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 09/08/1398پذیرش نهایی:               24/07/1398دریافت مقاله: 

 چکیده
از  زیگذاران توسعه ناستیاز س یاریاست. بس یتوسعه اقتصاد یاز ارکان اصل یکیشدن به  لیدر حال تبد یگردشگر

مکان نه  کی یگردشگر گاه،ینقش و جا نیکنند. با توجه به همیم ادی داریتوسعه پا یبه عنوان رکن اصل یت گردشگرصنع

 تأثیرتحت  زیخود را ن رامونیپ طیشاخص ها در مح یتوسعه برخ ندباشد، بلکه رو مؤثرتواند در توسعه آن مکان یتنها م

شود، یمربوط م یالمیآن به دوره ع یخیتار یهاکه قدمت جاذبه یخیتار یاز شهرها یکیبه عنوان  ذهیدهد. شهر ا یقرار م

 یو ذهن ینیع رتبه صو زیآن ن رامونیپ یروستاها تیدر وضع گاهیجا نیاست و ا یخاص گاهیجا یدارا یاز نظر گردشگر

است. روش  نرامویپ ییروستا یدر تحوالت سکونتگاه ها ینقش گردشگر یبررس قیتحق نیبوده است. هدف ا گذارتأثیر

نفر محاسبه و  323با استفاده از ابزار پرسشنامه است. حجم نمونه  یدانیبر مطالعات م یو مبتن یلیتحل-یفیتوص قیتحق

آزمون  جیانجام شده است.  نتا ،با آن دارند یاز نظر گردشگر یادیکه ارتباط ز ذهیشهر ا رامونیپ یروستا 7در  یپرسشگر

 ستیز ،یاجتماع ،یدر چهار بعد اقتصاد ذهیشهر ا یاز نقش گردشگر 05/0کمتر از  یدر سطح معنادار یتک نمونه ا یت

 80/3 نیانگیبا م یاقتصاد مؤلفهمربوط به  ینقش گردشگر نیشتریاشاره دارد. ب رامونیپ یبر روستاها یو کالبد یطیمح

برابر  یکالبد مؤلفه، 38/0برابر با  یجتماعا مؤلفه، 59/0برابر با  یاقتصاد مؤلفه یبرا یکننده مدل ساختار نییتب زانیاست. م

 ینقش گردشگر نییمدل، توان تب ینشان داد که شاخص ها ریمقاد نیاست. ا 33/0برابر با  یطیمح ستیز مؤلفهو  45/0با 

 مؤلفهروستاها از نظر  انیم یفاوت معنادارهمچنین اینکه تد. اشاره دار رامونیپ یبر روستاها ذهیشهر ا تأثیرو به  شتهرا دا

 دارد. وجود یاقتصاد

 

 ذهیشهر ا رامون،یپ یروستاها ،یگردشگرواژه های کلیدی: 
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 مقدمه
امروزه گردشگری بعد از صنعت نفت و 

خودروسازی به سومین صنعت بزرگ دنیا به منظور 

 شده تبدیل جهان در ایجاد درآمد و اشتغال

مهمترین  از(. گردشگری d'Hauteserre,2000: 33)است

ه ککننده است فعالیتی متعادل وای ل عمران ناحیهعوام

موجب توسعه اقتصادی در سطح منطقه ای 

و توزیع عادالنه  (Anelkova et al,2012: 223)شده

سطح اشتغال را به دنبال افزایش  مد و همچنینرآد

اهمیت صنعت (. البته 176: 1389)بهرامی،دارد

 زاییلگردشگری بسیار بیشتر از رشد اقتصادی و اشتغا

در سطح جهانی است. چنانچه از این صنعت می توان 

های مناسب آتی، افزایش برای حفظ و افزایش فرصت

های خاص و گاهی مردم از طریق شناسایی فرهنگآ

ه های سیاسی استفادترویج آنها و حتی برای کاهش تنش

 (.Tosun,2001: 291کرد)

فضاهای گسترده با سطوح توسعه پایین، محیط 

گ و آداب خاص، همه و همه زی طبیعی، فرهنکشاور

-هایی است که سبب جذب گردشگر میپتانسیل

(. بی شک گردشگری Devi et al,2014: 203-205شود)

و توسعه آن موجب بروز اثرات متنوعی خواهد شد که 

های همیشه منفی نیست. توسعه زیرساخت این اثرات

ها، محیط طبیعی را گردشگری، تسهیالت و جاذبه

کند که حضور گردشگران و ستخوش تغییر مید

های آنها در مقصد، اثرات مثبت و مستمری هم فعالیت

ساخت ر محیط طبیعی و هم در محیط انساند

(. البته شاید J.telfer and sharply,2012: 304دارد)

