
 
 1، شماره3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی، 

 گردشگری جوامع محلی در نواحی مرزی توسعه پایدار در انار شنوارهنقش ج

 شهرستان پاوه( اورامانات منطقه روستاهای ): مورد مطالعه

  *1بهادری بهناز، 1ساریخانی، عادل 1لقمان فرشاد

 .روه انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایرانگ-1
 04/06/1399تاریخ پذیرش:                                                                  28/05/1398تاریخ دریافت:

 چکیده 

 به گردشگران با را خود طبیعت و فرهنگ رویدادها، توسعه طریق از تا دارند تمایل ای فزاینده شکل به شهرها و روستاها

جوامع  پایدارگردشگری توسعه در گردشگری هستندکه مهم اشکال جشنواره ها و رویدادها یکی از. بگذارند اشتراک

 ار جوامع محلی توسعه گردشگری پایددر انار مقاله حاضر به بررسی تأثیر جشنواره  می کند. ایفا مهمی بسیار نقش محلی

 ای خانهکتاب روش دو از اطالعات، و ها داده آوری جمع . برایاست پیمایشی _ یفیتوص  این پژوهشمی پردازد. روش 

شنواره و که شامل روستاهای شرکت کننده در جنفر 384 که از طریق توزیع پرسشنامه، بین نمونه آماریو  میدانی و

بر اساس  وبا روش نمونه گیری تصادفی در دسترس متناسب با حجم جامعه ه است . انتخاب شد ین تورگردانان و مسافر

اده از نظرات با استف آنهاروایی که نفر صاحب نظر با روش نمونه گیری هدفمند بودند،صورت گرفت.  5جدول مورگان، و 

 داده شپرداز و برای .د شداییزمون آلفای کرونباخ تتأیید و پایایی ابزار نیز با استفاده از آ گردشگریمتخصصین در زمینه 

ان نشان تک نمونه نش T. نتایج به دست آمده از آزمون  استفاده شد 3SmartPLSو 20SPSS آماری افزار نرم از نیز ها

همچنین باشد. ت اورامانا منطقهدر   یدر نواح یجوامع محلداد که جشنواره انار می تواند ابزاری برای توسعه گردشگری 

( 704/0با ضریب ) بیشترین اثرگذاری فرهنگی با –اجتماعی  معادالت ساختاری نشان می دهد، شاخص نتایج حاصل از

ی شاخص زیست محیط (283/0با ضریب ) در جایگاه دوماقتصادی  شاخص ، توسعه پایدارگردشگری جوامع محلیدر 

 ( موثر باشد.017/0در جایگاه سوم با ضریب اثر گذاری )

 جشنواره انار، گردشگری فرهنگی ، منطقه اورامانات، شهرستان پاوه، توسعه گردشگریکلید واژگان: 
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 مقدمه

در قرن بیست و یکم، پیشرفت فناوری موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد و ثروتش افزون شود و اوقات 

گردشگری نقش بسیار اثرگذاری در مدیریت اوقات فراغت بیشتری داشته باشد. به این ترتیب، گردشگری و جاذبه های 

فراغت خواهد داشت. گردشگران برای سفر به یک مقصد گردشگری ممکن است انگیزه های متفاوتی داشته باشند از 

آشنایی ،جمله: انگیزه های آرامش و استراحت؛ ارزان بودن سفر به این مقصد خرید صنایع دستی: بازدید از اماکن تاریخی 

و بازدید  کسب تجربه و اطالعات شخصی، گذران اوقات با خانواده،نگ ها و ملل گوناگون، شرکت در کنفرانس ها با فره

رویدادهایی که در یک مقصد گردشگری .از دیگر انگیزه های حضور گردشگران در مقاصد گردشگری استاز جشنواره 

ویدادهای  (.136:1397)شاطریان و همکاران، رخ می دهد، خود منبع مهمی برای جذب گردشگران تلقی می شود

که در مقیاس کوچک تر بوده و برای یک جامعه محلی یا یک منطقه مهم است و معموال رخدادهایی اند که  گردشگری

مزایا و نقش جشنواره ها و رویدادهای ویژه  .(2001؛ دیموک و تایس، 2012یک بار یا مدتی محدود رخ می دهند )گیتز، 

وستایی و شهرهای کوچک اهمیت بیشتری دارد. این رویدادها به ویژه از بعد بهبود کیفیت زندگی به واسطه در مناطق ر

تقویت اقتصاد محلی، اشتغال زایی، توسعه مقاصد روستایی، ارتقای فرهنگ و تاریخ بومی و فراهم آوردن فرصت های 

کمک به حفاظت از محیط های طبیعی، اجتماعی تفریحی، فرهنگی و آموزشی برای ساکنین، پروراندن حس غرور ملی، 

و فرهنگی حساس، سهیم بودن در توسعه پایدار منطقه و ایفای نقش به عنوان مقصدی برای بازدید کنندگان اهمیت دارد 

ه جاذبه ها زندگی بخشیده و آنها را سرزنده و با روح کرده که در غیر این صورت به شکل برویدادها (. 43:1395)میرزایی،

)کروبی و  داوم تجربه ای تکراری را ارائه می نمایند و به مرور زمان با کاهش تعداد بازدید کنندگان روبرو خواهند بودم

 کدا ره  و است مختلف های قومیت با ساله هزار چند تمدنی و غنی فرهنگ دارای ایران که آنجا از (.36:1397همکاران،

