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مکانی ت فضایی، 

 هایسکونتگاه

شهرستان  ،یراشهریپ

 .ذهیا

برخوردار هستند.  یمناسب گاهیاز جا ،یگردشگر یهابهجاذو  هاتیظرف لیبه دل یراشهریپ یاز روستاها یبرخ

روستاها و  نیبه توسعه ا تواندیماثرات  نیاست. شناخت بهتر ا یاثرات توسعه گردشگر واسطهبه گاهیجا نیا

 یراشهریپ یهاسکونتگاه تحوالتدر  یاثرات گردشگر یبررس قیتحق نیشهر حوزه نفوذ منجر شود. هدف ا

و  یلیحلت-یفیتوص قتحقی¬است. ذهیکولفرح در شهرستان ا یگردشگر یروستا ،یمطالعه مورد صورتبه

نفر بوده که حجم  1189 روستا بالغ بر تیاست. جمع نامهپرسشبا استفاده از ابزار  یدانیبر مطالعات م یمبتن

 جنتایشد.  حاسبهم 70/0از  شتریکرونباخ ب یانجام شد. آلفا ستارو نیدر ا ینفر محاسبه و پرسشگر 290نمونه 

گر به روستا درصد افراد نسبت به ورود گردش 4/72از  شبی که ¬نشان داد هانیانگیم کیآزمون پارامتر

 هایفرصت جادیو ا 02/4 نیانگیدرآمدها با م شیآزمون از  افزا نیا نیدارند. همچن یمناسب یمندتیرضا

به  لکاکسونیون واشاره دارد. آزم یردشگرنگرش مثبت مردم به گ لیدال نیترمهماز  91/3 نیانگیبا م یشغل

اشاره  90، بعد از دهه به روستا جوارهم یهااستاناستان و  ذه،یتفاوت در ورود گردشگر از شهر ا یمعنادار

 یانمونهتک یتجه آزمونیتفاوت وجود ندارد. نت نیا ،یورود گردشگر خارج شیشاخص افزا یدارد. البته برا

با  تیجمع تیثبمربوط به کاهش مهاجرت و ت یاثر اجتماع نیشترینشان داد ب 05/0ز کمتر ا یدر سطح معنادار

در  یظر اقتصاداز ن ریتأث نیشتریاست. ب 83/3 نیانگیدوم در روستا با م های¬خانه شیو افزا 89/3 نیانگیم

 رشو گست  98/3 نیانگیبا م یشغل های¬فرصت شیمربوط به شاخص افزا 05/0کمتر از  یسطح معنادار

به   51/3 نیانگیبا م نیدر بحث زم یبوده است. شاخص ورود دالالن شهر 61/3 نیانگیبا م یمشاغل خدمات

بوط به در روستا مر یگردشگر یاثر کالبد نیشتریاست. ب یگردشگر یاقتصاد یاز اثرات منف یکیعنوان 

 یوندهایپ تعامالت و نزایم یگردشگر بارونقاست.  13/4 نیانگیبا م یخیارو مرمت آثار ت یشاخص نگهدار

 است. افتهیشیافزا زین یشهر-ییروستا
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 (صادقیو  اکبریعلیصفری...)یهادرتحوالت سکونتگاه گردشگری اثرات

 مقدمه
دار، در فضاهای روستایی دارای اثرات متنابهی است. از پررونق و دامنه فعالیت عنوانبهحاضر، گردشگری قرندر

متنوعی از قبیل  ی اثرگذاریدر فضاهای روستایی این است که دامنه ژهیوبههای خاص نظام اثرات گردشگری ویژگی

-گوناگون،های مکانیهمچنین بسته به موقعیتو  داردزیستیمحیطواقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نهادی

گردشگری در کشورهای  .(57: 1398تحوالت متفاوتی داشته باشد)جوان و همکاران،وتغییراتجهتوشدتتواندمی

را در ابعاد مختلف اقتصادی،  یتوجهقابلبعد از توسعه همواره اثرات  و این دینمایممختلف نقش مهمی را ایفاء 

ریزان و بسیاری از برنامه (. در حقیقتBalan & Burghelea,2015: 276شکل داده است) یطیمحستیزاجتماعی و 

: 1398ران،کنند)عنابستانی و همکارکن اصلی توسعه یاد می عنوانبههای گردشگری توسعه از فعالیت گذاراناستیس

 است مؤثرو  کنندهنییتعدر اقتصاد روستایی کامالً  هاآنکه امروزه نقش  یاگونهبه(. 59: 1398؛ صفری و صادقی،121

(Nowak & Gwiazdinska,2014: 54) . این پدیده  نگرجامعمناسب و  یزیربرنامهاما باید توجه داشت در فقدان

تحقیقات  (.Timothy,2005: 43را به وجود آورد)جدیدیمسائلخودیاتر کرده و تواند برخی مشکالت را عمیقمی

. عمده تحقیقات اندپرداختهاین فعالیت  یطیمحستیزمتعددی به آشکارکردن اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

 دگرگونکه گردشگری یک عامل بزرگ اقتصادی است که قادر است معیشت روستا را  دهدیمصورت گرفته نشان 

به اقتصاد روستا به شمار  یبخشتنوعو ابزار ارزشمندی برای  (Briedenhann,2004: 71؛ Sharpley,2002: 233)سازد

مدت باعث تحوالت گسترده و در دراز شودیمگردشگری سبب تغییرات ناگهانی در اقتصاد و معیشت مردم  .رودمی

اجتماعی و فرهنگی آن نیز دارای دو وجه مثبت  راتیتأث. )279: 1391شود)محمدی و همکاران،اقتصادی دیگری می

و...ها  ناهنجاریها، رفتارهای جامعه میزبان، ، ارزشورسومآدابهای مختلف در زمینه یرگذاریتأثو منفی است. این 

 (.Byeonge and Yooshik,2009: 104کند)میپیدا  نمود

بندی گردشگری روستایی و با توجه به ر پایه منطقهای بریزی منطقهگردشگری روستایی در چارچوب برنامه

جانبه روستایی و عاملی مهم در توسعه همه عنوانبهتواند می یطیمحستیزفرهنگی و -اقتصادی، اجتماعی یهاافتیره

اتی (. با توجه اثرkhani,2009: 13ای نقش مهمی را ایفا نماید)عنوان یک عامل در توسعه منطقهبه یترعیوسدر مقیاس 

بخش روستایی ایفاء نموده و اثرات اقتصادی  ژهیوبه افتهیتوسعهکه گردشگری در دو دهه اخیر در اقتصاد کشورهای 

دیگر  یهاضعفآن را یک رویکرد مطلوب در راستای پوشش  توانیمبه همراه داشته است،  هاآنسودآوری برای 

-ای از فعالیت(. زیرا گردشگری روستایی زنجیرهWang & Yotsumoto,2019: 190اقتصادی قلمداد نمود) یهابخش

 .(32: 1382اقتصادی است)خیاطی، یهاتیفعالآورده و اهرم ایجاد تعداد زیادی از  به وجودهای اقتصادی، خدماتی را 

های تاریخی، طبیعی، که به دلیل جاذبه شودیمبخش از گردشگری روستایی به روستاهای پیرامون شهری مربوط 

همین نقش جایگاه متفاوتی را  واسطهبهو  اندنمودههای دوم همواره نقش اساسی را ایفاء خانه عنوانبههی و تفریحگا

 اند. داشته

تفرجگاهی برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان محسوب شده و پاسخگوی  عنوانبهگردشگری روستاهای پیرامون 