کالبدی گردشگری بیشتر قابل رویت و -اثرات فیزیکی

هر نوع  آشکار هستند؛ زیرا توسعه گردشگری مانند

مختلف، محیط فیزیکی را تغییر  توسعه دیگر در ابعاد

(. همچنین گردشگری Falak et al,2014: 414دهد)می

-گهانی در اقتصاد و معیشت مردم میسبب تغییرات نا

تحوالت گسترده اقتصادی  شود و در دراز مدت باعث

. )279: 1391شود)محمدی و همکاران،دیگری می

گی آن نیز دارای دو وجه مثبت ات اجتماعی و فرهنتأثیر

های مختلف گذاری در زمینهتأثیرو منفی است. این 

، آداب و رسوم، ارزش ها، رفتارهای جامعه میزبان

 Byeonge andکند)ها و... نمود پیدا میناهنجاری

Yooshik,2009: 104تأثیرتوان از (. عالوه بر این نمی 

شی زیست محیطی گردشگری در هر مکان نیز چشم پو

ده اقتصادی همانطور که دیگر کرد؛ چرا که این پدی

دهد، از قرار می تأثیرهای توسعه پایدار را تحت جنبه

نظر زیست محیطی نیز تغییرات متفاوتی در هر مکان 

 (.48: 1390دارد)گوهری، 

ی را طی شهرهای جهان سوم یک شهرنشینی شتابان

 3اند، جایی که نرخ رشد سال گذشته تجربه کرده 50

درصد در یک سال، سه برابر کشورهای صنعتی برآورد 

ین روند تغییرات و (. اStewart,2006شده است)

ای را به وجود آورده است. بخشی از تحوالت گسترده

های جدید از تحوالت به ظهور و تاکید بر ظرفیتاین 

 جمله گردشگری منجر شده است. 

ه امروزه اکثر شهرهای دنیا آنچنان جذابیتی را ب

اند که هر ساله میزبان جمع کثیری از دست آورده

های این -داخلی و خارجی اند. مسلماً جاذبهگردشگران 

شهرها به قدری زیاد هستند که توانایی جذب گردشگر 

از نقاط دور و نزدیک را دارند)مدهوشی و 

(. تا حدود یک قرن پیش کمتر به 27: 1382ناصرپور،

شد و ردشگری نکاه میشهرها به منزله یکی از مقاصد گ

عه  هر چه بیشتر اغلب شهرهای دنیا، محلی برای توس

وزه با توسعه جامعه بشری، رفت. امرصنعت به شمار می

ها و نظریه های علمی نیز پیرامون شهرها و نیز دیدگاه

 & Koصنعت گردشگری دچار تغییرات شده است)

Stewart,2002: 523 گردشگری چنان پتانسیلی دارد که.)

تواند به راحتی جایگزین شهرهای صنعتی شود و یم

شهرهای بسیار زیبای گردشگری را به وجود آورد تا هم 

های لذت ببرند و هروندان و هم گردشگران از زیبابیش

هم منبع درآمدی برای شهر باشد و هم شهر در مسیر 

 درست توسعه قرار گیرد. 
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شهرها با توجه به جایگاه و مرکزیت آن در مناطق 

ات متنوعی بر تأثیرتحت پوشش خود همواره 

سب ن اساس متناهای پیرامون خود دارند. بر ایسکونتگاه

 ی درگذارتأثیرها با شهر، میزان این با فاصله سکونتگاه

های شود. سکونتگاهخص ها نیز کمتر میبرخی شا

 اتتأثیرپیرامون شهرها بر اساس این موضوع، مهمترین 

(. این 45: 1389وند)شیعه،شرا از شهرها متقبل می

 اشتهدتواند دو وجه مثبت و منفی به همراه گذار میتأثیر

های روستایی و ات هر شهر بر سکونتگاهتأثیرباشد. 

محیط پیرامون خود، متناسب با نقش و جایگاه آن 

(. به عبارت دیگر شهرها با 54: 1384است)دیناری،

امون بر محیط پیر تأثیرنقش صنعتی، همواره بیشترین 

ای دهند یا شهرهآفرینی صنعتی نشان میرا با نقش خود

ات تأثیربا جایگاه خدماتی، بیشترین نقش خود را با 

 .دهندهای پیرامون خود نشان میخدماتی بر سکونتگاه

یط آفرینی شهرها و محبنابراین یک رابطه قوی بین نقش

 پیرامون می تواند وجود داشته باشد. 

ر در کی از شهرهای میانی کشوشهر ایذه به عنوان ی

های متنوع اقتصادی، استان خوزستان، دارای ظرفیت

صنعتی، خدماتی و ارتباطی است. اما آنچه که بیشتر از 

هر ویژگی دیگری در حال حاضر نمود دارد، شرایط 

خود  گردشگری آن است. این شهر به واسطه تاریخ غنی

های هشود، دارای جاذبکه به دوره عیالمی مربوط می

توان به تنوعی است که از مهمترین آنها میتاریخی م

 ،های کولفرح،  تاالب میانگراناشکفت سلمان،  کتیبه

هستانی آن اشاره نمود. این های باستانی و منطقه کوتپه

ته، توسعه های متنوع سبب شده که در دهه گذشجاذبه

تری دنبال شود. البته توسعه گردشگری آن به طور جدی

ری منحصر به شهر ایذه نبوده و تقریباً این گردشگ

های طبیعی در سطح شهرستان با توجه به ظرفیتشرایط 

و تاریخی گردشگری منطقه رخ داده است. با این وجود 

عه گردشگری داشته و همین شهر ایذه زمینه توس

ها، جاگاه و نقش گردشگری را در دهه گذشته پتانسیل

توان مبتنی بر ای که میبرای آن فراهم نموده است بگونه

 این ظرفیت به توسعه آن کمک نمود. 