)تاج زاده کند می هموار فرهنگی گردشگری توسعه برای ا ر نهزمی که است ی فرد هب  ر منحص ی ها ویژگی ی دارا م

مسافران زیادی می تواند  های خاص گردشگری آن ورامان با جاذبهامنطقه زیبا و بکر  (.1393: 28-27نمین و هاشم زاده،

ای سنتی ویژه های باستانی ومراسمورامان ادر کنار طبیعت بکر و زیبای  سفر کنندبرای دیدن این منطقه   از داخل و خارج

)جشن ها در نوسود و همچنین در چند سال اخیر مراسم آیینی یارسان  از جمله مراسم پیرشالیار در اورامان تخت، مراسم

در اکثر روستاهای منطقه با استقبال زیادی مواجه شده و اکثر کشاورزان روستاها محصوالت ارگانیک و ( شکرانه انارانه

های منجر به جذب مسافران جشن  ای اینها به گردشگران عرضه نمودند و همچنین جاذبهود را در این مراسممرغوب خ

ها و حمایت از توسعه آنها در ها و جشناین قبیل مراسمکه  .ورامان و محصوالت آن بوده استابیشتر و معرفی منطقه 

باهدف تبیین نقش   حاضر . در این راستا تحقیقداشت منطقه تاثیر بسزایی خواهد  وجذب گردشگران  رونق اقتصادی
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جشنواره انار در توسعه پایدار گردشگری جوامع محلی در منطقه اورمانات است لذا محقق به این سوال اصلی پاسخ دهد 

 ؟می شود یمحل یگردشگر داریجشنواره انار باعث حفظ، احیا و پویایی پاکه آیا 

 پیشینه پژوهش

ان ، زن و موضوع برگزاری رویداهای گردشگری نیز در تاریخ مصر از سابقه ای طوالنی برخوردار است . مصریان باست

اند و پس از  مرد دسته دسته با سوار شدن بر قایق ها و طی کردن طول رودخانه به دست افشانی و پایکوبی می پرداخته

بررسی پیشینه . (31, 1393ه انجام میرسانده اند. )رنجبریان و زاهدی این مراسم، قربانی کردن به پیشگاه خدایانشان را ب

 –جتماعی ا در وهله اول نشان می دهد که رویداد ها و مطالعات قبلی داخلی و خارجی انجام شده در حوزه گردشگری 

رت صوی پژوهش هابه شمار می روند.  مهم ترین متغیرهای گردشگری رویداد  فرهنگی ، اقتصادی، زیست محیطی 

 گرفته است.گرفنه هیچ کدام در ارتباط با جشنواره انار در ارتباط و گردشگری پایدار جوامع محلی مطالعات صورت ن

 (: خالصه  پژوهش های داخلی و خارجی1جدول)

 نتیجه عنوان پژوهش پژوهشگر

 ایران )مورد در رویداد گردشگری استراتژیک تحلیل (1397سقایی و خوش بست)

 )قائنات شهرستان سرخ طالی جشنوارۀ :شناسی

ز ا« تولید محصول گردشگری»ایران قابلیت آن را دارد که در صورت 

ه و آنها، گردشگرانی را در مقیاس های داخلی و بین المللی جذب کرد

 سرچشمه ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنان مقاصد گردشگری کشور

سب در جهت شکل رویدادهایی بود که می توانست بستری منا باشد

 .گیری گردشگری رویداد در منطقه قائنات باشد

 مبنای بر چوگان گردشگری توسعۀ و ایجاد (1396موال دوست وهمکاران)

 چوگان تنگه :موردی رویداد)مطالعۀ گردشگری

 کازرون(

 آثار .اند بوده ها عامل از هریک در بار بیشترین دارای فرهنگی، عامل

 رویکرد با ایران مختلف ادوار در چوگان بازی تاریخی و فرهنگی

 برگزاری .شود می چوگان توسعۀ و رشد پویایی، باعث گردشگری

 .داشت خواهد همراه به را پولوتوریسم رونق چوگان، رویدادهای

 ساکنان دیدگاه از گالب گیری جشنواره اثرات تبیین (1395سلمی و بسحاق)

 محلی

 

 

 

 

 

  

 گالب جشنواره اثرات تبیین در را نقش بیشترین اقتصادی عامل

 مهمی عامل دیگر محیطی عامل .است داده اختصاص خود به گیری

 می گردشگری توسعه و گیری گالب جشنواره تأثیر تحت که است

 .باشد
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 ی توسعه در محلی موسیقی های جشنواره نقش (1393تاج زاده نمین و هاشم زاده)

 بالقوه گردشگران گاه دید از گردشگری

 و دارند را گردشگری ی توسعه قابلیت محلی موسیقی های جشنواره

 موسیقی پویایی و حفظ باعث نیز گردشگری ی توسعه طور همین

 .شود می محلی

 گردشگر در جذب انها نقش و محلی های موسیقی (1392کریمی سلطانی و محمدی)

 کردی( سنتی )نمونه موردی: موسیقی

 NGO حضورفعال سنتی، و محلی موسیقی های جشنواره برگزاری

 توسعه در تواند می ... و زمینه این در تبلیغات مناسب، ها،

 .موثر باشد توریست جذب و گردشگری

میزبانی  از ناشی ادراکی-اجتماعی اثرات ارزیابی  (2015کیم و همکاران )

