که پیامدهای مثبت بیش از پیامدهای منفی است و
زمینههای رونق اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بیابانی و حفاظت
از طبیعت بیابان را درپی داشته است.
فاضلنیا و هدایتی ( ،)1389در پژوهشی با عنوان
«راهبردهای مناسب برای توسعۀ گردشگری دریاچۀ زریوار» ،با
استفاده از مدل  ،SWOTبه ارائۀ راهبرد برای توسعۀ گردشگری
دریاچۀ زریوار پرداختند .نتایج نشان داد که سازوکار گردشگری
دریاچه نیازمند بازنگری و ارائۀ سیاستهای مناسب و همچنین
مدیریت واحد بهمنظور رفع محدودیتها و استفاده از قابلیتها
و توانمندیهای آن است.

روششناسی تحقیق

آلفای  ،0/79دارای پایایی است .ازآنجاییکه یکی از هدفهای

روش تحقیق حاضر توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری

این پژوهش دستیابی به راهبردهای مناسب برای برنامهریزی

اطالعات کتابخانهای (اسنادی) و میدانی (مشاهده ،مصاحبه و
پرسشنامه) است .این پژوهش ،از لحاظ هدف ،از نوع تحقیق
کاربردی است .هدف پژوهش تحلیل و بررسی شاخصهای
گردشگری پایدار و نقش آن در توسعۀ پایدار گردشگری در
شهرستان پاوه است .با توجه به موضوع ،اهداف و پرسشهای
پژوهش ،این مقاله به بررسی وضعیت پایداری و گردشگری
پایدار در شهرستان پاوه پرداخته است .بهطور خالصه ،روش
تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و پیمایشی است .در
جدول  ،1ابعاد و شاخصهای موردبررسی در این تحقیق ارائه
شده است.
جدول  :1ابعاد و شاخصهای گردشگری پایدار

اشتغالزایی
درآمدزایی
قیمت زمین

کاربری زمین
آلودگی
(آب ،هوا ،صدا)
حفظ گونههای گیاهی و
جانوری

اشتغال زنان
حفظ آدابورسوم
تعامل و مشارکت

آثار تاریخی
افزایش امکانات
خدمات زیربنایی

در این پژوهش ،پرسشنامهای دربارۀ «وضعیت
بومگردی» بهمنظور شناخت و بررسی وضعیت گردشگری و
بومگردی منطقۀ موردمطالعه استفاده شده است .این پرسشنامه
در سه ُبعد پایداری یعنی اقتصادی ،زیستمحیطی و
اجتماعی ـ فرهنگی طراحی شده است .هریک از این ابعاد نیز
دارای شاخصهایی است که گویههای پرسشنامه درخصوص
این شاخصها طراحی شدهاند .برای سنجش روایی
پرسشنامه ،از روش روایی ظاهری استفاده شده که با
نظرسنجی از خبرگان بهرهبرداری شده است .نتایج این
نظرسنجیها گویای آن است که پرسشنامه دارای روایی است.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ،از فرمول آلفای کرونباخ
استفاده شد .نتایج نشان میدهد که این پرسشنامه ،با داشتن

تحقیق مدیران و متولیان گردشگری شهرستان پاوه بهو یژه
اعضای شوراهای اسالمی روستاهای پرجمعیت (بیش از
دو یست خانوار) شهرستان که  75نفر هستند .براساس جدول
مورگان ،حجم نمونه  63نفر تعیین شد و پرسشنامه براساس
شیوۀ نمونهگیری تصادفی ساده (آیا مطمئن هستید؟ شیوۀ
ا
تصادفی ساده یعنی قرعهکشی! احتماال نمونهگیری در دسترس
بوده است) بین ایشان توزیع شد ،از  63پرسشنامۀ مذکور60 ،
پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده و تحلیل شد.
تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از روشهای آماری
توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد)
و آمار استنباطی (آزمون  tتکنمونهای و آزمون کولموگروف
اسمیرنف) و همچنین با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
منطقۀ موردمطالعه
شهرستان پاوه یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه است.
شهرستان پاوه از شمال با شهرستان سروآباد و از شرق با
شهرستان کامیاران در استان کردستان ،از جنوب شرقی با
شهرستان روانسر ،از جنوب با شهرستان جوانرود و از غرب با
مرز عراق همسایه است .شهر پاوه مرکز این شهرستان در
 ۴۶°۲۱طول جغرافیایی و  ۳۵°۰۳عرض جغرافیایی و ارتفاع