از گردشگری در سفر به مناطق روستایی در نزدیک  گونهنیا. شودتقاضای گردشگران در بازار گردشگری شناخته می

دهنده گردشگری در مقیاس خرد است که شهرها در ارتباط مستقیم با روستاهای واقع در پیرامون شهر قرار دارد نشان

به همین  (.Byeonge & Yooshi,2009: 101زمانی قرار دارد)-بیشتر در ارتباط دو متغیر طبقات اجتماعی و ابعاد فضایی
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مقاصدی برای گردشگری  عنوانبههای طبیعی و شهرها به دلیل دارابودن قابلیت شهرهاکالندلیل روستاهای پیرامون 

شوند. گردشگری روستایی پیرامون شهرها سبب آن گردیده که رویکرد توسعه بر مبنای برگزیده می درمقیاس خرد

ی و تاریخی روستاها واقع در پیرامون شهرها و در نظر گرفتن مزیت های طبیعی، پتانسیل نیروی انسانشناخت زیرساخت

ی پیرامون شهر سرمایه عنوانبهقرار گیرد. از روستاهای پیرامون شهرها  موردتوجهنسبی متنوع سازی اقتصاد روستایی 

تاییان بلکه برای برای خود روس تنهانهروستاها این گردشگری  چراکه(؛ Countrside Agency,2002: 16)شودیمیاد 

( به اثرات مثبت 2018)1و انکدیجایاپرمانیک  همچنان که(. ,2011su :1439. )دارند یمناسب راتیتأثجامعه شهری نیز 

 راتیتأثرونق خدمات، ایجاد شغل و درآمدهای جدید برای جامعه روستایی و همچنین  ازجملهگردشگری 

را  یتوجهقابلاند که گردشگری منافع داشته دیتأک( 2017)2ا و همکاران. مانتروبیاندکردهاشارهمنفی آن  یطیمحستیز

( 2015و همکاران) 3لینال است. افتهیشیافزادر سطح خرد و یا شخصی به ارمغان آورده است و میزان وابستگی به مکان 

رات اقتصادی گردشگری و بر این باورند که بایستی اث کنندیمگردشگری بر روستا اشاره  یطیمحستیزبه اثرات منفی 

 .کنندیمرفاه اجتماعی ساکنان اشاره  در( به اثر و تغییرات گردشگری 2014)4بلسیک و همکاراندر روستا مدیریت شود

به اثرات اقتصادی گردشگری اشاره و گردشگری را دلیلی برای رونق مجدد بخش   (2014) 5لنرفرنچی و جیانتو

( به نقش گردشگری روستایی در ایجاد 2014و همکاران) 6. سگوریدانندیمکشاورزی از طریق ایجاد مزارع نمونه 

 نیاکریمی دانند.کند و گردشگری را دلیلی برای توسعه مزارع میکشاورزی اشاره می ازجملهمختلف توسعه  یهاتیظرف

 و کنند. عنیالیشاره میمردم و... ا ادراک( به اثرات تغییر کاربری زمین، استفاده از انرژی، تغییر 2014همکاران)و 

های اقتصادی، اجتماعی و دادند که توسعه گردشگری سبب تأثیرگذاری مثبت در شاخص ( نشان1397همکاران)

( نتیجه گرفتند که 1397و نوری)مهردانشمحیطی گردیده است. کالبدی و تأثیرگذاری منفی در شاخص زیست

تبلیغات نقش مهمی در توسعه گردشگری داشته است.  گردشگری، گسترش خدمات و یهاجاذبهمشارکت مردم، 

. انددانسته اثرات گردشگری در توسعه روستایی نیترمهم اقتصادی را-اثرات اجتماعی (1395صیده و اشراقی سامانی)

تر پررنگو اثرات این بخش را بر جامعه محلی  اندکرده دیتأک( به بعد اقتصادی گردشگری 1395ذال و همکاران)

بازارچه، افزایش کیفیت زندگی و حل معضل بیکاری را  تقویت اقتصاد منطقه از طریق رونق  (1395بهرامی) .انددانسته

مثبتی را برای توسعه گردشگری متصور  راتیتأث(1394و همکاران)امینی. اثرات گردشگری ذکر نموده است نیترمهم

 . اندداشتههستند و به تغییر و اثرات اقتصادی گردشگری اشاره 

گردشگر یعنی  مبدأبه مربوط  اول بعد. سازدیماین موضوع توجه به گردشگری در مقیاس خرد را در دو بعد ضروری 

فضایی این امر در رابطه با متغیرهای مربوطه پراکنش  یبندسطحشهرها و توجه به موضوع گذراندن اوقات فراغت و 

و نیازمند  شوندیممقاصد گردشگری روستایی محسوب  عنوانبهاست که  است. بعد دوم مربوط به روستاهای پیرامونی

اشتغال، درآمد و پایداری است)جوان و ،یزیربرنامهو توجه به مکان جغرافیایی در ارتباط با  یامنطقهیک نگرش 

                                                           
1 . Pramanik  & Ingkadijaya 
2 . Monterrubioa et al 
3 . Linela et al  
4 . Blesic 
5 . Lanfranchi & Giannetto 
6 . Sgroi   et al 
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جدا از  چراکهدارد؛  دوچندان(. به همین دالیل امروزه گردشگری روستاهای پیراشهری اهمیت 110: 1383سقایی،

مرکزی جهت گذراندن  عنوانبهجاذبه گردشگری داشته باشد یا نه، شهرنشینان از این روستاها  موردنظراینکه روستای 

 یاژهیوتاریخی، فرهنگی و طبیعی  یهاجاذبهروستای پیراشهری  کهیدرصورتنمایند. حال اوقات فراغت استفاده می

در این زمینه کامالً مهیا است.  یزیربرنامهو فرصت  شودیم اندوچندداشته باشد که اهمیت بخش گردشگری آن 

و جاذبه  هاتیظرفاین تحقیق در زمره این روستاها قرار دارد که عالوه بر موقعیت جغرافیایی آن، از  موردمطالعهروستای 

 گردشگری خاصی نیز برخوردار است. 

که سهم روستاها حدود  اندنمودهشهرستان ایذه بازدید  نفر از 8123حدود  1394که در سال  دهدیمآمار موجود نشان 

نفر از روستاها بازدید  2234که تقریبًا  باشدیمنفر  8546برابر با  شدهثبتنیز آمار  1397نفر بوده است. در سال  2134

طح روستاها اشتغال، مشاغل خدماتی در س ٔ  نهیدرزم. آماری که میزان درآمد را نشان دهد وجود ندارد اما اندنموده

 یدستعیصنانفر را مشغول به فعالیت نموده است)اداره کل میراث فرهنگی،  2تا 1که بیشتر این خدمات حدود  جادشدهیا

 (.1398و گردشگری  شهرستان،

های تاریخی در پیرامون شهر ایذه روستاهای بسیاری وجود دارد که از توان گردشگری مناسبی با توجه به جاذبه

ای دارد. گردشگری جایگاه ویژه ازنظرد. روستای کولفرح یکی از این روستاهای پیرامونی است که برخوردار هستن

ها است که ساالنه گردشگران بسیاری را از دوره عیالمی ماندهیبرجاهای این جایگاه ویژه به دلیل وجود آثار و کتیبه

بخش خدمات به وجود آورده که شامل  ازنظررا  یاگسترده. ورود گردشگران به این روستا تغییرات دینمایمجذب 