 مقیاس گردشگری بزرگ رویدادهای

؛  اجتماع انسجام اقتصادی؛ منافع شهری ؛ توسعه زیرساخت ها و

فرصت  و تصویر بهبود و جامعه شدن دیده فرهنگی؛-تبادالت اجتماعی

 پنج ساختار از متشکل اجتماعی اثرات منفی بعد سرگرمی. و دانش

نی نگرا خطرات امنیتی، ترافیکی، اقتصادی، مشکالت هزینه های :اولیه

 می باشد اجتماعی تعارض و محیطی زیست های

گسترش افق های   شامل: رویداد گردشگری فرهنگی -اجتماعی اثرات میزبان جوامع رویداد بر گردشگری اثرات  (2014دوروثی )

 بهبود نوازی، -مهمان مدیریت یادگیری و مطالعه فرهنگی، و آموزشی

 طبقاتی موانع بردن از بین فرهنگی، میراث بهبود و ارتقاء زندگی، کیفیت

 .ار خانواده می شودساخت تهدید و نژادی و قومی موانع و

 (.1399منبع یافته های تحقیق)

 مبانی نظری

 اب یا و شکل سالیانه بره و محدود زمان مدت برای که است برخی موضوعات از نمایشری یا جشن یک ویژه رویداد

اشکال  ی از(.عالوه بر این، رویدادها یک1:1393به آن دعوت می شوند)ماتویس، مردم عموم و شود می برگزار کم تکرار

شگاه های جاذبه های گردشگری به شمار می روند که در مقیاس های مختلف، از ابر رویدادهایی نظیر المپیک و نمای

 :Getz,2008) . گردند جهانی گرفته تا جشنواره های محلی و رویدادهای کوچک، در اماکنی نظیر پارک ها، برگزار می

404)  
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 هنری: رویداد فرهنگی

کرد مهم ترین رویدادهای شهری  معرفی گردشگری، مهم عناصر از یکی عنوان به ترکیبی طرح یک در توان می ها رویداد

هستند. اهم این رویدادها عبارتند « رویدادهای فرهنگی»که می توانند زیر ساخت الزم برای جذب گردشگر را فراهم کنند، 

از: فستیوال ها یا جشنواره ها، نمایشگاه، همایش یا کنگره ها و غیره. امروزه فرصت های گردشگری شهری نقش مهمی 

 (.104: 1386به شهرها ومناطق شهری و کشورها دارند) موحد،  در جذب گردشگران

 جشنواره:

جشنواره های فرهنگی، رویدادهای رسمی و مفرحی هستند که مضمون فرهنگی دارند. این جشنواره ها ممکن است 

دیگر جشن ها بسیاری از انواع رویدادهای برنامه ریزی شده را نیز در بر گیرند، اما با داشتن ارزش های فرهنگی، از 

 .(2013متمایز می شوند )گتز، 

 کنند:  نقش ایفای محلی یا منطقه ای سطح های در اهمیت می توانند برحسب جشنواره ها

 نمایشگاه ها و همایش 

ای گردشگری ـ هنریرویداده  

 فستیوال وجشنواره ها

نمایشگاه ه ها و نمایشگاه 

 های بین المللی

جشن ،آیین ها،مراسم  کارناوال ها گنگره ها،میتینگ،گردهمایی 

 وآداب 

(1392منبع: رضوانی و همکاران)  

هنری:–تقسیم بندی رویداد گردشگری (: 1شکل )  
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برنامه ریزی می  جشنواره های عمومی که در واقع برای ساکنان محلی ایجاد شده اند و توسط داوطلبان مدیریت و -1

گرانبها برای  مقیاس اند و جاذبه گردشگری محدودیدارند؛ اما می توانند فرصتیشوند. اگرچه این رویدادها اغلب کوچک 

 فعالیت در اختیار بازدید کنندگان منطقه ای قرار دهند؛

ی را دارند، جشنواره هایی که دارای اهمیت منطقه ای و استانی هستند نیز قدرت دریافت و جذب گردشگران بسیار-2 

 کنان حرفه ای می طلبند؛معموال رویدادهای این دسته کار

ن را نیز دارند. این جشنواره های ملی و بین المللی که از نظر جذب گردشگر در اولویت اند و قابلیت بزرگ تر شد -3 

 ان بیشتر شود رویدادها توانایی جذب گردشگران ملی و بین المللی را دارند و با توجه و رسیدگی نیز ممکن است شهرست

. (Getz,2008: 404)  

 گردشگریتوسعه پایدار 

لیتی که بیشترین عنوان یک فعالیت طالیی بدون دود، فعا در بسیاری از مناطق و کشورها، گردشگری به 1970تا اواخر دهه 

 فداران محیطهای متعدد صدها محقق و طر منافع را با کمترین منابع مالی به دست میآورد مطرح بود. به دنبال گزارش

گری منظور بازساخت چارچوب معمول توسعه گردش فعالیت گردشگری به چالش کشیده شد و بهزیست سرانجام ماهیت 

صادی و اجتماعی زیست و پایداری یک سطح بهینه از منافع اقت به شکلی که الزامات و استانداردهای جدید طرفداران محیط

شد )قدمی  گردشگری پایدار جایگزین را تأمین کند، پارادایم سنتی گردشگری با پارادایم جدید گردشگری تحت عنوان

 (.109: 1393و همکاران، 
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 روش پژوهش

پیمایشی می باشد.  –روش پژوهش پژوهش مطالعه حاظر از نظر هدف از نوع کار بردی و روش انجام از نوع توصیفی 

جامعه و نمونه آماری این پژوهش ،فعالین گردشگری  و کسانی که در مراسمات جشنواره انار منطقه شرکت کرده اند. 