تحلیل ابعاد پایداری گردشگری در شهرستان پاوه

(یافتههای نگارنده براساس پیشینۀ تحقیق)1399 ،
ُبعد
ُبعد
ُبعد محیطی
اقتصادی
اجتماعی ـ فرهنگی

گردشگری و بومگردی شهرستان پاوه است ،جامعۀ آماری این

 ۱۵۴۰متری از سطح دریا واقع شده است .پاوه در ۱۱۲
کیلومتری راه کرمانشاه ـ پاوه و  ۱۶۵کیلومتری جنوب غربی
ا
شهر سنندج قرار دارد .آبوهوای منطقه نسبتا سرد و مایل به
معتدل و مرطوب است .شهرستان پاوه ،با مساحت 1260
کیلومتر مربع 6 ،درصد مساحت استان را تشکیل میدهد .این
شهرستان سه بخش ،پنج شهر و پنج دهستان دارد و جمعیت آن
 ۶۰،۴۳۱نفر است (مرکز آمار ایران :سرشماری عمومی نفوس
و مسکن سال  .)۱۳۹۵بخش عمده مردم شهرستان پاوه به زبان
کردی هورامی و و بخشی هم به کردی جافی تکلم میکنند.
گویش کردی هورامی از کهنترین و اصیلترین گویشهای
زبان کردی است.
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تجزیهوتحلیل دادهها
وضعیت و ابعاد گردشگری پایدار از نظر مدیران روستایی منطقه
گویهها و سؤاالت پرسشنامۀ «وضعیت گردشگری» از لحاظ فراوانی و درصد فراوانی بررسیشده که در قالب جدول  2آورده شده
است.
جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی پاسخها
ابعاد

اقتصادی

گو یه

بسیار ز یاد

ز یاد

متوسط

کم

خیلی کم

گردشگری منافعی اقتصادی برای مردم منطقه و کسبوکارهای

-

13

27

20

-
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محلی دارد.

-

21/%7

%45

%33

-

گردشگری ،با ایجاد شغلهای جدید در منطقه ،بیکاری فصلی و

-

1

30

22

7

دائم را کاهش داده است.

-

1/%7

50/%8

36/%7

10/%8

مشاغل ایجادشده ،براثر گردشگری در این منطقه ،دائمی و در تمام

-

2

9

33

16

طول سال فعال هستند.

-

3/%3

%15

%55

26/%7

شغل بهتر را باید در بخشی به غیر از بخش گردشگری جستوجو

-

10

28

19

3

کرد.

-

16/%6

46/%7

31/%7

%5

گردشگری موجب جذب سرمایهگذاریهای جدید در منطقه شده

-

12

39

9

-

است.

-

%20

%65

%15

-

بسیاری از کاالها و خدمات در منطقه ،تحتتأثیر گسترش

-

15

30

15

-

گردشگری ،افزایش قابلتوجهی یافته است.

-

%25

%50

%25

-

توسعۀ گردشگری در این منطقه موجب گرانی زمین و مسکن شده

-

17

36

6

1

است.

-

28/%3

%60

%10

1/%7

بهواسطۀ گردشگری فعالیتهای اقتصادی منطقه در آینده رونق

-

21

35

4

-

خواهد گرفت.