در فواصل نزدیک شهر ایذه روستاهای بسیاری 

وجود دارند که این روستاها، توان گردشگری باالیی 

رتباطات اقتصادی، اجتماعی و دارند. از سوی دیگر ا

محیطی فراوانی بین این روستاها با شهر ایذه زیست

ه وابسته، سبب شد تباط تنگاتنگ ووجود دارد. همین ار

یز آفرینی شهر ایذه از نظر گردشگری نکه بخشی از نقش

معطوف به توسعه روستاهای پیرامون شود. در حقیقت 

اهمیت گردشگری شهر ایذه از یکسو و وجود شرایط 

ز اهر الزم و ارتباط تنکاتنگ روستاهای پیرامون با این ش

وستاهای سوی دیگر سبب شده که گردشگری بر ر

ه بگذاری با توجه تأثیرگذار باشد. این تأثیرپیرامون 

 روابط شهر و روستاهای پیرامون شکل گرفته الست. به

عبارت دیگر شهر ایذه و روستاهای پیرامون دارای 

محیطی تعامالت اجتماعی، اقتصادی و زیستارتباط و 

ه زیادی هستند که بخشی از این ارتباطات در دهه گذشت

 شود. دشگری مربوط میبه بخش گر

حدود  1394دهد که در سال آمار موجود نشان می

 اند که سهمفر از شهرستان ایذه بازدید نمودهن 8123

 نیز 1397نفر بوده است. در سال  2134روستاها حدود 

ود باشد که که حدنفر می 8546ار ثبت شده برابر با آم

 یزانه ماند. آماری کنفر از روستاها بازدید نموده 2234

ل، درآمد را نشان دهد وجود ندارد اما در زمینه اشتغا

مشاغل خدماتی در سطح روستاها ایجاد شده که بیشتر 

ده نفر را مشغول به فعالیت نمو 2تا 1این خدمات حدود 

است)اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 (.1398گردشگری  شهرستان،

رسد ه نظر میبنابراین با توجه به مطالب بیان شده، ب

ات تأثیرکه شهر ایذه در برخی روستاهای پیرامون خود، 

اشته است. اینکه و تعامالتی از طریق گردشگری د

های روستایی پیرامون شهر ایذه در تحوالت سکونتگاه

-شگری این شهر چه می باشد، خود مینتیجه نقش گرد

ریزی این روابط و توسعه روستاها برنامه فرآیندتواند در 
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گری باشد. هدف این تحقیق بررسی نقش گردش ثرمؤ

های روستایی پیرامون شهر ایذه در تحوالت سکونتگاه

است تا بگونه ای عالوه بر تعیین وجود یا عدم وجود 

 نیز مشخص شود.  تأثیرگردشگری، میزان این  تأثیر

 

 روش تحقیق
ساس روش، اتحلیلی و بر -این تحقیق توصیفی

نامه ر اصلی تحقیق، پرسشکمی و پیمایشی است. ابزا

محقق ساخته است که روایی آن توسط کارشناسان و 

ای خبرگان انجام شد. پایایی آن نیز از طریق ضریب آلف

کرونباخ مورد تایید قرار گرفت که برای بخش های 

به دست آمد.  74/0مختلف پرسش نامه مقدار باالی 

روستای پیرامون  7جامعه آماری این تحقیق را مردم 

ز اند ااند. این روستاها عبارتهر ایذه تشکیل دادهش

بلوطک شیخان، کل دوزخ، پرچستان گورویی، پرچستان 

 اورک، میانگران، کهباد، کولفرح.

جمعیت این روستاها بر اساس آخرین 

ده خانوار  بو 435نفر و  2032( بالغ بر 1395سرشماری)

که بر این اساس حجم نمونه با استفاده از فرمول 

یل برای تجزیه و تحلنفر محاسبه شد.  323ران بالغ کوک

شد.  استفاده  Amosو  SPSSافزار ها نیز از نرمداده

ای، حقیق نیز شامل آزمون تی تک نمونههای تآزمون

 آنووا و معادالت ساختاری است. 

شهر ایذه در استان خوزستان و در دشتی هموار با 

-کر و جاذبهتاریخی غنی استقرار گرفته است. طبعیت ب

طقه باعث شده است که جایگاه های تاریخی این من

ای در گردشگری استان داشته باشد. از نظر ارتباطی ویژه

نیز در مسیر اهواز به اصفهان و شهرکرد قرار دارد. این 

نفر  119399دارای جمعیت برابر با  1395شهر در سال 

های ( که نسبت به سال1395آمار ایران،بوده)مرکز 

 81288که جمعیت آن به ترتیب بالغ بر 1385و  1375

نفر بوده، روند رشد مثبتی داشته  108232نفر و  

(. مساحت این شهر 1375-1385است)مرکزآمار ایران،

کیلومترمربع و ارتفاع آن از سطح دریا برابر با  3863

متر است. میانگین بارش این شهر در سال بالغ  835

سانتیگراد می  24االنه میلمتر و میانگین دمای س 694

. از مهمترین آثار (1393باشد)طرح جامع شهر ایذه،

توان به اشکفت سلمان، کولفرح، گردشگری آن می

های کهباد، شیمن و تپه خونگ اژدر، تاالب میانگران،

باستانی اشاره نمود. در پیرامون این شهر با توجه به 

توپوگرافی آن، روستاهای زیادی استقرار دارند که 

های اقتصادی، تباط و تعامالتی مختلفی در زمینهار

اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی با شهر ایذه دارند. 

این ارتباط در نتیجه نقش شهر ایذه در دهه گذشته یعنی 

 گردشگری دو چندان شده است. 