که شامل روستاهای شرکت کننده در جشنواره نفر 384 که از طریق توزیع پرسشنامه، بین نمونه آماری اه آوری دادهدگر

با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس متناسب با حجم جامعه و بر اساس ه است .انتخاب شد تورگردانان و مسافرین و 

با  آنهاروایی که صورت گرفت. در این مطالعه نفر صاحب نظر با روش نمونه گیری هدفمند بودند،  5جدول مورگان، و 

( 2جدول )تأیید و پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  گردشگریاستفاده از نظرات متخصصین در زمینه 

رار مورد استفاده ق ("کامال موافقم" = 5 تا "کامال مخالفم" = 1) لیکرت مقیاس نوع 5. جهت بررسی متغیر در د شدییتأ

  .ه استاستفاده شد 3SmartPLSو  20SPSS آماری افزار نرم از نیز ها داده پردازش گرفت.برای

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 جشنواره انار 

 اقتصادی

رهنگیف -اجتماعی   

 زیست محیطی

 جوامع محلی

(1399مدل مفهومی پژوهش)منبع:برگرفته از فرایند تحقیق،  

1نمودار
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 (: ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق2جدول )

 آلفای کرونباخ بعد شاخص

 

 

 توسعه پایدار گردشگری

 847/0 اقتصادی

   807/0 فرهنگی _اجتماعی 

 709/0 محیطی

 759/0 جوامع محلی

 746/0 جشنواره انار

 

 محدود مورد مطالعه

دادی فعلی، از هم ست یکپارچه، قرار گرفته در بین کوردستان ایران و عراق که به وسیله مرزهای قرارا ورامان منطقه ایا

هورامان تخت، لی عالوه بر این، بر اساس تقسیمات داخلی می توان هورامان را از نظر زبانی به سه بخش اص جدا شده اند.

سکونتگاه  21سکونتگاه در شهرستان سروآباد، هورامان لهون  34نمود که هورامان تخت شامل  لهون و ژاوه رود تقسیم

 .میاران می باشندسکونتگاه در سه شهرستان سروآباد، سنندج و کا 40در بر گیرنده  در شهرستان پاوه و هورامان ژاوه رود

ردار است به گونه ای که اکثریت جمعیت آن را فرهنگی برخو -قومی گیهای خاصمحدوده مورد نظر تحقیق، از ویژ

هرستان پاوه در استان کرمانشاه از چند ش(. 124:1396-123)ضوانی و همکاران، تشکیل می دهد (اورامی)قومیتی به نام 

لیل جذابیت و بکر کنند که به دبرگزار می ( نارانه)اسال قبل به شکرانه برداشت محصول انار در آبان ماه جشنی با عنوان

ل شهر باینگان و شهر و روستای شهرستان پاوه شام 6جشن انارانه در  .بودن آن با استقبال گسترده گردشگران قرار گرفته

اده از پوشش زیبای استف  .دوشمی روز برگزار  9روستاهای ، داریان، شرکان، خانقاه، نُسمه، ساتیاری،  و زردوئی در مدت 

امانات به مهم منطقه اور ه خود جاذبه ای بسیار زیبا و تاثیرگذار در جذب گردشگر است یکی از ظرفیت هایکُردی ک

ای فرهنگی از برگزاری برنامه ه .شمار می رود که در طول برگزاری جشنواره انارانه در این منطقه چشم نوازی می کرد

 ای زیبا در، دسر و غذاهای محلی هم از دیگر برنامه هجمله موسیقی، دف نوازی، قرائت شعر، پخت و عرضه انواع نان

  .برگزاری جشنواره انارانه در این منطقه بود
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 (: روستاهای منطقه اورامانات شهرستان پاوه1نقشه)

 (1399)منبع: مرکز آمار ایران

 هابحث و یافته

و  اطالعات مربوط به بخش ابتدایی پرسشنامه شامل ویژگی های جمعیت شناختی شامل)جنسیت،سن،تحصیالت،درآمد

درصد پاسخ دهندگان نفر  85( ارائه شده است.همان طورکه که مالحضه می شود حدود 4سکونت( در جدول )

درصد 36ن روستا)بومی( و درصدساک25درصد مدرک تحصیلی فوق لیسانس بودند.حدود28سال،20-45درصد 47مرد،

 داشته اند.تومان به باال 3000000درآمد 
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 (:اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان4جدول)

 درصد فراوانی زیر گروه ویژگی ردیف

1  

 جنسیت

 مرد
326 9/84  

 زن
58 1/15  

2  

 سن

3/7 28 سال کمتر20  

6/46 248 سال45-20  

26 سال65-45  1/16  

0/12 46 باالسال به 65  

3  

 

 تحصیالت

510 دیپلم  3/27  

4/15 59 فوق دیپلم  

0/26 100 لیسانس  

1/27 104 فوق لیسانس  

2/4 16 باالتر  

4  

 ساکن

 2/22 61 روستا)بومی(

 6/11 32 سایر

5  

 درآمد

0/31 119 تومان کمتر 500  

4/15 59 نتوما1000000-500  

0/15 192 ومانت2000000-1000  

 36 14 تومان به باال3000000

 (1399منبع :یافته های پژوهش )
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 ارزیابی اثرات جشنواره انار در توسعه اقتصادی 

ی مخلتف هاتوانند و در طوالنی مدت در صورت تداوم جشنواره در دورهها به عنوان رویدادهای مقطعی میجشنواره