-

%35

58/%4

6/%6

-

منطقۀ شما بهمنزلۀ مقصدی گردشگری میتواند با سایر مناطق

10

33

15

2

-

16/%7

%55

%25

3/%3

-

-

-

1

44

15

گردشگری نزدیک رقابت کند.
گردشگری ،به مسکن ،اقامتگاه و مانند آنها تغییر کاربری دادهاند.

-

-

1/%7

73/%3

%25

مسئوالن منطقه برنامههای خوبی درزمینۀ کنترل آلودگیهای

-

-

20

25

15

محیطی گردشگری دارند.

-

-

33/%3

41/%7

%25

زباله و فاضالب در سطح منطقه مطابق برنامۀ جمعآوری و دفع

-

5

37

16

2

میشود.

-

8/%3

61/%7

26/%6

3/%3

مکانها و واحدهای گردشگری منطقه دارای سیستم جمعآوری و

-

3

18

28

11

دفن صحیح زباله هستند.

-

%5

%30

46/%7

18/%3

گسترش گردشگری در این منطقه باعث ایجاد سروصدا (آلودگی

-

2

34

23

1

صوتی) شده است.

-

%3/3

%56/7

%38/3

%1/7

در منطقه ،قانونی برای حفاظت از گونههای کمیاب و نادر گیاهی و

-

1

33

22

4

جانوری وجود دارد.

-

1/%7

%55

36/%6

6/%7

-

5

30

24

1

-

8/%3

%50

%40

1/%7

-

3

4

41

12

مقاومسازی شده است.

-

%5

6/%7

68/%3

%20

از مناطق و سایتهای و یژه (فرهنگی و طبیعی) حفاظت و حمایت

-

-

16

43

1

و یژهای میشود.

-

-

26/%7

71/%7

1/%7

بسیاری از زمینهای کشاورزی منطقه ،براثر فعالیتهای

محیطی

گسترش گردشگری در این منطقه به بهبود وضع جادهها ،خیابانها
و ورود امکانات و خدمات عمومی (بهداشتی ،درمانی و اداری و
غیره) جدید کمک کرده است.
آثار و ابنیههای گردشگری و تاریخی منطقه در مقابل زلزله
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گو یه

ابعاد

مردم از توسعۀ گردشگری در منطقه رضایت دارند.
زنان پابهپای مردان در مشاغل گردشگری مشغول فعالیت هستند.

اجتماعی ـ
فرهنگی

بسیار ز یاد

ز یاد

متوسط

کم

خیلی کم

-

4

36

19

1

-

6/%7

%60

31/%7

1/%7

-

-

12

31

17

-

-

%20

51/%7

28/%3

با ورود گردشگران ،آداب و سنتها و مراسم سنتی منطقه بهتر شده

-

-

1

30

29

است.

-

-

1/%7

%50

48/%3

مردم محلی دوست دارند با گردشگران و میهمانان منطقه ارتباط

-

2

44

14

-

برقرار کنند.

-

3/%3

73/%3

23/%4

-

گسترش گردشگری به زنده نگهداشتن فرهنگ محلی و حفظ هو یت

-

1

32

27

-

فرهنگی مردم منطقه کمک کرده است.

-

1/%7

53/%3

%45

-

برای حل مشکالت و تصمیمگیریهای مهم منطقه ،مردم با اعضای

-

8

42

20

-

شورا همکاری میکنند.

-

13/%3

%70

16/%7

-

مراکز و نهادهای محلی موجود اطالعات الزم دربارۀ گسترش

-

-

13

36

11

گردشگری را به مردم ارائه میدهند.

-

-

21/%7

%60

18/%3

مسئوالن منطقه دارای برنامههای خوبی درزمینۀ کنترل تعارضات

-

2

5

17

36

فرهنگی جامعۀ میزبان با گردشگران هستند.