 

 
 .موقعیت شهر ایذه و روستاهای پیرامونی مورد مطالعه1نقشه

 

 های تحقیقیافته 
 55که  دهدیمصیفی پاسخگویان نشان بررسی تو

درصد را زنان تشکیل  45درصد پاسخگویان را مردان و 

درصد  30داد اند. از نظر سطح تحصیالت نیز بیش از 

درصد دکتری و  3درصد لیسانس،  20دارای دیپلم، 

اند. از نظر سنی را پایین تر از دیپلم تشکیل دادهمابقی 

 64حداکثر برابر با  سال و 23نیز حداقل سن برابر با 

سال بوده است. از مردم در زمینه نقش گردشگری در 

تحوالت روستای آنها سوال پرسیده شده که بیش از 

نیز گزینه  درصد 0/27درد گزینه خیلی زیاد و  3/21

درصد  48اند. بنابراین بیش از زیاد را انتخاب نموده

افراد به نقش گردشگری شهر ایذه در تحوالت روستایی 

اعتقاد دارند و در حقیقت شهر ایذه توانسته بر روستاها 
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نیز  53/3گذار باشد. میانگین محاسبه شده برابر با تأثیر

 گذاری اشاره دارد. تأثیربه همین نکته و 

 
. سنجش دیدگاه مردم نسبت به نقش گردشگری شهر 1جدول

 ایذه در تحوالت روستا

 میانگین درصد فراوانی گزینه
 3/21 69 خیلی زیاد

53/3 

 0/27 81 زیاد
 0/38 123 متوسط

 57/5 18 کم
 90/9 37 خیلی کم

 100 323 جمع
 1398های پژوهش،؛ یافتهمأخذ

 

در این بخش نقش گردشگری شهر ایذه از نظر 

-تک نمونهاقتصادی بر روستاهای پیرامون با آزمون تی 

ای نمونهتی تکآزمون ای بررسی شد. نتایج حاصل از 

شاخص در  9ح شاخص ها بیانگر آن است که در سط

قرار دارد. با توجه به  05/0سطح معناداری کمتر از 

انگین آنها که مثبت گزارش شده و اختالف می tمقدار 

توان نتیجه گرفت که گردشگری شهر بوده است، می

ات تأثیرایذه از نظر اقتصادی در روستاهای پیرامون 

رت ایجاد مشاغل صو ات بهتأثیرمثبتی داشته است. این 

ش ارزش زمین گردی، افزایهای بومجدید، ایجاد خانه

گذاری، دسترسی به بازار، بهبود روستا، بهبود سرمایه

درآمد و اخذ تسهیالت مالی در حوزه گردشگری بوده 

اقتصادی شهر ایذه مربوط به  تأثیراست. بیشترین 

گذاری با  اخص بهبود تمایل افراد به سرمایهش

نیز مربوط به ترغیب افراد  تأثیرو کمترین  92/3نمیانگی

-می 62/3هفتگی در شهر با میانگین به ایجاد بازارهای 

یسه میانگین این دو شاخص مشخص باشد. البته با مقا

بوده و لذا  3شود که هر دو دارای میانگین بیشتر از می

گردشگری شهر ایذه در ارتقاء شاخص ترغیب افراد به 

فراوانی داشته  تأثیرهفتگی در شهر نیز  ایجاد بازارهای

 است. 
 

 

 . نقش گردشگری شهر ایذه در  تحوالت اقتصادی روستاهای پیرامون2جدول

 شاخص

3مبنای آزمون =   

 میانگین
T 

درجه 

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

اختالف 

از 

 میانگین

فاصله اطمینان در 

درصد 95سطح   

 حد باال حد پایین

 3/63 0/811 0/458 0/635 0/000 322 7/100 یدایجاد مشاغل جد

 3/71 0/894 0/525 0/710 0/000 322 7/602 خانه های بوم گردی

 3/82 0/997 0/642 0/820 0/000 322 9/095 افزایش قیمت و ارزش زمین

 3/92 1/09 0/738 0/915 0/000 322 10/212 بهبود تمایل افراد به سرمایه گذاری

 3/91 1/10 0/729 0/915 0/000 322 9/736 دسترسی به بازار

 3/62 0/804 0/445 0/625 0/000 322 6/876 رترغیب افراد به ایجاد بازارهای هفتگی در شه

 3/82 0/993 0/657 0/825 0/000 322 9/684 ترغیب مردم به اخذ وام در حوزه گردشگری

 3/90 1/08 0/726 0/905 0/000 322 9/981 افزایش تولید در بخش کشاورزی

 3/88 1/05 0/711 0/885 0/000 322 10/054 بهبود درآمد

 1398های پژوهش،؛ یافتهمأخذ
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شاخص  9نقش گردشگری از نظر اجتماعی در قالب

ای در سطح نمونهتی تکآزمون بررسی شد. نتایج 

ها در سطح دهد که تمامی شاخصها نشان میشاخص

و  tتوجه به مقدار  قرار دارند. با 05/0معناداری کمتر از 

توان نتیجه گرفت که گردشگری شهر اختالف میانگین، می

فرهنگی در روستاهای پیرامون نقش -ایذه از نظر اجتماعی

-ات میتأثیرات مثبتی داشته است. از مهمترین این تأثیرو 

اشاره  82/3توان به کاهش مهاجرت به شهر با میانگین 

که مردم در  نمود. در حقیقت گردشگری شهر سبب شده

اشند و نسبت به استفاده از روستاهای خود سکونت داشته ب

های توسعه اقتصادی زندگی خود اقدامات متنوعی ظرفیت

مردم با افراد غریبه، احیای را انجام دهند. بهبود تعامالت 

های محلی، بهبود و قالیبافی، افزایش جایگاه لباس بافیگلیم

مراجعات و تاکید  آگاهی و اهمیت مردم به گردشگری،

مسوولین بر گردشگری، بهبود اینترنت، بهبود حمل و نقل 

و همچنین بهبود امکانات بهداشتی، آموزشی و تفریخی از 

فرهنگی گردشگری شهر ایذه بر -ات اجتماعیتأثیردیگر 

شهر ایذه سبب شده روستاهای پیرامونی است. گردشگری 

گلیم بافی و های اقتصادی از جمله احیای که برخی فعالیت

قالیبافی در خانه های روستایی احیاء شود. دلیل آن نیز 

 رغبت و عالقه گردشگران به این هنر بوده است.