مد در جهت تنوع موجب ایجاد درآ جشنواره هابرگزاری منطقه را نیز دارا هستندامکان ایجاد تغییرات جدی در کل اقتصاد 

ر اکثر روستاهای د( شکرانه انارانه)جشن . در چند سال اخیر مراسم باشندتوسعه اقتصادی پایدار جوامع محلی  به بخشیدن 

ها به ن مراسممرغوب خود را در ایمنطقه با استقبال زیادی مواجه شده و اکثر کشاورزان روستاها محصوالت ارگانیک و 

 صادیاقت وجود اثرات از ( حاکی5تک نمونه ای  که در جدول )T آزمون  از حاصل . نتایج گردشگران عرضه نمودند

، افزایش (t 32/10) و باغات یاراض متیق شیافزادر میان گویه های اقتصادی سه  گویه:   است. شده پرداختهجشنواره 

اثیر را از تبیشترین  (t 82/7و تالش برای تولید رب انار با کیفیت باالتر) (t 7/9سرمایه گذاری در بخش کشاورزی )

 برگزاری جشنواره پذیرفته اند. 

 (: ارزیابی اثرات جشنواره انار در توسعه اقتصادی5جدو)

 گویه ها

 95/0 اطمینان فاصله 1/3عدد مفروض:

 بیشترین کمترین سطح میانگین معناداری سطح زادیآ درجه tآماره 

61/0 000/0 383 32/10  محلی – یافراد بوم دیقدرت خر شیافزا  49/0  ۷2/0  

10/0 000/0 383 8۷3/0  یکاریو کاهش ب ییاشتغال زا  12/0-  32/0  

64/0 000/0 383 0۷/9 یگذاری در بخش کشاورز هیسرما شیافزا  50/0  ۷۷/0  

45/0 000/0 383 82/۷ باالتر تیفیرب انار با ک دیبرای تول تالش  33/0  56/0  

95/0 134/0 383 50/1 (رمحصوالتیمحصوالت ارائه شده)انار،رب انار و سا تیفیک کاهش  ۷8/0  10/1  

-68/0 000/0 383 63/5 یفروش محصوالت کشاورز متیق شیافزا  91/0-  44/0-  

61/0 000/0 383 32/10 و باغات یاراض متیق شیافزا  49/0  ۷2/0  

 (1399پژوهش ) یها افتهیمنبع :
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 فرهنگی –ارزیابی اثرات جشنواره انار در توسعه اجتماعی 

 و نامرئی زیادی حد ات و می دهند زمان رخ طول در و آرامی به معموال رویداد و جشنواره ها  فرهنگی -اجتماعی اثرات

 ارزش باورها، اجتماعی، طبقه بندی مانند زندگی کیفیت با مرتبط مسائل به رویدادها اجتماعی پیامدهای .هستند نامحسوا

د بر این ( در این مورد شاه6ای جدول)تی تک نمونه Tنتایج آزمونمی باشد.  مرتبط میزبان جوامع زندگی سبک و ها

 تیفیک شیافزا ، (t 85/16)داب رسوم منطقه آ فرهنگ وهای : شناسایی است که جشنواره انار  بیشترین تاثیر را بر گویه

تضادها  شیافزاانار  موثر باشد.و بیشترین تاثیر منفی جشنواره  (t 82/5)ی بوم یدست عیصنا دیتول شیافزا،  (t 85/9)یزندگ

عث شده که که باعث اختالف بین مردم منطقه شده و این مساله مهم با (t 34/16)در منطقه  افراد یو اختالفات محل

 ازمند یک برنامه ریزی جامع و یکپارچه است.جشنواره برگزار نشود که نی

 

 فرهنگی –(:ارزیابی اثرات جشنواره انار در توسعه اجتماعی 6جدول )

 گویه ها

 95/0 اطمینان فاصله 1/3عدد مفروض:

 بیشترین کمترین سطح میانگین معناداری سطح زادیآ درجه tآماره 

 انیروستائ یزندگ وهیگردشگران بر رفتار و ش یزندگ وهیرفتار و ش

 نو ع پوشاك و....( ردریی)تغ

2۷/9- 383 000/0 61/0 49/0 ۷2/0 

 32/0 -12/0 10/0 000/0 383 -10/8 یبه استفاده از کاالهای تجمل انیروستائ لیتما

 ۷۷/0 50/0 64/0 000/0 383 81/5 و تالش در جهت حفظ آن یبردن جامعه به ارزش فرهنگ بوم یپ

 56/0 33/0 45/0 000/0 383 82/5 یبوم یدست عیصنا دیتول شیافزا

 10/1 ۷8/0 95/0 000/0 383 85/16 داب رسوم  منطقه آ رهنگ وفشناسایی 

 -44/0 -91/0 -68/0 000/0 383 85/9 زندگی کیفیت افزایش

 ۷2/0 49/0 61/0 000/0 383 34/16 افراد در منطقه محلی اختالفات و تضادها افزایش

 -06/0 -38/0 -22/0 008/0 383 -۷2/2 برگزاری جشنواره انار  ادامه برای اشتیاق

 (1399منبع :یافته های پژوهش )
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 ارزیابی اثرات جشنواره انار در توسعه زیست محیطی  

است تاثیر مثبت فراوانی بر  فرهنگی ممکن -رویدادهای گردشگری هر چند که دارای آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی

تلف آثار منفی نداشته باشند. چراکه این جشنواره عموما با شلوغی و افزایش ازدحام در مکان های مخمحیط زیست منطقه 