، ییزااشتغال ازنظراقتصادی  یهایدگرگونشود.  همچنین و مسافر، رستوران و مراکز خدماتی دیگر می یبرمگردخانه  

ایجاد درآمدهای جدید و افزایش تعامالت مردم روستا  با شهرنشینان و گردشگران از دیگر تحوالت توسعه گردشگری 

 . شودیممحسوب 

تاریخی بیشتر  آثارفاصله مکانی با شهر ایذه، تمایل مردم شهرنشین برای بازدید از این روستا و  واسطهبهنکته دیگر اینکه 

ای در طی دهه گذشته دوم نیز در حال افزایش است. روستای کولفرح دچار تغییرات گسترده یهاخانهو تعداد  شودیم

توسعه این روستا مورد  ٔ  نهیدرزمکه نقش و اثرات گردشگری  دهدیمنشان شده و این موضوع ضرورت مطلب را 

شناخته شود. بنابراین هدف  یخوببهاز نقش گردشگری  متأثرکنکاش و بررسی قرار گیرد و میزان تغییرات و تحوالت 

گردشگری یک روستا با جاذبه  عنوانبهاین تحقیق بررسی نقش گردشگری در تحوالت روستای پیراشهری کولفرح 

 تاریخی است. 

 لیدال نیترمهم -2آیا مردم از ورود گردشگر به روستا رضایت دارند؟-1که:  شودیممطرح  گونهنیاتحقیق  سؤاالت

)سال 1390گردشگر به روستا در قبل و بعد از سال  ورود زانیمآیا -3؟ ستیچ یگردشگر بهنسبت روستا  مردممثبت 

گردشگری در روستای محیطیزیست-کالبدیو اجتماعی اثرات اقتصادی،-4ه است؟ تغییرات( تغییری داشت مبدأ

اثرات گردشگری در روستای پیراشهری تفاوت معناداری  ازنظرهای جمعیتی آیا بین گروه-5پیراشهری کدام هستند؟ 

 وجود دارد؟
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 شناسی روش
ها در ها و گویهاست. شاخص نامهپرسش تحلیلی و از نوع کاربردی است. ابزار پژوهش،-توصیفیاین پژوهش

 .اندشده یبندجمعبا جستجو در مقاالت خارجی و داخلی  یگردشگر قاتیتحق بامتناسب  حاضر،پژوهش چارچوب 

نفر)اساتید و دانشجویان دکتری( بررسی و پایایی نیز از طریق 10ها از طریق جامعه نخبگان بالغ برروایی محتوایی آن

قرار گرفت که میزان ضریب برای  دییتأپایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد  ونباخ انجام شد.آلفای کر

، اثرات 79/0، میزان گردشگر ورودی 83/0نگرش مردم نسبت به گردشگری برابر با  ازجملههای مختلف بخش

است. جامعه آماری  شدهمحاسبه 86/0و  82/0، 84/0زیست محیطی به ترتیب برابر با -اقتصادی، اجتماعی و کالبدی

حجم نمونه با استفاده از نفر بوده، تشکیل داده است.  1189این تحقیق را ساکنان روستای کهباد)کولفرح( که بالغ بر 

برای است.  شدهانجامتصادفی)اتفاقی(  صورتبهدر سطح فرد  یریگنمونهنفر محاسبه شد.  290فرمول کوکران بالغ 

ای، نمونههای تحقیق نیز شامل آزمون تی تکاستفاده شد. آزمون SPSS افزارنرمنیز از  هاداده لیوتحلهیتجز

 والیس و ویلکاکسون است.  -کروسکال

 تحقیق یهاشاخص.متغیرها و 1جدول

 متغیر شاخص

)بهبود کیفیت ، گسترش خدمات رفاهی، افزایش درآمدها، سایروسازساختشغلی، تثبیت جمعیت، رونق  یهافرصتایجاد 

 روستا، ارزش زمین و...(

نگرش مردم نسبت 

 به ورود گردشگر

دیگر به  یهااستانگردشگر ورودی از شهر ایذه به روستا، گردشگر ورودی از استان خوزستان به روستا، گردشگر ورودی از 

 روستا، گردشگر خارجی)کشورهای خارجی( به روستا

میزان گردشگر 

 ورودی

، افزایش یگذارهیسرماشغلی، تمایل افراد به  یهافرصتدرآمدها، افزایش  یبخشتنوعو امالک، ایجاد و  افزایش ارزش زمین

بوم گردی و مسافر، فروش  یهاخانهسطح رفاه ساکنان، گسترش مشاغل خدماتی)خواربارفروشی، رستوران و...(، ایجاد 

بین شهر و روستا، افزایش تبادالت  ونقلحملافزایش و مسکن،  وسازساخت)لباس محلی، قالیچه و..(، رونق یدستعیصنا

اقتصادی و خرید از شهر، ورود دالالن شهری در بحث زمین، مراجعه ساکنان شهر به روستا جهت مشاغل خدماتی، افزایش 

تسهیالت بانکی مربوط به گردشگری، افزایش جایگاه کشاورزی، فرصت شغلی جدید در محوطه تاریخی کولفرح، افزایش 

 آوری محصوالت لبنی و محلیفر

 اقتصادی

افزایش تعامل ساکنان شهر با روستا، بهبود درک روستاییان از گردشگر و گردشگری، بهبود خدمات اجتماعی)بهداشتی، 

فرهنگی بین ساکنان  تبادلآموزشی و...(، افزایش شهرت روستا، افزایش حس تعلق مکانی، کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت، 

های دوم به گردشگری روستا، افزایش خانه نیمسئولبیشتر  دیتأکشلوغ شدن روستا و کاهش آرامش، توجه و و گردشگران، 

 در روستا، مراجعه گردشگران شهر ایذه به روستا، افزایش سفرهای ساکنان شهر ایذه به روستا

 اجتماعی

، بهبود کیفیت بهداشتی روستا، اجرای هایرسدستو  هاراهنگهداری، مرمت و بهبود آثار تاریخی، نگهداری، مرمت و بهبود 

زباله، افزایش آلودگی صوتی به دلیل جاده ارتباطی، تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی و خدماتی، تخریب  یآورجمعطرح 

روستا و پیرامون آن، کمیت و کیفیت آب آشامیدنی، ایجاد و افزایش فضاهای سبزی، تغییر معماری و مصالح  ستیزطیمح

 وسازساختدر قوانین  یریگسختختمانی به مدرن، سا

زیست -کالبدی

 محیطی

 

به اشکفت سلمان، روستای  توانیمآثار گردشگری آن  نیترمهمشهرستان ایذه در استان خوزستان قرار دارد. از 

نی اشاره نمود. های باستاآن، خونگ اژدر، تاالب میانگران، شیمن و تپه یهابهیکتکولفرح)کهباد(، روستای شیوند و 

کیلومتر است و این فاصله مکانی فضای جغرافیایی خاصی را در کنار  3فاصله روستا کهباد)کولفرح( تا شهر ایذه حدود 
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 (صادقیو  اکبریعلیصفری...)یهادرتحوالت سکونتگاه گردشگری اثرات

 نگارهسنگها یا موضوع گردشگری برای این روستا ایجاد نموده است. گردشگری این روستا به دلیل وجود کتیبه

ط به دوران عیالمیان )ایالم کهن( است.  همین جاذبه سبب شده که ساالنه نقش برجسته مربو 6کولفرح است که شامل 

گردشگرانی بسیاری از این روستا بازدید کنند و خدمات مختلف تفریحی و رفاهی نیز شکل بگیرد. جمعیت این روستا 