-

3/%3

8/%3

28/%4

%60

مردم منطقه آگاهی و درک روشنی از نقش گردشگری پایدار

-

1

20

36

3

-

1/%7

33/%3

%60

%5

(برنامهریزیشده که منابع طبیعی و فرهنگی را حفظ کند) دارند.
برای آگاهکردن مردم منطقه از نحوۀ حفاظت از منابع و جاذبههای
گردشگری طراحی شده است.
به نظر شما ،این منطقه بهمنزلۀ مقصدی گردشگری چقدر جذابیت
و قابلیت برای توسعه و گسترش گردشگری دارد؟
تا چه حدی موافق گسترش گردشگری در منطقۀ خود هستید؟

همانطور که جدول  2نشان میدهد ،مدیران روستایی
ا
منطقه با نگاه نسبتا منفی به سؤاالت پاسخ دادهاند و ،در
هیچیک از ابعاد ،رضایت و به هیچیک از آنها دید چندان

-

2

3

34

21

-

3/%3

%5

56/%7

%35

17

39

4

-

-

28/%3

%65

6/%7

-

-

-

13

30

15

2

-

21/%7

%50

%25

3/%3

در آینده ندارند ،ولی از دید آنها این منطقه میتواند با سایر
مناطق گردشگری نزدیک رقابت کند.
در ُبعد محیطی ،میتوان بیان کرد که زمینهای

مثبتی ندارند و در حد متوسط به آنها پاسخ دادهاند .در
گویههای مربوط به ُبعد اقتصادی ،منافع اقتصادی گردشگری

کشاورزی زراعی بهتدریج در حال تبدیلشدن به مسکن و
ا
اقامتگاه هستند که ،همانطوری که قبال هم اشاره شد ،بهعلت

برای منطقه و بومیان در حد متوسط و کم ،اشتغالزایی و شغل

ویالسازی در منطقه است .مسئوالن منطقه برنامههای مناسب

مناسب هم در حد متوسط ،کم و حتی بسیار کم است.

کمی برای مهار آلودگیهای محیطی گردشگری دارند.

سرمایهگذاریهای جدید در منطقه در حد متوسط است که

جمعآوری و دفع مناسب زباله و فاضالب بهدرستی انجام

میتواند بهعلت ناشناختهبودن منطقه از لحاظ گردشگری

نمیشود .آلودگیهای صوتی ناشی از گردشگری ،بهویژه در

باشد .کاالها و خدمات در منطقه هم چندان رشد قابلتوجهی

روزهای تعطیل و ورود گردشگران به منطقه ،موجب آزار

نداشته است .گردشگری تا حدی سبب گرانی زمین و مسکن
شده که بهعلت ویالسازی در این منطقۀ خوشآبوهوا است.

بومیان ساکن است .قانون برای حفاظت از گونههای کمیاب
ا
گیاهی و جانوری برای تمامی آنها وجود ندارد؛ مثال ،بزهای

مدیران روستایی دید چندان مطمئن و مثبتی به رونق گردشگری

کوهی شهرستان پاوه با چنین قوانینی حمایت و حفاظت
میشوند .گردشگری به بهبود وضعیت جادهها ،بهخصوص در

تحلیل ابعاد پایداری گردشگری در شهرستان پاوه

برنامهها و دورههای آموزشی (مانند برگزاری نشستها و جلسات)
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مناطق روستایی (بهویژه روستاهای پاوه) ،و ورود امکانات و

آن است که تمامی ابعاد وضعیت بومگردی (اقتصادی،

خدمات عمومی کمک چندانی نکرده است .آثار و بناهای
ا
تاریخی و گردشگری بسیار کم و شاید بتوان گفت اصال ،با

زیستمحیطی و اجتماعی ـ فرهنگی) از مفروضۀ نرمالبودن

وجود زلزلهخیزبودن منطقه ،در مقابل زلزله مقاومسازی نشده
است .از مناطق و سایتهای ویژۀ فرهنگی و طبیعی بسیار کم
حمایت و حفاظت شده است .از لحاظ اجتماعی ـ فرهنگی،