تواند  ها میبازدیدهای مکرر از جاذبه های طبیعی و انسان ساخت همراه خواهند بود. و از این منظر برگزاری رویداد

د شاهد بر این ( در این مور7ای جدول)تی تک نمونه Tنیز بر منطقه روستایی داشته باشد. نتایج آزمون پیامدهای منفی

چشم انداز با  بیتخر(، t 85/11)  است که جشنواره انار بیشترین تاثیر منفی که باعث انباشت زباله با توسعه گردشگری

 .در منطقه اورمانات باشد، (t 64/8) زباله ها و اشغال های  گردشگران

 

 در توسعه زیست محیطی(:ارزیابی اثرات جشنواره انار 7جدول)

 گویه ها

 95/0 اطمینان فاصله 1/3عدد مفروض:

 بیشترین کمترین سطح میانگین معناداری سطح زادیآ درجه tآماره 

 32/0 53/0 43/0 000/0 383 0۷/8 آلودگی های دیداری و بصری و آلودگی هوا

 3۷/0 60/0 49/0 000/0 383 64/8 های  گردشگران ها و اشغال تخریب چشم انداز با زباله

 61/0 90/0 ۷6/0 385/0 383 04/۷ تخریب اراضی زراعی و باغی

 45/0 ۷8/0 62/0 000/0 383 42/۷ تغییر پوشش گیاهی با توسعه گردشگری

 50/0 ۷3/0 62/0 000/0 383 85/11 انباشت زباله با توسعه گردشگری

 (1399منبع :یافته های پژوهش )

 

 برگزاری جشنواره انار ارزیابی نگرش جامعه محلی به

 با نزدیکی ارتباط گردشگری فعالیت می کند هرگاه ایفا را اساسی و مهم نقش گردشگری پایدار توسعه در محلی جامعه

 جامعه اقتصادی و محیطی فرهنگی، اجتماعی، ابعاد در تغییر می تواند موجب گردشگری باشد، داشته جوامع محلی

 ساکنان( ارائه شده است نشان می دهد 8ای جدول)تی تک نمونه Tنتایج آزمون(. 78:1395گردد)سلمی و بسحاق ، میزبان
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مثبتی برداشت نموده و با توسعه در منطقه توافق داشته اند. اما یکی از مشکالتی که در  اثرات انار جشنواره برپایی از

مردم آن منطقه به آن ورامانات که اید حرمت دین و دیانت مردمان نبابرگزاری جشنواره انار اتفاق افتاده این است که 

های تاریخی مردمان این خطه را که با از سوی دیگر نباید سنتو ، با برخی حواشی مورد خدشه قرار گیرد اعتقاد دارند

 .دیانت آنان هم سازگار شده است و هیچ یک نافی هم نیستند برکند

 
 

 محلی به برگزاری جشنواره انار (: ارزیابی نگرش جامعه8جدول)

 گویه ها

 95/0 اطمینان فاصله 1/3عدد مفروض:

 بیشترین کمترین سطح میانگین معناداری سطح زادیآ درجه tآماره 

 2۷/1 94/0 11/1 000/0 383 33/13 منطقه گردشگر جذب افزایش

 45/0 26/0 36/0 000/0 383 18/۷ اقتصادی مردم منطقه شتیبهبود مع

جشنواره  ایع دستی منطقه در محدوده برپایی صن عرضه محصوالت وبا 

 موافقید انار

86/9 383 000/0 ۷2/0 5۷/0 86/0 

 08/1 ۷۷/0 93/0 000/0 383 05/12 برپایی جشنواره انار  توسعه و موافقت 

 98/0 ۷0/0 84/0 000/0 383 86/11 رضایت شما از کسانی که برای تفریح به این منطقه می آیند 

 (1399منبع :یافته های پژوهش )

 

 ارزیابی نگرش گردشگران نسبت به جشنواره انار

کرار بازدید بستگی تاکثر جشنواره ها در جوامع محلی برگزار می شود، بنابراین امکان دوام مستمر آنها به باال بودن سطح 

اضی باشند. در ردارد و بازگشت بازدید کنندگان زمانی اتفاق خواهد افتاد که نسبت به تجربه پیشین خود، تا حد زیادی 

 Tتایج آزمونن. بازدید کنندگان که در پی ارضای آن هستند را شناسایی نمود نتیجه، برای حصول رضایت باید نیازهای 

استقبال شده  ( در این مورد شاهد بر این است که برخورد مردم محلی  با گردشگران و مسافران9ای جدول)تی تک نمونه

ت محلی والت و تولیدااست .و برگزاری جشنواره انار می تواند در توسعه گردشگری منطقه و همچنین شناسایی محص

 مثل)رب انارو..( بیشترین تاثیر را داشته باشد.
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 (: ارزیابی نگرش گردشگران نسبت به جشنواره انار9جدول)

 گویه ها

 95/0 اطمینان فاصله 1/3عدد مفروض:

 بیشترین کمترین سطح میانگین معناداری سطح زادیآ درجه tآماره 

 -/32 -53/0 43/0 000/0 383 0۷/8 آشنایی با جشنواره انار

 98/0 60/0 -49/0 000/0 383 64/8 در جشنوارهمحصوالت و تولیدات محلی شناسایی 

 61/0 -90/0 -۷6/0 000/0 383 -44/5 برگزاری جشنوارهمدیریت و اجرای 

 03/1 ۷8/0 63/0 000/0 383 42/8 در توسعه گردشگری  برگزاری جشنواره

 23/1 85/0 85/0 000/0 383 85/9 نحوه برخورد مردم با گردشگران

 (1399منبع :یافته های پژوهش )

 

 ارزیابی مدل ساختاری 

و اثرات  دهبو بیشتری اهمیت دارای که در نهایت کدام متغییرها دهد می (نشان1شمارۀ ) شکل در موجود عاملی های بار

عامل  که این است آمده بیانگر به دست های یافتهبارزتری  بر توسعه پایدار گردشگری جوامع منطقه اورامانات داشته اند. 