(. این در 1395خانوار بوده است)مرکز آمار ایران، 290نفر و  1189، بالغ 1395بر اساس سرشماری نفوس و مسکن 

( که نشانگر روند افزایشی جمعیت 1385نفر بوده )مرکز آمار ایران، 1448جمعیت بالغ بر  1385حالی است که در سال 

 (.1شکلسال گذشته است) 10در طی 

 
 .موقعیت روستای گردشگری کولفرح)کهباد( در شهرستان ایذه1شکل

 

 های تحقیقهیافت

درصد  58سال بوده است.  62سال و حداکثر برابر با  24سنی حداقل سن برابر با  ازنظر دهدیمآمار پاسخگویان نشان 

درصد  5درصد لیسانس،  25درصد دارای دیپلم،  36تحصیالت  ازنظر. اندشدهدرصد را زنان شامل  42را مردان و 

این متغیرها در سطح  (. بررسی2)جدولانددادهاز دیپلم تشکیل  ترنییپادرصد دکتری و مابقی را  2کارشناسی ارشد، 

که این موضوع  شدهانجامکه از تمامی افراد با توجه به سن، جنس و سطح تحصیالت پرسشگری  دهدیمنمونه نشان 

باشد. در حقیقت هر چه توزیع نمونه بر اساس متغیرهای  مؤثر شدهیآورجمعهای تواند در تعمیم بهتر نتایج و دادهمی

 بیشتری دارند. دیتأکقابلیت تعمیم و باشد، نتایج  ترمناسب ذکرشده
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 اجتماعی نمونه مطالعه شده یهایژگیو.2جدول

 درصد فراوانی - -

 58 168 مرد جنس
 42 122 زن

 رده سنی)سال(

35-24 65 4/22 
45-36 76 2/26 
55-46 98 7/33 
64-56 51 5/17 

 تحصیالت

 32 93 از دیپلم ترنییپا
 2/36 105 دیپلم

 8/24 72 انسلیس
 82/4 14 کارشناسی ارشد

 06/2 6 دکتری

 

شود. بخش زیادی از این درصد مشاغل را شامل می 27دهد که مشاغل خدمات های اقتصادی نمونه نشان میویژگی

درصد در رتبه دوم قرار دارد. بیشترین درصد  25است. بخش کشاورزی با  جادشدهیاگردشگری روستا  واسطهبهمشاغل 

 3تا 2درصد افراد نیز دارای درآمد بین  30درصد است. حدود  39میلیون تومان با 2تا  1مد ماهانه مربوط به افراد با درآ

دهد که از وضعیت مناسبی نشان می شدهیبررس(. توزیع نمونه بر اساس دو متغیر 3میلیون تومان در ماه هستند)جدول

 مطلوبی داشته است.  ریتأثو درآمد، گردشگری شغلی  ازنظررسد که برخوردار بوده و به نظر می

 

 اقتصادی نمونه مطالعه شده یهایژگیو.3جدول

 درصد فراوانی میزان درآمد)تومان( درصد فراوانی شغل

 39 112 میلیون 1-2 11 32 دولتی

 30 87 میلیون2-3 25 72 کشاورز

 20 57 میلیون 3-4 22 64 دامدار

 11 34 میلیون تومان4-5 27 78 خدماتی

 - - - 15 44 سایر

 1399های پژوهش،مأخذ؛ یافته

 
 مردم  از ورود گردشگر  یمندتیرضاسنجش 

دهد شده، سنجش دیدگاه مردم نسبت به ورود گردشگران به روستا است. نتایج نشان میموضوعات بررسی نیترمهماز 

درصد نیز رضایت خیلی زیاد  30زیاد و  درصد افراد نسبت به ورود گردشگران به روستا رضایتمندی 4/42که حدود 

درصد نیز  86/5درصد گزینه کم و  31/9. اندداشتهدرصد سطح رضایت خود را متوسط ابراز  4/12. همچنین اندداشته

درصد افراد نسبت به ورود گردشگر  4/72توان نتیجه گرفت که بیش از . بنابراین میاندنمودهگزینه خیلی کم را انتخاب 

مطلوبی دارند. در حقیقت از ورود گردشگر  یمندتیرضابه دنبال داشته باشند،  توانندیم هاآنو اثراتی که  به روستا

مردم روستای کولفرح از ورود  یطورکلبهکمی از این موضوع دارند.  یمندتیرضادرصد نیز  17/15. کنندیماستقبال 

 (. 4)جدولانددادهمثبتی را نشان  یریگموضعگردشگران استقبال کرده و نسبت به این موضوع، 
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 . سنجش دیدگاه مردم نسبت به ورود گردشگران به روستا4جدول

 درصد فراوانی گزینه
 30 87 خیلی زیاد

 4/42 123 زیاد

 4/12 36 متوسط

 31/9 27 کم

 86/5 17 خیلی کم

 100 290 جمع
 1399های پژوهش،مأخذ؛ یافته

 

 ریگردشگبهنسبتمردم سنجش نگرش

دالیل نگرش مثبت مردم نسبت به گردشگری و گردشگران نیز بررسی شد. نتایج آماری گویای این مطلب  نیترمهم 

است. در  شدهمطرحعامل یا دلیل توسط ساکنان روستا  نیترمهم عنوانبه، 02/4است که افزایش درآمدها با میانگین 

به درآمدها داشته است، نسبت به آن دیدگاه مثبتی  یبخشعتنو ٔ  نهیدرزمنقشی که گردشگری  واسطهبه هاآنحقیقت 

که  اندداشتهاست و افراد ابراز  قرارگرفتهبندی در رتبه دوم این اولویت 91/3های شغلی با میانگین دارند. ایجاد فرصت

 مشاغل کمک نموده است. گسترش خدمات رفاهی با یبخشتنوعگردشگری مشاغل جدیدی را فراهم نموده و به 

 هاآنمردم نسبت به نگرش مثبت  ذکرقابلاز دیگر دالیل  80/3با میانگین  وسازساختو همچنین رونق  85/3میانگین 

گردشگری به تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت  ازآنجاکه. همچنین رودیمبه گردشگری و گردشگران به شمار 

یکی از دالیل مثبت  عنوانبه 77/3ا نیز با میانگین این عامل ر موردمطالعهروستاییان به شهر کمک نموده است، نمونه 

 انددانسته رگذاریتأثدرصد نیز سایر عوامل را  34/3، ذکرشده. جدا از موارد اندنمودهنسبت به گردشگری ذکر  هاآن

ر د ذکرشدهگردشگری در ارزش زمین و بهبود کیفیت روستا اشاره نمود. میانگین کلی دالیل  ریتأثتواند به که می

نگرش مثبت مردم روستایی نسبت به  ٔ  نهیدرزماست که نشانگر اهمیت این دالیل  78/3( نیز برابر با 5جدول)

 گردشگری است.