پیروی میکنند (.)P> 0.05
جدول  :3بررسی توزیع نرمالبودن دادهها بهکمک آزمون
کولموگروف

آزمون کولموگروف اسمیرنف

میتوان اینطور استنباط کرد که مردم از توسعۀ گردشگری در

ابعاد

حد متوسط و کم رضایت دارند .مشاغل گردشگری برای زنان

اقتصادی

0/11

محیطی

0/14

30

اجتماعی ـ فرهنگی

0/11

30

0/20

نمرۀ کل

0/09

30

0/20

بسیار کم و همین شغلها نیز بسیار ابتدایی هستند ،درحالیکه
مشاغل ردهباالتر به مردان تعلق دارد .مردم محلی ،بهخصوص
روستاییان ،از ورود بعضی از گردشگران که به زمینهای
زراعی آسیب میزنند یا از لحاظ فرهنگی با آنها همخوانی
ندارند ناراضی هستند ،حتی در بعضی روستاها ،اهالی روستا

نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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هستند ،در تصمیمات و حل مشکالت همکاریهای الزم را
ا
نمیکنند .مسئوالن و متولیان اصال برنامههای مناسبی برای
مدیریت تعارضهای فرهنگی میزبان و گردشگر ندارند که
همۀاینها میتواند بهدلیل آگاهنکردن مردم از طریق جلسهها

0/09

میانگین
کمینه

بیشینه

اقتصادی

24

33

)2/45( 28/48

محیطی

17

32

)2/72( 23/90

اجتماعی ـ فرهنگی

22

36

)3/05( 28/68

نمرۀ کل

69

99

)6/02( 81/06

محلی و صنایع دستی کمک نکرده است و بیشتر آنها در حال
گردشگری ندارند و با منافع حاصل از گردشگری ناآشنا

30

0/20

پژوهش

روستا نشوند .گردشگری به بهبود و حفظ آدابورسوم ،فرهنگ
فراموشی هستند .مردم محلی ،به این دلیل که دید مثبتی به

آماره

Df

Sig.

جدول  :4میانگین ،انحراف استاندارد برای نمرات متغیرهای

موانعی ایجاد کردهاند تا گردشگران با اتومبیلهای خود وارد

(انحراف
استاندارد)

جدول  :5آزمون  tتکنمونهای برای بررسی نمرات متغیرهای
پژوهش

و نشستها و مانند آنها باشد .مدیران روستایی اعتقاد دارند

ابعاد

t

Df

)Sig. (2-tailed

پاوه جذابیت و قابلیت الزم را برای توسعه و جذب گردشگر

اقتصادی

1/18

119

0/11

دارد ،ولی بهعلت مشکالت یادشده با گسترش و توسعۀ

محیطی

0/09

119

0/16

اجتماعی ـ فرهنگی

1/02

119

0/13

نمرۀ کل

1/79

119

0/09

گردشگری در منطقه چندان موافق نیستند .درنهایت ،میتوان
بیان کرد که بخش عمدۀ مشکالتی که ذکر شد ناشی از
عدمآگاهی مردم و مسئوالن از منافع گردشگری و نداشتن
برنامۀ مناسب و جامع در این زمینه است .همچنین ،در این
تحقیق ،برای بررسی وضعیت بومگردی شهرستان پاوه ،از
آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون  tتکنمونهای استفاده
شد .در جدول  ،3نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف با توجه
به نرمالبودن توزیع دادهها ارائه شده است .این نتایج حاکی از
_____________________________
 .1جداول  3تا  6براساس محاسبات نگارنده در سال  1399تنظیم شده است.
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1

جدول  5نشان میدهد که هیچیک از ابعاد و نمرۀ کل
مربوط به وضعیت بومگردی در آزمون  tتکنمونهای معنادار
نیستند ( .)p>0/05نتایج نشان داده است که ُبعد اقتصادی از
نظر آماری معنادار نیست ()p>0/05 ،t=1/18؛ به این معنی که
وضعیت اقتصادی بومگردی در شهرستان پاوه از اصول
پایداری پیروی نمیکند .همچنین ،نتایج نشان میدهد که ُبعد