ع منطقه توسعه پایدار گردشگری جوام عوامل سایر از بیشتر و داده ( اختصاص704/0) عاملی بار فرهنگی –اجتماعی 

 جایگاه و اردد 283/0 عاملی بار فرهنگی ، عامل اقتصادی با –اجتماعی  از قرارگیری پس .است بوده اورامانات اثرگذار

گردشگری  توسعه پایدار بر اثرگذار عوامل در بررسی درنهایت . است داده خود اختصاص به تأثیرگذاری ازحیث را دوم

 می .شود یم تعیین اثرگذار فاکتور سومین عنوان به 017/0عاملی  بار جوامع منطقه اورامانات عامل زیست محیطی با

وامع محلی پایدار گردشگری ج پیشبرد توسعۀ در را نقش بیشترین آن فرهنگی با زیرمجموعۀ –اجتماعی  عامل گفت توان

 .بود خواهد اثرگذار منطقه اورامانات
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(: تحلیل مسیرجشنواره انار برابعاد توسعه پایدار گردشگری جوامع محلی2شکل)  

 
 

 میان مؤلفه ها  میزان اثرگذاریضرایب مسیر و  (:10جدول)

ریمس بیضر شاخص های تاثیرگذار ردیف  Tاریانحراف مع آماره دییرد/تا   

۷04/0 رهنگی ف -اجتماعی 1  166/4  169/0  000/0  

283/0 اقتصادی 2  402/3  156/0  000/0  

01۷/0 محیطی 3  132/2  131/0  00۷/0  

 (1399منبع :یافته های پژوهش )
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فرهنگی با  –اجتماعی با توجه به نتایج جدول فوق و نمودار تحلیل مسیر همان طور که قبال نیز اشاره گردید عامل  

 ومین عاملد ( داشته و توسعه پایدار گردشگری جوامع محلیدرصد بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته ) 704/0

 017/0عاملی  بار با زیست محیطی کمترین  . ومتغیر وابسته داشته استتأثیر مستقیم را بر   283/0 عاملی بار اقتصادی با

درصد  95معناداری  است، در سطح1 /96بزرگتر از  Tبا توجه به اینکه آمارۀ . تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته داشته است

ل ساختاری در مد راماناتتاثیرات جشنواره انار بر توسعه پایدار گردشگری جوامع محلی در منطقه اوضرایب مسیر و 

 .ها معنادار است میان مؤلفه تاثیراتپژوهش تأیید می شود و 

 گیرینتیجه

تاهای گردشگری جوامع محلی در نواحی مرزی روس توسعه پایدار در انار شنوارهبررسی نقش ج»به  تحقیق این هدف

» شکل گیری مینهز در شناسایی متغیرها  و ادبیات مرور بررسی از پس .پرداخته شده است« شهرستان پاوه اورامانات منطقه 

تک نمونه  Tن نتایج به دست آمده از آزموشناسایی شدند. «  یجوامع محل یگردشگر داریجشنواره انار در توسعه پا نقش

 منطقه ی تاهاروس یمرز یدر نواح یجوامع محلنشان نشان داد که جشنواره انار می تواند ابزاری برای توسعه گردشگری 

 ، شاخصبه دست آمده از مدل سازی معادالت ساختاری نشان می دهدهمچنین نتایج  باشد. اورامانات شهرستان پاوه

 . شاخصایفا می کند توسعه پایدارگردشگری جوامع محلیأثیر گذاری را در ت (704/0فرهنگی با ضریب ) –اجتماعی 

ذاری گزیست محیطی در جایگاه سوم با ضریب اثر  و شاخص ( 283/0با ضریب ) در جایگاه دوم، اثرگذاریاقتصادی 

(، تاج 1396) مولی دوست و همکاران های پژوهش نتایج و یافته های با پژوهش این از حاصل نتایج ( قرار دارد.017/0)

( 2014ثی )(  و همچنین درو2015(، کیم و همکارران )1392(، کریمی سلطانی و محمدی )1393زاده نمین و هاشم زاده)

عامل  فرهنگی –اجتماعی  که رسیده اند نتیجه این به خود مطالعات پژوهشگران در دارند به این معنی که این وییهمس

زایش تولید صنایع فرهنگی،اشتغال زایی و اف میراث بهبود و ارتقاء زندگی، کیفیت است که می تواند به بهبودبسیار مهمی 

 دستی شود.