 

 دالیل نگرش مثبت مردم نسبت به گردشگری و  گردشگران نیترمهم. سنجش 5جدول

 میانگین انحراف معیار گویه
 شغلی یهافرصتایجاد 

 

45/1 91/3 

 77/3 987/0 تثبیت جمعیت

 80/3 09/1 وسازساخترونق 

 85/3 56/1 گسترش خدمات رفاهی

 02/4 12/1 افزایش درآمدها

 34/3 06/1 سایر)بهبود کیفیت روستا، ارزش زمین و...(

 78/3 - جمع
 1399های پژوهش،مأخذ؛ یافته

 
 (1390میزان گردشگران ورودی به روستا)قبل و بعد از سال 

های مختلف گزارش کرد، وجود نداشته است. بر همین زان گردشگر را بر اساس آن در سالآمار دقیقی که بتوان می

است.  شدهانتخاب 1390، سال مقایسه تغییرات را سال موردمطالعهاساس برای سنجش تغییرات مبتنی بر دیدگاه نمونه 
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گری نیز خدمات مختلفی ارائه و ، نسبت به مرمت آثار تاریخی روستا اقدام شده و در این مجموعه گردش1390در سال 

است. با توجه به نرمال  شدهاستفادهسال مقایسه  عنوانبهروند ورود گردشگر نیز افزایش یافت. بر همین مبنا این سال 

انجام بررسی  منظوربهاین آزمون آماری (. 6است)جدول شدهاستفادهدر این قسمت از آزمون ویلکاکسون  هادادهنبودن 

شود.  بررسی میزان گردشگر ورودی به روستا در دو دوره قبل سته یا انطباق بین دو نمونه به کار گرفته میدو نمونه واب

 تقریباً روند گردشگری این روستا قوت گرفته است. 90از دهه  چراکهانجام شد؛  1390و بعد از سال 

، نشانگر هاشاخصت هر یک از این وضعی برای بررسی این شاخص، چهار نوع گردشگر ورودی به روستا ارزیابی شد.

درآمدها، ایجاد مشاغل جدید، امکانات و... است. نتایج آزمون در  ٔ  نهیدرزمدر تغییرات به وجود آمده  هاآناهمیت 

قرار دارد. شاخص  05/0شاخص گردشگر خارجی، در سطح معناداری کمتر از  ٔ  نهیدرزم جزبهها تمامی شاخص

قرار دارد و به این معنا است که بین میزان ورودی گردشگر خارجی  181/0ی برابر با گردشگر خارجی در سطح معنادار

های برابر )نقطه مقایسه تغییرات گردشگری روستا( تفاوت معناداری وجود ندارد. تعداد رتبه1390در قبل و بعد از سال 

جی تفاوت چندانی مشاهده نشده و جذب گردشگر خار ٔ  نهیدرزمکه در حقیقت  کندیمبه این نکته مهم اشاره  281با 

که برای جذب گردشگر خارجی  رسدیم. به نظر اندندانسته توجهقابلبا تغییرات  چنانآنساکنان روستا این مورد را 

توان نتیجه گرفت که تغییرات به وجود آمده یکی از دالیل اصلی باشد.  لذا می تواندیمدر این منطقه، ضعف تبلیغات 

 گردشگر داخلی بوده است نه خارجی. جهیدرنتقتصادی و اجتماعی بیشتر های انهیدرزم

های گردشگر ورودی از شهر ایذه، که شاخص یاگونهبهها نشان از اختالف معناداری دارد. اما بررسی دیگر شاخص

ته است و افزایشی به خود گرف روندکیهای دیگر، گردشگر ورودی از استان خوزستان و گردشگری ورودی از استان

ها به نسبت های مثبت هر یک از این شاخصاست.  تعداد رتبه افتهیشیافزانیز  هاآنگردشگری، میزان و روند  بارونق

اشاره دارد. برای مثال تعداد  1390های منفی بیشتر است و به همین نکته مهم یعنی افزایش گردشگران در دهه رتبه

منفی بیشتر است. همچنین  یهارتبهاست ک نسبت به  277های دیگر برابر با های مثبت گردشگر ورودی از استانرتبه

. میانگین شاخص دهدیمافزایشی را نشان  روندکی( 1390ها در قبل و بعد از دوره زمانی)مقایسه میانگین این شاخص

است. این  شدهمحاسبه 06/4 بعدازآنو در  35/3، برابر با 1390گردشگری ورودی از شهر ایذه به روستا در قبل از سال 

و گردشگری  اندکردهافراد ورودی به روستا در این زمینه، تغییراتی را احساس  ٔ  نهیدرزمنکته نشانگر این است که مردم 

ها نیز همین تفاوت میانگین صادق است. گردشگر ورودی یک نقطه مثبت عمل کرده است. برای دیگر شاخص عنوانبه

و برای شاخص گردشگری  65/3برابر با  بعدازآنو  87/2بالغ بر  1390تا در قبل از سال از استان خوزستان به روس

ارزیابی شده است. بنابراین  48/3و بعد از آن  71/2بالغ بر  1390های دیگر به روستا در قبل از سال ورودی از استان

افزایشی  روندکید دارد و این تفاوت ورود گردشگر داخلی به روستا از دیدگاه مردم تفاوت معناداری وجو ٔ  نهیدرزم

گردشگری است که رونق بیشتری نسبت  ازلحاظجدید روستا  ینیآفرنقش جهیدرنت. این روند افزایشی دهدیمرا نشان 

 به گذشته داشته است. 
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 (صادقیو  اکبریعلیصفری...)یهادرتحوالت سکونتگاه گردشگری اثرات

 )آزمون ویلکاکسون(  1390. میزان ورود گردشگر قبل و بعد از سال 6جدول

سطح  هارتبه هادادهمیانگین  1390بعد از سال  میزان ورود گردشگر قبل و شاخص

قبل از سال  معناداری

1390 

بعد از سال 

1390 

رتبه 

 مثبت
 رتبه منفی

رتبه 

 برابر

گردشگر 

 ورودی

35/3 گردشگر ورودی از شهر ایذه به روستا  06/4  274 7 9 000/0 
87/2 گردشگر ورودی از استان خوزستان به روستا  65/3  269 9 12 000/0 

71/2 دیگر به روستا یهااستانگردشگر ورودی از   48/3  277 3 10 000/0 
19/1 گردشگر خارجی)کشورهای خارجی( به روستا  24/1  3 6 281 181/0 

 1399های پژوهش،مأخذ؛ یافته

 
 اثرات اقتصادی گردشگری  در روستا

که  دهدیمنشان  یانمونهزمون تی تک بررسی نقش و اثرات اقتصادی گردشگری در روستای پیراشهری از طریق آ

(. نتیجه به این معنا است که گردشگری 7قرار دارند)جدول 05/0ها یا امکانات در سطح معناداری کمتر از همه شاخص

و اثرات بهتر شناخته شود از دیگر  ینیآفرنقشبه دنبال داشته است. برای اینکه جهت این  یراتیتأثاقتصادی  ازنظر

در شرایط بیشتر از  هاآندهد همه ها نشان می.  بررسی میانگین شاخصشودیمین آزمون آماری استفاده پارامترهای ا

. این مطلب نشانگر آن است که گردشگری  در باشدیمها نیز مثبت حد مالک قرار دارند. همچنین حد باال و پایین آن

های اقتصادی روستا قوت ردشگری بسیاری از ظرفیتگ بارونق گریدعبارتبهبوده است.  مؤثروضعیت اقتصادی روستا 

 .شوندیماست. برخی از این اثرات مثبت و برخی نیز منفی محسوب  مشاهدهقابلگرفته و اثرات آن در روستا  دوچندان

شغلی  یهافرصتمربوط به شاخص افزایش  05/0اقتصادی در سطح معناداری کمتر از  ازنظرگردشگری  ریتأثبیشترین 

به افزایش ارزش زمین و امالک، ایجاد و  توانیمبوده است. دیگر اثرات گردشگری در روستا  98/3نگین با میا

گذاری، افزایش سطح رفاه ساکنان، گسترش مشاغل درآمدها، تمایل افراد به سرمایه یبخشتنوع