(،t=0/09

اجتماعی ـ فرهنگی ،شاخصهای اشتغال زنان با نمرۀ

زیستمحیطی از نظر آماری معنادار نیست

)p>0/05؛ به این معنی که وضعیت زیستمحیطی بومگردی

( ،)t=1/08حفظ آدابورسوم و فرهنگ محلی با نمرۀ ()t=0/66

در شهرستان پاوه از اصول پایداری پیروی نمیکند .عالوه بر
اینُ ،بعد اجتماعی ـ فرهنگی نیز از نظر آماری معنادار نیست

و تعامل بین گردشگران و مردم محلی با نمرۀ ( )t=1/02از نظر
آماری معنادار نیستند .نتایج حاکی از آن است که هیچیک از

()p>0/05 ،t=0/09؛ به این معنی که وضعیت

نمرات شاخصها از نظر آماری معنادار نیستند .بنابراین،

اجتماعی ـ فرهنگی بومگردی در شهرستان پاوه از اصول

میتوان گفت که وضعیت بومگردی موجود در شهرستان پاوه

پایداری پیروی نمیکند .درنهایت ،نمرۀ کل ( )t=1/79از نظر

در هیچیک از شاخصهای اشتغالزایی ،درآمدزایی ،قیمت

آماری معنادار نیست ،پس میتوان نتیجه گرفت که وضعیت

زمین و مسکن ،کاربری اراضی ،آلودگی ،حفظ گونههای

بومگردی و گردشگری منطقۀ پاوه در ابعاد پایداری (اقتصادی،

جانوری ،گیاهی و آثار تاریخی ،افزایش امکانات و خدمات

زیستمحیطی و اجتماعی ـ فرهنگی) از اصول پیروی

زیربنایی ،اشتغال زنان ،حفظ آدابورسوم ،تعامل بین

نمیکنند و در جایگاه مناسب خود قرار ندارد.

گردشگران و مردم محلی و مشارکت از اصول پایداری پیروی

جدول  :6آزمون  tتکنمونهای برای بررسی نمرات متغیرهای
پژوهش
اشتغالزایی

0/59

119

0/42

درآمدزایی

0/27

119

0/38

قیمت زمین و مسکن

0/16

119

0/27

کاربری زمین

0/73

119

0/33

آلودگی

1/01

119

0/13

0/10

119

0/18

0/88

119

0/22

اشتغال زنان

1/08

119

0/10

حفظ آدابورسوم

0/66

119

0/13

1/02

119

0/09

1/12

119

0/10

حفظ گونههای جانوری،
گیاهی و آثار تاریخی
افزایش امکانات و
خدمات زیربنایی

تعامل بین گردشگران و
مردم محلی
مشارکت

جدول  6نشان میدهد که هیچیک از شاخصهای
مربوط به وضعیت بومگردی در آزمون  tتکنمونهای معنادار
نیستند ( .)p>0/05در ُبعد اقتصادی ،شاخصهای اشتغالزایی
با نمرۀ ( ،)t=0/59درآمدزایی با نمرۀ ( )t=0/27و قیمت زمین و
مسکن با نمرۀ ( )t=0/16از نظر آماری معنادار نیستند .در ُبعد
زیستمحیطی ،شاخصهای کاربری اراضی با نمرۀ (،)t=0/73

آلودگی با نمرۀ ( ،)t=1/01حفظ گونههای گیاهی و جانوری و
آثار تاریخی با نمرۀ ( )t=0/10و افزایش امکانات و خدمات
زیربنایی با نمرۀ ( )t=0/88از نظر آماری معنادار نیستند .در ُبعد