 

 پیشنهادات:

 اول قدم رد لذا دارد قوی نیاز هماهنگی و حمایت یک به فرهنگی های جشنواره و ها رویداد توسعه که آنجا از 

 دهیارها  ؛جهاد کشاورزی و  فرهنگی، میراث سازمان جمله از مربوطه مسئوالن باید

 های اهکارر ارائه و بسیج امکانات دهی، سازمان برای گردشگری بازاریاب و ریز برنامه متخصصان از استفاده 

 جشنواره انار؛ توسعه
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  اشتغال زایی وآموزش الزم به مردم محلی و تفهیم کردن به آنها که این رویدادها و مراسمات منجر به توسعه گردشگری

 ؛مردم منطقه می شوند

 برگزار نشدن  مردم آن منطقه به آن اعتقاد دارند که باعثورامانات که ادین و دیانت مردمان نگه داشتن  حرمت

 منطقه شده؛ جشنواره در

 غذاهای و دسر نان، انواع عرضه و پخت شعر، قرائت نوازی، دف موسیقی، جمله از فرهنگی های برنامه برگزاری 

 انار؛ جشنواره برگزاری در زیبا های برنامه دیگر از هم .محلی

 سیارب اورامانات منطقه گردشگری رونق در تواند می خارجی تورهای به گردشگری دفاتر سوی از آن معرفی 

 باشد؛ تاثیرگذار

 و حفظ آیین، آداب و رسوم منطقه به گردشگران داخلی و خارجی ؛ پتانسیل ها معرفی 

 ونق گردشگری توسعه، بهسازی و نوسازی راه های منطقه اورامانات یکی از نیازهای جدی این منطقه در راستای ر

 .است که جا دارد دستگاه های ذیربط در این بخش سرمایه گذاری کنند

 منابع

 ی توسعه در محلی موسیقی های جشنواره نقش ، (1393،)ژاله  وهاشم زاده، ابوالفضل تاج زاده نمین، (1

  هشتم سال گردشگری مدیریت مطالعات پژوهشی  علمی فصلنامه بالقوه، گردشگران ازدیدگاه گردشگری

 .25-52صص   93 تابستان  26 شماره

 لیلتح ، (1396، دربان آستانه ،علیرضا ،کریمی، سیدهادی )فرجی سبکبار، حسنعلی  ، محمدرضا رضوانی، (2

روستای یمورد  گردشگری مقصدهای برندسازی در محیطی موثر کیفیت شاخص های و عوامل نقش

 توسعه و یریز برنامه مجله کرمانشاه( ، و کردستان استان های اوراماناتِ فرهنگیِ قومی )منطقه ی :مطالعه

 .136-105، صص1396 زمستان ، 32 ی شماره ششم، ،سال گردشگری

د اقتصا در فرهنگی رویدادهای نقش ، (1392صدراله و حاتمی نژاد ،حسین،) طیبی، و محمدرضا رضوانی، (3

 توسعه و ریزی برنامه مجله تهران( ، )نمایشگاه بین المللی کتاب :مورد مطالعه LQ مدل بر با تأکید شهری

 .7 شماره دوم، سال گردشگری
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 ( .فرآیند بوم سازی شاخص های توسعه پایدار1389افتخاری ،عبدالرضا ،مهدوی ،داوود )رکن الدین  (4

 .41-1،صص4،شماره 1گردشگری روستایی در ایران ،پژوهش های روستایی ،سال 

 ایران )مورد در رویداد گردشگری استراتژیک (، تحلیل1397سقایی، مهدی و خوشه بست، فرزانه ) (5

منطقه  _قائنات(،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری  رستانشه سرخ طالی جشنوارۀ :شناسی

 75-94،صص 97،تابستان 27ای،شماره

عه ،تهران ،انتشارات جام22amos( مدل سازی معادالت ساختاری در علوم انسانی 1394سحاق،محمد رضا ) (6

 شناسان . 

ثر بر انگیزه ، بررسی عوامل مو (1397،)صدیقه، شیخ زاده، فاطمه  محسن ،کیانی سلمی، شاطریان، (7

ه گل گردشگران رویداد در انتخاب مقصد گردشگری واثر آن بر وفاداری گردشگران مورد مطالعه ) جشنوار

-155، صص 97و گالب قمصر ونیاسر( ، فصلنامه عمی پژوهش گردشگری و توسعه ،شماره اول ، بهار 

135. 

پ ( اثرات گردشگری ،پیامد ها ،چار چوب ها و سیاست ها ،چا1393قدمی ،مصطفی ،غالمیان بایی،محمد) (8

 اول ،انتشارات مهکامه . 

ه گردشگری (ارزیا واثر آن بر وفادابی اثرات منفی توسع1393قربانی ،رسول ،زادئلی ،فاطمه خواجه ،شاهرخ ) (9

نطقه ندوان شهرستان اسکو(،فصلنامه برنامه ریزی مبر روستاهای جاذبه گردشگر)نمونه موردی :روستای ک

 .118-103،صص15ای ،سال چهارم ،شماره 

 ا)ب رویداد گردشگری توسعة سنجی ، امکان (1398،)اسماعیل، جلیلیان، نگار  ، قادری ، مهدیکروبی، (10

 :موردی مطالعه گردشگری مقصدهای فصلی بودن تعدیل بر آن فرهنگی( و تأثیر رویدادهای بر تاکید

 .35-56،صص  1398 بهار ، 45 شماره چهاردهم، سال گردشگری، مدیریت مطالعات شهرهمدان، فصلنامه

(، گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعه اقتصادی جوامع محلی، جغرافیا ) 1395میرزایی،روزبه ،) (11

، 49شماره  فصلنامه علمی پژوهشی وبین المللی انجمن جغرافسایی ایران( ، دوره جدید، سال چهار دهم،

 . 58-42، صص 1395تابستان 

 .پرهام نقش انتشارات تهران  شهری، گردشگریمقدمه ای بر  (،1394) علی موحد، (12

 .چمران شهید دانشگاه انتشارات :اهواز شهری، گردشگری (،1386) علی موحد، (13

 مرکز آمار ایران (14
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