)لباس محلی، قالیچه یدستعیصنابوم گردی و مسافر، فروش  یهاخانهخدماتی)خواربارفروشی، رستوران و...(، ایجاد 

بین شهر و روستا، افزایش تبادالت اقتصادی و خرید از شهر،  ونقلحملو مسکن، افزایش  وسازساختو..(، رونق 

افزایش تسهیالت بانکی مربوط به گردشگری، فرصت شغلی جدید در محوطه تاریخی کولفرح  و افزایش فرآوری 

یکی از  عنوانبه  51/3رود دالالن شهری در بحث زمین با میانگین محصوالت لبنی و محلی اشاره نمود. شاخص و

گردشگری، بسیاری از افراد ساکن در شهر نسبت به خرید زمین  بارونق چراکهاثرات منفی گردشگری در روستا است؛ 

داد شود که یک اثر منفی از گردشگری قلم توانیماند که ی داشتهتوجهقابلو مباحث مربوط به آن در روستا فعالیت 

است. گردشگری برای بخش کشاورزی اثر چندانی نداشته و میانگین  بازشدهزمینه برای ورود دالالن شهری به روستا 

فعالیت  بارونقگردشگری بر رونق آن اشاره دارد. در حقیقت  یرگذاریتأثکم یا عدم  یرگذاریتأثبه  98/2برابر با 

نسبت به این مشاغل تمایل بیشتری نشان داده و بخش کشاورزی کمتر جوانان  ژهیوبهگردشگری و خدماتی، مردم و 

شده است. البته در بخش فراوری محصوالت لبنی به دلیل تقاضای گردشگران، افراد زیادی در این بخش مشغول 

 آمدهدستبهداشته و با توجه به نتایج  موردمطالعهی در روستای پیراشهری توجهقابلاثرات اقتصادی  یگردشگر. اندشده

و  دیتأکبیان نمود که در روستاهای پیراشهری با این چارچوب، ظرفیت اقتصادی زیادی وجود دارد که با  توانیم

 خواهد بود. مؤثربرای جامعه روستایی مفید و  هاتیظرفبهتر، این  یزیربرنامه
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 (یانمونه. سنجش اثرات اقتصادی گردشگری در روستای پیراشهری)آزمون تی تک 7جدول

 میانگین 3مبنای آزمون =  شاخص

T  درجه

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

از 

 میانگین

فاصله اطمینان در 

 درصد 95سطح 
 حد باال حدپایین

3/15 افزایش ارزش زمین و امالک  289 000/0  675/0  657/0  977/0  67/3  

4/13 درآمدها یبخشتنوعایجاد و   289 000/0  768/0  345/0  768/0  76/3  

1/18 شغلی یهافرصتافزایش   289 000/0  987/0  436/0  765/0  98/3  

5/9 یگذارهیسرماتمایل افراد به   289 000/0  659/0  546/0  786/0  65/3  

0/13 افزایش سطح رفاه ساکنان  289 000/0  634/0  644/0  987/0  63/3  

87/8 گسترش مشاغل خدماتی)خواربارفروشی، رستوران و...(  289 000/0  612/0  432/0  678/0  61/3  

1/10 بوم گردی و مسافر یهاخانهایجاد   289 000/0  349/0  178/0  453/0  34/3  

1/12 )لباس محلی، قالیچه و..(یدستعیصنافروش   289 000/0  711/0  456/0  671/0  71/3  

4/15 و مسکن وسازساخترونق   289 000/0  790/0  579/0  701/0  79/3  

91/6 ر و روستابین شه ونقلحملافزایش   289 000/0  703/0  453/0  541/0  70/3  

1/11 افزایش تبادالت اقتصادی و خرید از شهر  289 000/0  730/0  543/0  892/0  73/3  

43/8 ورود دالالن شهری در بحث زمین  289 000/0  512/0  287/0  365/0  51/3  

76/5 مراجعه ساکنان شهر به روستا جهت مشاغل خدماتی  289 000/0  598/0  165/0  297/0  59/3  

43/4 افزایش تسهیالت بانکی مربوط به گردشگری  289 000/0  432/0  187/0  321/0  43/3  

65/2 افزایش جایگاه کشاورزی  289 000/0  981/0  142/0  344/0  98/2  

78/4 فرصت شغلی جدید در محوطه تاریخی کولفرح  289 000/0  810/0  289/0  451/0  81/3  

6/11 لبنی و محلی افزایش فرآوری محصوالت  289 000/0  550/0  124/0  298/0  55/3  

 
 اثرات اجتماعی گردشگری  در روستا

نمونه تکبر اساس دیدگاه مردم و با استفاده از آزمون تی ارزیابی اثرات اجتماعی گردشگری در روستای پیراشهری

شاخص اجتماعی  12ست. از معنادار ا 05/0ای بیانگر آن است اثرات اجتماعی گردشگری در سطح کمتر از 

اند از افزایش ترعبااجتماعی  یهاشاخص(. این 8)جدولدهندیمشاخص اثرگذاری مثبت را نشان  12، شدهیبررس

تعامل ساکنان شهر با روستا، بهبود درک روستاییان از گردشگر و گردشگری، بهبود خدمات 

حس تعلق مکانی، کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت،  اجتماعی)بهداشتی،آموزشی و...(، افزایش شهرت روستا، افزایش

های دوم به گردشگری روستا، افزایش خانه نیمسئولبیشتر  دیتأکتبادالت فرهنگی بین ساکنان و گردشگران، توجه و 

ها همان در روستا، مراجعه گردشگران شهر ایذه به روستا و افزایش سفرهای ساکنان شهر ایذه به روستا. این شاخص

و لذا  اندشدهیابیارز( 3بیشتر از مقدار مالک) هاآن نیانگیمکه  شوندیمجتماعی گردشگری محسوب اثرات ا

اجتماعی  توجهقابلبر روستای پیراشهری اثرگذار بوده است. یکی از نکات مهم و  هانهیزمگردشگری در این 

های ورود گردشگران، افزایش خانه صورتبهگردشگری، افزایش تعامالت و پیوندهای روستا با شهر ایذه است که 

گردشگری روستا، میزان ارتباط شهروندان  بارونقبه این روستا قبل درک است. در حقیقت  نیمسئولدوم و توجه بیشتر 

 جهیدرنتساکن شهر ایذه با این روستا و برعکس به دالیل مختلف اقتصادی و اجتماعی بیشتر شده است. این موضوع 

نونی است. بیشترین اثر اجتماعی گردشگری در روستای پیراشهری مربوط به کاهش نقش گردشگری در دهه ک

و افزایش  84/3و بهبود درک روستاییان از گردشگر و گردشگری با میانگین  89/3مهاجرت و تثبیت جمعیت با میانگین 
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 (صادقیو  اکبریعلیصفری...)یهادرتحوالت سکونتگاه گردشگری اثرات

های اجتماعی برخی شاخص گردشگری عالوه بر بهبود بارونقاست. بنابراین  83/3های دوم در روستا با میانگین خانه

 .شوندیمنیز مثبت ارزیابی  هاآنکه بسیاری از  افتهیشیافزاشهری نیز -روستا، میزان تعامالت و پیوندهای روستایی

 