جدولها و آمارها نشان میدهند که بومگردی شهرستان
پاوه در وضعیت مناسب و پایدار نیست و علت آن را میتوان
در نبودن برنامههای جامع و صحیح گردشگری از سوی
مسئوالن ،ناآگاهی مردم محلی و مسئوالن از منافع گردشگری
پایدار ،عدماطالعرسانی مسئوالن به مردم در این زمینه و حتی
عدمهماهنگی بین ارگانهای گوناگون منطقه و استان و
همچنین طرحهای گردشگری که بهدرستی تدوین و اجرا
نشدهاند جستوجو کرد.
جمعبندی و نتیجهگیری
گردشگری در شهرستان پاوه بیشتر برپایۀ طبیعت آن استوار

تحلیل ابعاد پایداری گردشگری در شهرستان پاوه

شاخصها

t

df

)Sig. (2-tailed

نمیکند.

است که میتوان آن را در قالب بومگردی بررسی کرد .وضعیت
بدون برنامهریزی و نامناسب گردشگری و بومگردی در این
شهرستان ،با وجود استعداد فراوان ،سبب مشکالت بسیار
زیستمحیطی برای طبیعت بکر و زیبای آن و مشکالت
اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی برای بومیان ساکن در منطقه
میشود که نارضایتی آنان و حتی گردشگران را به همراه خواهد
داشت .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که
گردشگری در منطقۀ پاوه پایدار نیست و بومگردی در هیچیک
از شاخصهای مربوط به ُبعد اقتصادی (اشتغالزایی،
درآمدزایی قیمت زمین و مسکن) پایدار نیست .همچنین،
بومگردی در هیچیک شاخصهای مربوط به ُبعد
زیستمحیطی (کاربری زمین ،آلودگی ،حفظ گونههای
103

جانوری و گیاهی و آثار تاریخی و افزایش امکانات و خدمات
زیربنایی) پایدار نیست .عالوه بر این ،در شاخصهای ُبعد
اجتماعی ـ فرهنگی (اشتغال زنان ،حفظ آدابورسوم و فرهنگ
محلی ،تعامل و مشارکت) نیز پایدار نیست .بنابراین،
گردشگری و بومگردی در شهرستان پاوه از اصول پایداری
پیروی نمیکند .این امر میزان آسیبپذیری آن را افزایش
میدهد .شرایط زیرساختی شهرستان به توسعۀ گردشگری آن
نمیانجامد و باید خدمات زیربنایی بیشتری ایجاد شود تا
گردشگری آن پایدار شود .برای تبدیل توسعۀ گردشگری به
توسعۀ اقتصادی ،برنامهریزی اساسی الزم است .بنابراین،
برنامهریزی جامع ،مناسب و قابلاجرا از الزامات توسعۀ
گردشگری پایدار این منطقه است .عالوه بر آن ،نتایج
بهدستآمده نشان میدهد که نارساییهای موجود در منطقه
در عدمتوسعۀ گردشگری و بومگردی پایدار نقش اساسی دارد.
متأسفانه ،نبود زیرساختهای الزم برای گردشگری و
نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