 
 رهنگی روستاهای پیرامونف-تحوالت اجتماعی. نقش گردشگری شهر ایذه در 3جدول

 شاخص

3مبنای آزمون =   

 میانگین
T 

درجه 

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

اختالف 

 از میانگین

اصله اطمینان در سطح ف

درصد 95  حد باال حد پایین 

000/0 322 10/002 کاهش مهاجرت به شهر  0/820 0/658 0/981 3/82 

000/0 322 7/102 (بهبود تعامالت مردم با افراد غریبه)گردشگر  0/575 0/415 0/734 3/57 

000/0 322 8/697 احیای گلیم بافی و قالیبافی  0/795 0/614 0/975 3/79 

000/0 322 7/971 افزایش جایگاه لباس های محلی  0/550 0/413 0/686 3/55 

000/0 322 3/995 بهبود آگاهی و اهمیت مردم به گردشگری  0/350 0/177 0/522 3/35 

000/0 322 7/312 بهبود اینترنت  0/600 0/438 0/761 3/60 

000/0 322 5/858 مراجعات و تاکید مسوولین بر گردشگری  0/500 0/331 0/668 3/50 

000/0 322 11/638 دسترسی و بهبود حمل و نقل  0/900 0/747 1/052 3/90 

000/0 322 6/609 بهبود امکانات بهداشتی،آموزشی و تفریحی  0/600 0/421 0/779 3/60 
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-ات زیستتأثیرات گردشگری شهر، تأثیراز دیگر 

شاخص مهم بررسی شده  9ارچوب محیطی است که در چ

ها در آزمون گویای آن است که کلیه شاخصاست. نتایج 

قرار دارد و با توجه به  05/0سطح معناداری کمتر از 

رش شده، نقش گردشگری بر این اختالف میانگین گزا

دشگری شهر ایذه از ها مثبت است. در حقیقت گرشاخص

ات أثیرتمحیطی روستاهای پیرامونی در وضعیت زیست

ات به صورت ذهنی و عینی تأثیرمناسبی داشته است. این 

وجود دارد. برای نمونه توسعه گردشگری سبب شده که 

روستاییان نسبت به حفظ بهداشت معابر عمومی ترغیب 

اند گردشگران در شهر قرار گرفته تأثیرشوند؛ چرا که تحت 

و گردشگران ورودی به روستاها نیز نسبت به این موضوع 

های زیست ای دارند. در بین شاخصساسیت ویژهح

محیطی، شاخص ایجاد پارک و فضاهای سبز با میانگین 

ت. گردشگری در بهبود بیشترین تاییر را پذیرفته اس 97/3

آوری زباله، احیاء باغات روستا، بهبود فاضالب، جمع

بوده است. بنابراین  مؤثرمصرف آب و کشت درختان 

دشگری شهر ایذه برخی د که گربایستی اینگونه ذکر کر

محیطی را در روستاهای پیرامون شکل داده تحوالت زیست

 و نسبت به گذشته تغییراتی انجام گرفته است.  



 (1398 پاییز و زمستان، شماره دوم، اولمجله توسعه فضاهای پیراشهری )سال  ...نقش گردشگری  :اکبری و صادقیعلی

 

] 65 [  

 

 . نقش گردشگری شهر ایذه در  تحوالت زیست محیطی روستاهای پیرامون4جدول

 شاخص
3مبنای آزمون =   

 میانگین
T 

درجه 

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

 اختالف از

 میانگین

فاصله اطمینان در سطح 

درصد 95  حد باال حد پایین 

000/0 322 6/022 بهبود فاضالب  0/575 0/386 0/763 3/57 

000/0 322 3/838 جمع آوری زباله  0/360 0/175 0/544 3/36 

000/0 322 3/953 حفظ بهداشت معابر عمومی  0/370 0/185 0/554 3/37 

000/0 322 5/249 احیاء باغات  0/495 0/309 0/681 3/49 

000/0 322 10/726 ایجاد پارک و فضاهای سبز  0/975 0/795 1/154 3/97 

000/0 322 5/675 اهمیت مسائل محیط زیست برای مردم  0/535 0/349 0/720 3/53 

000/0 322 7/376 بهبود مصرف آب  0/605 0/443 0/766 3/60 

223 6/013 کشت درختان در حیاط خانه ها  000/0  0/515 0/346 0/683 3/51 

000/0 322 7/953 ساخت خانه متناسب با آب و هوا  0/645 0/485 0/804 3/64 
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تحوالت کالبدی از دیگر ابعاد بررسی شده است. 