 (یانمونه. سنجش اثرات اجتماعی گردشگری در روستای پیراشهری)آزمون تی تک 8جدول

3مبنای آزمون =  شاخص  میانگین 

T  درجه

 آزادی

سطح 

دارینیمع  

اختالف 

از 

 میانگین

فاصله اطمینان در 

درصد 95سطح   

 حد باال حدپایین

0/11 افزایش تعامل ساکنان شهر با روستا  289 000/0  712/0  345/0  456/0  71/3  

11/8 بهبود درک روستاییان از گردشگر و گردشگری  289 000/0  842/0  324/0  542/0  84/3  

21/9 تی، آموزشی و...(بهبود خدمات اجتماعی)بهداش  289 000/0  734/0  564/0  687/0  73/3  

2/12 افزایش شهرت روستا  289 000/0  698/0  431/0  564/0  69/3  

0/11 افزایش حس تعلق مکانی  289 000/0  741/0  768/0  987/0  74/3  

13/8 کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت  289 000/0  89/0  342/0  457/0  89/3  

32/7 اکنان و گردشگرانتبادیل فرهنگی بین س  289 000/0  813/0  123/0  487/0  81/3  

2/14 شلوغ شدن روستا و کاهش آرامش  289 000/0  234/0  321/0  453/0  23/3  

3/11 به گردشگری روستا نیمسئولبیشتر  دیتأکتوجه و   289 000/0  704/0  347/0  544/0  70/3  

76/8 های دوم در روستاافزایش خانه  289 000/0  834/0  298/0  432/0  83/3  

13/6 مراجعه گردشگران شهر ایذه به روستا  289 000/0  821/0  365/0  465/0  82/3  

12/9 افزایش سفرهای ساکنان شهر ایذه به روستا  289 000/0  774/0  167/0  287/0  77/3  

 
 زیست محیطی گردشگری در روستا-اثرات کالبدی

ی پیراشهری با آزمون تی تک نمونه انجام شد. نتایج آزمون زیست محیطی گردشگری در روستا-اثرات کالبدیسنجش

معنادار بوده و اثرگذاری  05/0زیست محیطی در سطح کمتر از -کالبدی یهاشاخصآماری نشان داد که همه 

از  توانیم. برای تعیین جهت اثرگذاری شودیم دییتأزیست محیطی در روستای پیراشهری -کالبدی ازنظرگردشگری 

( نشان از 9در جدول) ذکرشدهباال و پایین آزمون و همچنین میانگین استفاده نمود. مشاهده میانگین اثرات نتایج حد 

مقدار باالی حد مالک آزمون آماری است. بیشترین اثر کالبدی گردشگری در روستا مربوط به شاخص نگهداری، 

است. در حقیقت  04/4زباله با میانگین  یرآوجمعو سپس اجرای طرح  13/4مرمت و بهبود آثار تاریخی با میانگین 

رونق گردشگری روستا سبب شده که به آثار تاریخی توجه بیشتری شود و در راستای خدمات بهتر به گردشگران به 

محیطی زیست-زباله نیز توجه شده است. همچنین از دیگر اثرات کالبدی یآورجمع ازجمله یطیمحستیزمسائل 

، بهبود کیفیت بهداشتی روستا، افزایش آلودگی هایدسترسو  هاراهداری، مرمت و بهبود به نگه توانیمگردشگری 

روستا و پیرامون  ستیزطیمحصوتی به دلیل جاده ارتباطی، تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی و خدماتی، تخریب 

لح ساختمانی به مدرن و آن، کمیت و کیفیت آب آشامیدنی، ایجاد و افزایش فضاهای سبزی، تغییر معماری و مصا

اشاره نمود. یکی از اثرات مهم گردشگری تغییر کاربری کشاورزی به گردشگری  وسازساختدر قوانین  یریگسخت

دیگر منجر شده است.  یهاتیفعالاست که عالوه بر کاهش جایگاه کشاورزی، به رونق  98/3و خدماتی با میانگین 

 تواندیمکه  رودیمه و نوع معماری روستا نیز به سمت معماری شهری پیش در روستا قوت گرفت وسازهاساختهمچنین 
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گردشگری در روستای  یطورکلبهآن در این زمینه باشد.  راتیتأثگردشگری و همچنین نزدیکی به شهر و  جهیدرنت

برخی نیز منفی به همراه داشته که برخی از این اثرات مثبت و  یطیمحستیز، اثرات کالبدی و موردمطالعهپیراشهری 

 عنوانبه، تغییر معماری، روند سریع تغییر کاربری کشاورزی ستیزطیمح. افزایش آلودگی صوتی، تخریب اندبوده

 .شوندیماثر مثبت ارزیابی  عنوانبه(، 9در جدول) ذکرشده یهاشاخصو دیگر  شدهشناختهاثرات منفی 

 

 (یانمونهوستای پیراشهری)آزمون تی تک زیست محیطی گردشگری در ر-. سنجش اثرات کالبدی9جدول

3مبنای آزمون =  شاخص  میانگین 

T  درجه

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

اختالف 

از 

 میانگین

فاصله اطمینان در 

درصد 95سطح   

 حد باال حدپایین

1/11 نگهداری، مرمت و بهبود آثار تاریخی  289 000/0  13/0  457/0  568/0  13/4  

34/6 هایدسترسو  هاراههبود نگهداری، مرمت و ب  289 000/0  601/0  432/0  765/0  60/3  

08/5 بهبود کیفیت بهداشتی روستا  289 000/0  713/0  345/0  589/0  71/3  

10./1 زباله یآورجمعاجرای طرح   289 000/0  043/0  216/0  347/0  04/4  

6/13 افزایش آلودگی صوتی به دلیل جاده ارتباطی  289 000/0  543/0  253/0  761/0  54/3  

8/14 تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی و خدماتی  289 000/0  987/0  418/0  667/0  98/3  

5/10 روستا و پیرامون آن ستیزطیمحتخریب   289 000/0  435/0  329/0  551/0  43/3  

21/9 کمیت و کیفیت آب آشامیدنی  289 000/0  587/0  249/0  378/0  58/3  

32/8 بزیایجاد و افزایش فضاهای س  289 000/0  790/0  195/0  378/0  79/3  

65/8 تغییر معماری و مصالح ساختمانی به مدرن  289 000/0  821/0  188/0  377/0  82/3  

45/6  وسازساختدر قوانین  یریگسخت  289 000/0  708/0  276/0  432/0  70/3  

 
 جمعیتی یاهگروهتحلیل تفاوت اثرات)نقش( گردشگری در روستای پیراشهری از دیدگاه 

های جمعیتی بررسی شد. گردشگری در روستای پیراشهری از دیدگاه گروه ینیآفرنقشدر این بخش تفاوت اثرات 

سال( و  36-50سال(، میانساالن) 35تا20در  سه گروه جمعیتی جوانان روستا) موردمطالعهبرای این بخش نمونه 

های اجتماعی و اقتصادی اه و نظرات افراد با سنین و موقعیتشدند. اینکه دیدگ یبندطبقهسال(  65 یال 51بزرگساالن)

های در بسیاری از مسائل و دیدگاه چراکهتواند باشد؛ مختلف نسبت به گردشگری چگونه است، بسیار مهم می

که نسبت  شودیمها سبب هایی وجود دارد و وجود همین تفاوت دیدگاهروستاییان نسبت به موضوعات مختلف، تفاوت

یکسان و  صورتبهیک موضوع،  ٔ  نهیدرزمهای افراد نتایج دیدگاه کهیدرصورتکمی مردد بود.  آمدهدستبهنتایج به 

 شدهاستفادهنتایج نیز بهتر است. برای بررسی این موضوع از آزمون کروسکال والیس  یریپذمیتعمباشد،  جهتکیدر 