بومگردی و ضعف مدیریت و بیبرنامهبودن گردشگری در نظام
اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی تأثیرات منفی
دارد .استفادۀ بیشازحد گردشگران از محیط شکننده و
حساس طبیعی خسارتهای اکولوژیکی فراوان در پی دارد.
مواردی مانند ازبین رفتن گیاهان ،آلودگی آبوهوا و خاک،
تولید زباله و باقیگذاشتن آنها در محل موجب خسارات و
صدمات جبرانناپذیری به چرخۀ زیستی و مخدوششدن
جریانهای طبیعی محیطزیست شده است .ضعف
زیرساختهای حملونقل نقش مهمی در کاهش
مراجعهکنندگان و گردشگران به این منطقه دارد و ضعف
اخالق زیستمحیطی هم موجب تحلیلرفتن پوشش گیاهی و
درختان میشود .امکان بروز رفتارهای غضبآلود اهالی با
گردشگران ،بهدلیل مشاهدۀ تفاوتهای رفتاری و اخالقی،
میتواند از آثار منفی اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری در منطقه
باشد .مواردی مانند افزایش قیمت کاالهایی که برای زندگی
روزمرۀ مردم الزماند و فصلیبودن گردشگری در منطقه و
افزایش بیکاری در فصولی که گردشگری رونق ندارد نیز از
تبعات منفی اقتصادی گردشگری در منطقه است .بنابراین ،در
این شهرستان ،بومگردی نیازمند توجه ،برنامهریزی و
سرمایهگذاری مناسب و مدیریت کارآمد است.
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پیشنهادها
با توجه به نتایج بررسیهای انجامشده و مسایلی که درزمینۀ
پایداری گردشگری شهرستان پاوه وجود دارد ،نیاز به اقدامات
متعددی در این حوزه احساس میشود ازجمله تأکید بر توسعۀ
بومگردی و طبیعتگردی بهدلیل توانمندبودن منطقه برای
توسعۀ این نوع گردشگری و بسترسازی و خلق فرصتهای
سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران در منطقه برای ایجاد
فرصتهای اشتغال برای مردم محلی با توجه به قابلیتهای
موجود .عالوه بر این موارد ،پیشنهادهای زیر نیز ارائه میشود:
 -1تقو یت و بازسازی زیرساختهای گردشگری و
ایجاد زیرساختهای جدید در منطقه برای جذب بیشتر
گردشگران؛
 -2بهرهگیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه و تمایل
مسافرت در بین طبقۀ شهرنشین برای بهرهبرداری از جاذبهها و
محصوالت گردشگری بهمنظور ایجاد اشتغال و درآمد برای
ساکنان منطقۀ موردمطالعه؛
 -3تنوعبخشی به امکانات و خدمات گردشگری
بهمنظور جلب رضایت گردشگران و نیز افزایش تعداد
گردشگران؛
 -4دخیلکردن جامعۀ محلی در تصمیمگیریهای
مرتبط با توسعۀ منطقه بهمنظور حفاظت و تقو یت روحیۀ
مشارکت بومی؛
 -5جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی منطقه از طریق
آموزش گردشگران و مردم منطقه از طریق نشستها و جلسات
گوناگون با مردم منطقۀ موردمطالعه و نصب و چاپ بروشور
برای گردشگران؛
 -6توسعه و تجهیز امکانات حملونقل منطقه بهمنظور
تسهیل رفتوآمد گردشگران؛
 -7یافتن قابلیت گردشگری با تأکید بر فرهنگ و تاریخ
منطقه برای برنامهریزی و بهرهمندی از مواهب فرهنگی و
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Study on Aspects of Tourism Sustainability in the County of Paveh
Sohrab Amirian1

Abstract

One of the strategies that have recently been considered in many countries is the tourism development in
deprived areas which also have the necessary capabilities to expand tourism. Now eco-tourism is an
essential part of tourism activities globally, and it is based on the benefits of nature. Paveh city, due to its
abundant natural and historical attractions, can attract many tourists. The purpose of this article is to
investigate and analyze the tourism situation in the county of Paveh, with an emphasis on sustainability.
The research method is descriptive-analytical, and the library (documents) and field (questionnaires and
interviews) method is used for data collection. Statistical methods (descriptive and inferential), including
one sample T-test and Kolmogorov, were used to analyze the data. The results of the survey of tourism and
Eco-tourism in the region showed that none of the indicators related to economic, environmental aspects,
and indicators associated with the socio-cultural dimension is not sustainable. In general, the results

requirements in this region, and it also requires considerable attention.
Keywords: Tourism, Tourism dimension, Sustainability, County of Paveh
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increases. Therefore comprehensive, appropriate, and applicable planning is one of the tourism
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revealed that tourism and Eco-tourism are not sustainable in Paveh and the threshold of vulnerability
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