شاخص کالبدی بر روستاهای  9گردشگری از طریق 

عناداری گذار و نقش داشته است. سطح متأثیرپیرامون 

ها که و همچنین اختالف میانگین شاخص 05/0کمتر از 

نماید. در است بخوبی این مطلب را تایید می مثبت بوده

های کالبدی، بیشترین میانگین مربوط به بین شاخص

شاخص رعایت قوانین و مقررات ایمنی ساختمان با 

و سپس حفظ و اهمیت معماری سنتی با  92/3میانگین 

بوده است. کمترین میانگین نیز مربوط به  91/3میانگین 

که  است 57/3شاخص حفظ خانه های سنتی با میانگین 

رسد که باشد. به نظر می( نیز می3بیشتر از حد مالک)

ارتباط قوی بین نقش گردشگری شهر ایذه با تحوالت 

د دارد؛ چرا که فیزیکی روستاهای پیرامون وجو-کالبدی

قادیر زیادی بوده و به ها دارای ممیانگین همه شاخص

این ارتباط اشاره دارند. گردشگری شهر ایذه در ایجاد 

سکن با کیفیت، ساخت و سازهای استاندارد، ایجاد م

ها، بهبود جاده اصلی روستا و آسفالت نمودن کوچه

تامین مصالح و مواد ساختمانی بادوام نقش داشته است. 

از  عالوه بر این گردشگری در تغییر کاربری اراضی

  بوده است. مؤثرگردشگری -کشاورزی به تجاری

 

 

 . نقش گردشگری شهر ایذه در  تحوالت کالبدی روستاهای پیرامون5جدول

 شاخص
3مبنای آزمون =   

 میانگین
T 

درجه 

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

اختالف از 

 میانگین

فاصله اطمینان در سطح 

درصد 95  حد باال حد پایین 

000/0 322 8/697 ازهای استانداردایجاد ساخت و س  0/795 0/614 0/975 3/79 

000/0 322 6/140 حفظ خانه های سنتی  0/570 0/386 0/753 3/57 

000/0 322 11/238 رعایت قوانین و مقررات ایمنی ساختمان  0/920 0/758 1/08 3/92 

000/0 322 9/363 آسفالت نمودن کوچه ها  0/845 0/667 1/02 3/84 

000/0 322 7/100 ردشگریگ-کاربری اراضی به تجاریتغییر   0/635 0/458 0/811 3/63 

000/0 322 7/602 ایجاد مسکن با کیفیت  0/710 0/525 0/894 3/71 

000/0 322 9/095 تامین مصالح و مواد ساختمانی بادوام  0/820 0/642 0/997 3/82 

000/0 322 10/212 حفظ و اهمیت معماری سنتی  0/915 0/738 1/09 3/91 

000/0 322 9/736 بهبود جاده اصلی روستا  0/915 0/729 1/10 3/90 
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گردشگری نقش جهت ارائه یک مدل تجربی از 

یذه در تحوالت روستاهای پیرامونی، با استفاده از شهر ا

، ابتدا مدل تحلیلی عاملی تاییدی مرتبه AMOSافزارنرم

نه را ترسیم های چهارگامؤلفههر یک از اول مربوط به 

ها های مذکور، هر یک از شاخصکرده و در ادامه مدل

بارهای عاملی مربوط به بررسی اند. اعتبارسنجی شده

ه و نشانگر بود 3/0های مدل مذکور باالتر از شاخص

-های قرار گرفته در مدل میوضعیت قابل قبول شاخص

در  مؤلفهملی چهار باشد. بنابراین وضعیت بارهای عا

بررسی موضوع شرایط مطلوب و قابل قبولی جهت 

توانند بخوبی نقش ها میبرخوردار است و شاخص

-یذه در تحوالت روستایی را اندازهگردشگری شهر ا

 (. 1گیری نمایند)شکل

 

 

 
 (1398نگارنده، های چهارگانه؛ ماخذ)ترسیممؤلفههای مشاهده شده هر یک از . بارعاملی مربوط به  شاخص1شکل

 

های مورد مطالعه و تایید پس از برازش شاخص

گردشگری شهر ایذه در تحوالت نقشآنها، مدل 

های چهارگانه ترسیم مؤلفهروستاهای پیرامونی بر اساس 

یک مدل عاملی مرتبه دوم است. (. این مدل 2شد)شکل.

شود هایی گفته می-های عاملی مرتبه دوم به مدلمدل

ان، متغیر پنهان دیگری ادی از متغیرهای پنهکه در آن تعد

( مدل ساختاری برای 2کنند. شکل )گیری میرا اندازه

گردشگری شهر ایذه در تحوالت نقش برآورد و تحلیل 

روستاهای پیرامونی با برآوردهای استاندارد، ضرایب 

استاندارد مسیر بین متغیرهای پنهان با یکدیگر و 

یرهای پنهان که در واقع شده با متغمتغیرهای مشاهده

شده است، های انجامقسمت اصلی و مهم تمامی تحلیل

ی آنکه در قالب جدول آورده شود، روی شکل جابه

یژه وبهتا اهمیت و  داده شده است( نشان 2شماره)

 امکان مقایسه آنها بهتر فراهم باشد.

یکی یا دو مورد  جزبهتمامی ضرایب مسیر استاندارد 

دهند و این امر در رابطه با را نشان می مقادیر باالیی

محیطی، ای عاملی متغیرهای اجتماعی، زیستباره

کالبدی از شدت کمتری در مقایسه با شاخص اقتصادی 

طورکلی با حذف اثرهای خطای برخوردار است. به

نقش گیری در رویکرد معادالت ساختاری، ضریب اندازه

یرامونی در گردشگری شهر ایذه در تحوالت روستاهای پ
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تر است. دی به مراتب از دیگر ابعاد مطلوببعد اقتصا

ها، تببین کننده وضعیت مؤلفهمیزان بار عاملی هر یک از 

هر کدام از آنها در مدل معادالت ساختاری است. بر 

 مؤلفهاساس همین نتایج میزان تبیین کننده مدل برای 

، 38/0اجتماعی برابر با  مؤلفه، 59/0اقتصادی برابر با 

زیست محیطی برابر  مؤلفهو  45/0کالبدی برابر با  مؤلفه

نشانگر هستند،  3/0است و همه آنها بیشتر از  33/0با 

-وضعیت قابل قبول متغیرهای قرار گرفته در مدل می

-مراجعه به برآوردهای خطای استاندارد، نسبتباشد. 

داری نشان داده است که های بحرانی و سطوح معنی

درصد  99رآوردهای استاندارد در سطح تمامی این ب

 دار هستند. معنی

 

 
 (1398گردشگری شهر ایذه در تحوالت روستاهای پیرامونی ؛ماخذ)ترسیم نگارنده،نقش . مدل نهایی 2شکل

 

های برازش مدل نهایتًا نتایج حاصل از شاخص

دهد که مدل زیر دارای برازش خوب نهایی نشان می

و دقت الزم را را در زمینه برخوردار است و اعتبار 

گردشگری شهر ایذه در تحوالت روستاهای نقشسنجش 

کند. در واقع این مدل توانسته است بیان می پیرامونی

در تحوالت روستاهای   نقش گردشگری و میزان آن را

ها بخوبی تبیین و مؤلفهبر اساس هر کدام از  پیرامونی

در این  مهای مه(. از جمله شاخص5رائه نماید)جدولا

، میزان 933/0( برابر با CFIتوان به  میزان )زمینه می

(RMSEA برابر با )071/0 ، ( میزانHOELTER برابر )

اشاره نمود که با مقادیر پیشنهادی و استاندارد  142با 

تواند رند. بر اساس نتایج مدل مذکور میمطابقت دا

نقش گردشگری را تبیین نماید و بر اساس آن نیز هر 

محیطی و های اقتصادی، اجتماعی، زیستمؤلفهام از کد

آفرینی نقش تأثیرکالبدی روستاهای پیرامونی، تحت 

گردشگری شهر ایذه هستند و شهر ایذه توانسته است 

ات مختلفی را بر روستاهای پیرامون اعمال تأثیرکه 

گذار تأثیرنماید. با توجه به مقادیر به دست آمده نوع 

 (. 6مثبت بوده است)جدول
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 های تحقیق مؤلفه.شاخص های ارزیابی کلیت مدل اندازه گیری 6جدول

 CMIN DF CMIN/DF CFI RMSEA HOELTER RMR GFI NFI PRATIO شاخص

 546/0 942/0 934/0 036/0 142 071/0 933/0 543/4 987 4/4356 مقادیر تحقیق

 0-1 >9/0 >9/0 ≈0 >75 <08/0 >9/0 <5 - - مقادیر استاندارد

 (1398ماخذ)محاسبات نگارنده،

 

برای ارزیابی تفاوت نقش گردشگری شهر ایذه در 

ده شد روستا( از آزمون آنوا  استفا 7روستاهای پیرامونی)

تا مشخص شود که روستاهای پیرامونی تفاوت 

 ارنددهای چهارگانه با یکدیگر  مؤلفهمعناداری در زمینه 

( 7)جدولآمده در دستیا نه. با توجه به نتایج به

توان اینگونه نتیجه گرفت که میان روستاها از نظر می

ت تفاو 05/0اقتصادی در سطح معناداری کمتر از  مؤلفه

 مؤلفهمشاهده می شود، اما میان روستاها از نظر سه 

محیطی و کالبدی تفاوتی یستزفرهنگی، -اجتماعی

ظر نمشاهده نشد. به عبارت دیگر روستاهای پیرامونی از 

 مؤلفهیری گردشگری شهر ایذه بر اساس این سه پذتأثیر

 با یکدیگر تفاوتی ندارند.

 
ارزیابی تفاوت معناداری نقش گردشگری شهر ایذه در . 7جدول

 )آزمون آنووا(روستاهای پیرامونی

مجموع  واریانس مؤلفه

 مربعات

درجه 

آزاد

 ی

میانگین 

 مربعات
F Sig 

ی
صاد

 اقت

 4/573 6 27/44 بین گروهی

67
6

/5
 

00
0

/0
 

یگروهدرون  155/5 316 0/806 

 *** 322 182/96 مجموع
عی

ما
جت

 ا

 0/120 6 0/72 بین گروهی

39
3

/0
 

88
3

/0
 

یگروهدرون  58/9 316 0/305 

 *** 322 59/6 مجموع

طی
حی

ت م
یس

 0/509 6 3/05 بین گروهی ز

68/1
 

12
7

/0
 

یگروهدرون  58/3 316 0/302 

 *** 322 61/3 مجموع

کا
ی

بد
ل

 

0*** 6 4/42 بین گروهی /7

37 59
2

/0
 

59
2

/0
 

یگروهدرون  184/0 316 0/954 

 *** 322 188/4 مجموع

 1398های پژوهش،؛ یافتهمأخذ

 

پس از این اینکه مشخص شد تفاوت معناداری میان 

اقتصادی وجود دارد،، برای  مؤلفهروستاها تنها از نظر 

ها، از آزمون مشخص نمودن این اختالفات میان روستا

دانکن استفاده گردید. نتایج آزمون دانکن نشان داد که 

و سپس روستای  34/4روستای میانگران علیا با میانگین 

بیشترین تفاوت را از نظر  06/4پرچستان علیا با میانگین 

نسبت به نقش اقتصادی از گردشگری شهر ایذه 

 اند. روستاهای دیگر متقبل شده

 
ستاهای پیرامونی از نظر نقش اقتصادی . اختالفات رو8جدول

 گردشگری شهر ایذه) )آزمون دانکن(

05/0آلفا معناداری طبقات در سطح   

 روستا

 

تعداد 

 نمونه

 میانگین

85/3 24 بلوطک شیخان  

39/3 44 کل دوزخ  

74/3 69 پرچستان گورویی  

06/4 51 پرچستان اورک   

34/4 27 میانگران علیا  

20/4 57 کهباد  

23/3 51 رحکول ف  

 .1398های پژوهش،؛ یافتهمأخذ

 

 نتیجه گیری 
های ستاها به شکلارتباط و تعامالت بین شهر و رو

گیرد. این ارتباط و تعامل برای مختلف انجام می

روستاهای پیرامونی به شکل دیگری است. در حقیقت با 

توجه به اینکه از نظر فاصله، به شهر نزدیک هستند 

 باشد.شهر می تأثیرتغییرات آنها تحت مسلماً بسیاری از 

نه یشهر ایذه با توجه به موقعیت جغرافیایی و پیش

ای دارد. در آنها از نظر گردشگری جایگاه ویژهتاریخی 

دهه گذشته بعد گردشگری آن اهمیت بیشتری یافته و 

این موضوع مسلماً نتایجی را نیز بر محیط پیرامون داشته 
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روستاهای پیرامونی آن به ات تأثیراست. بخش از این 

 شود.مربوط می

نتیجه تحقیق نشان داد که شهر ایذه با فعال شدن 

های ات زیادی را از جنبهتأثیرنقش گردشگری آن، 

مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی بر 

ات تأثیرروستاهای پیرامون داشته است. از جمله این 

قالیبافی در  توان به احیاء صنعت گلیم بافی ومی

روستاها اشاره نمود؛ چرا که با جذب گردشگر توسط 

ان جاذبه های تاریخی شهر ایذه، بسیاری از این گردشگر

 جذب روستاهای پیرامونی شده و نسبت به هنر و صنایع

ایل اند. این تمروستاییان تمایل زیادی نشان دادهدستی 

 سبب شد که مردم روستایی نسبت به احیاء صنایع دستی

ز گردی نیز اهای بومویق شوند. همچنین ایجاد خانهتش

ات گردشگری شهر ایذه بوده است. تأثیردیگر 

گردشگران تمایل بیشتری به استراحت و سکونت در 

جذب  تأثیرروستاهای پیرامونی دارند و این نتیجه 

گذاری آن به تأثیرگردشگر توسط شهر ایذه بوده که 

م مردم جهت اخذ رونق خانه های بوم گردی و اقدا

تسهیالت مالی در این زمینه منجر شده است. بهبود 

-آوری زباله، بهبود دسترسی و جادهفاضالب، جمع 

های روستایی، بهبود خدمات، ارزش زمین، تغییر 

، زاییزی به تجاری، رونق تولید، اشتغالکاربری کشاور

افزایش آگاهی مردم نسبت به گردشگری و گردشگری، 

اتی تأثیرکاهش مهاجرت از مهمترین  احیاء باغات و

است که گردشگری شهر ایذه با نقش آفرینی خود در 

 روستاهای پیرامونی به وجود آورده است. 

 مؤلفهنتیجه تحقیق نشان داد که میان روستاها از نظر 

دیگر  مؤلفهاقتصادی تفاوت وجود دارد و از نظر سه 

ه تفاوتی مشاهده نشده است. آنچه که در این زمین

مشخص است این نکته است که با افزایش فاصله از 

اند. پذیرفته تأثیرشهر، روستاها از نظر اقتصادی نیز کمتر 

بنابراین بین نقش اقتصادی گردشگری شهر ایذه با 

فاصله روستاها رابطه وجود دارد. نکته دیگر اینکه از 

اند پذیرفته تأثیرنظر کالبدی همه روستاها به یک میزان 

 شود. ذیری در کالبد روستاها مشاهده میپتأثیرو این 

ه ا با هر نقشی که داشتدهد که شهرهنتیجه نشان می

پیرامون خود و به ویژه  تواند محیطباشند، می

ین قرار دهند و ا تأثیرهای روستایی را تحت سکونتگاه

ق گوناگون و به شکل مختلف اتفاگذاری در ابعاد تأثیر

که  باشدینه مهم است آن میزم افتد. آنچه که در اینمی

در  آفرینی نهایت استفاده را برد وبایستی از این نقش

؛ مودراستای نحوه تعامالت شهر و روستا از آن استفاده ن

چرا که در صورت عدم توجه به این موضوع، یک رابطه 

ا( شکل یکسوبه بین شهر و روستا) از شهر به روست

و  نی بر روابط شهرهای مبتخواهد گرفت. اتخاذ برنامه

 روستا با تاکید بر گردشگری شهر ایذه و ایجاد شبکه

تواند به با روستاهای پیرامون نه تنها می گردشگری

توسعه گردشگری شهری کمک نماید، بلکه روستاهای 

ت ردشگری و رونق این صنعپیرامون را نیز به تکاپوی گ

نقش گردشگری شهر بر  نماید. از این رووادار می

ی ایستتواند نادیده گرفته شود و بپیرامون نمی اهایروست

 همواره به آن توجه نمود.
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