 مورداستفادهرای مقایسه سه یا بیش از سه گروه مستقل (. این آزمون یک آزمون ناپارامتری است که ب10است)جدول

تفسیر کرد که سطح  گونهنیاهای جمعیتی بایستی گروه ازلحاظ. در تفسیر نتایج تفاوت اثرات گردشگری ردیگیمقرار 

است که نشان  شدهمحاسبه 05/0زیست محیطی بیشتر از -معناداری برای هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی

 99با اطمینان  گریدعبارتبهاثرات گردشگری تفاوت معناداری وجود ندارد.  ازنظرهای جمعیتی میان گروه دهدیم

های جمعیتی با هر موقعیت های مختلف متفاوت نیستند و میان گروهگفت که این اثرات در گروه توانیمدرصد 

 ، اختالف دیدگاهی وجود ندارد.دهذکرشنسبت به اثرات گردشگری در سه بعد اقتصادی و اجتماعی، 



 
 

 124 

 

 (صادقیو  اکبریعلیصفری...)یهادرتحوالت سکونتگاه گردشگری اثرات

 والیس( –آزمون کروسکال  جمعیتی) یهاگروه ازلحاظگردشگری  ینیآفرنقش. معناداری اثرات 10جدول

 جمعیتی یهاگروه ازلحاظگردشگری  ینیآفرنقشمعناداری اثرات 

 زیست محیطی-بعد کالبدی بعد اجتماعی بعد اقتصادی شاخص آماری

Chi-Square 
 

23/1 32/2 65/2 
df 2 2 2 
sig 118/0 154/0 132/0 

 1399های پژوهش،مأخذ؛ یافته

 

 گیرینتیجه

نقش و عملکرد  جهیدرنت. بخشی از این تعامالت شودیمتعامالت شهر و روستا در قالب فرم و فرآیندهای مختلفی انجام 

ه تعامالت و ارتباطات بیشتری با نقاط روستاها است. روستاهای پیراشهری با توجه به جایگاه و موقعیت فضایی، هموار

این نقش عمل  ریتأثشهری دارند. در این زمینه روستاهایی که دارای یک نقش و عملکرد برتر هستند همواره تحت 

این نقش قرار دارد بلکه تعامالت آن با نقاط شهری نیز به این  ریتأثتحت  هاآنتوسعه و گسترش  تنهانهو  ندینمایم

کیلومتری نسبت به شهر ایذه با موقعیت  3است. روستای کولفرح در شهرستان ایذه با توجه به فاصله  موضوع وابسته

تواند یک گزینه مناسب در این زمینه باشد. این روستا به دلیل برخورداری و نزدیکی ارتباطی و عملکرد گردشگری، می

( 1390. این عملکرد در طی دهه گذشته)به مجموعه گردشگری کولفرح، دارای عملکرد گردشگری و خدماتی است

 بوده است. دیتأکاست. در این تحقیق این اثرات و نقش مورد  داکردهیپاهمیت بیشتری 

که روستای کولفرح تغییرات زیادی در طی دهه کنونی به خود دیده است و همه این تغییرات  دهدیمنتیجه نشان 

است. سنجش دیدگاه ساکنان روستا گویای این مطلب است که  نقش خدماتی و گردشگری روستا جهیدرنت یاگونهبه

ورود گردشگران را  هاآننسبت به توسعه گردشگری و گردشگران دارند.   یتأملقابلبرخالف گذشته دیدگاه مثبت و 

ها و همچنین شغلی، افزایش خدمات، بهبود دسترسی یهافرصتبخشی به درآمدهای روستایی، ایجاد عاملی در تنوع

ایجاد نموده که از دیدگاه مردم  یهابخشدانند. در حقیقت گردشگری تحوالت مناسبی در این ها میاهش مهاجرتک

است. همچنین در طی دهه کنونی، تعداد گردشگران ورودی به روستا چه گردشگر محلی و چه  شدهیابیارزمثبت 

در ورودی گردشگران خارجی به روستا اشاره دارد ، افزایش داشته است. البته نتایج از عدم تفاوت یامنطقهگردشگر 

های در سطح استان و استان کهیدرحال. باشدیمبخش اعظم این موضوع به دلیل نبود تبلیغات مناسب  رسدیمکه به نظر 

 . دهدیممردم نشان  ازنظرصعودی را  روندکیتعداد گردشگران  80و  70مجاور به نسبت دهه 

توان می راتیتأثاین  ازجملهزیادی داشته است.  راتیتأثاقتصادی  ازنظرری روستایی کولفرح مردم، گردشگ نظرازنقطه

به درآمدها، گسترش خدمات رفاهی، افزایش قیمت زمین، افزایش   یبخشتنوع، یشغل یهافرصتبه افزایش 

نمود. البته برخی از این  اشاره وسازهاساخت، رونق ونقلحملهای بومگردی، افزایش ، ایجاد خانههایگذارهیسرما

به ورود دالالن شهری در عرصه زمین اشاره نمود. عالوه بر این ورود افراد شهری جدید  توانیماثرات منفی بوده که 

های جدیدی کرده است. نزدیکی این روستا به روستا را دچار چالش یاگونهبههای دوم نیز و ایجاد خانه وسازساخت

فعالیت گردشگری و  بارونقهای دوم ساکنان شهر شود. جهت ایجاد مراکز تفریحی و خانه شهر سبب شده که مرکزی

جوانان نسبت به این مشاغل تمایل بیشتری نشان داده و بخش کشاورزی کمتر شده است. البته  ژهیوبهخدماتی، مردم و 

اند. نتایج این بخش ش مشغول شدهفرآوری محصوالت لبنی به دلیل تقاضا گردشگران، افراد زیادی در این بخ بخشدر 
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( و امینی و 1391(، محمدی و همکاران)2002(، شارپی)1994پیگرام) ازجملهگذشته از مطالعه با تحقیقات

روستاهای پیراشهری پوشش و تکمیل  ٔ  نهیدرزمرا  ذکرشدهنتایج تحقیقات  یاگونهبه( مطابقت دارد و 1394همکاران)

 نموده است. 

افزایش تعامل ساکنان شهر با روستا، بهبود به  توانیم ازجملهماعی نیز اثرات مختلفی داشته است. اجت ازنظرگردشگری 

درک روستاییان از گردشگر و گردشگری، بهبود خدمات اجتماعی)بهداشتی، آموزشی و...(، افزایش شهرت روستا، 

ساکنان و گردشگران، توجه و افزایش حس تعلق مکانی، کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت، تبادالت فرهنگی بین 

به گردشگری روستا، مراجعه گردشگران شهر ایذه به روستا و افزایش سفرهای ساکنان شهر ایذه  نیمسئولبیشتر  دیتأک

اجتماع گردشگری، افزایش تعامالت و پیوندهای روستا با شهر  توجهقابلبه روستا اشاره نمود. یکی از نکات مهم و 

به این روستا اتفاق افتاده است.  نیمسئولدوم و توجه بیشتر  یهاخانهود گردشگران، افزایش  ور صورتبهایذه است که 

گردشگری روستا، میزان ارتباط شهروندان ساکن شهر ایذه با این روستا و برعکس به دالیل مختلف  بارونقدر حقیقت 

هه کنونی است. بیشترین اثر اجتماعی نقش گردشگری در د جهیدرنتاقتصادی و اجتماعی بیشتر شده است. این موضوع 

گردشگری  بارونقهای دوم در روستا است. گردشگری در روستای پیراشهری مربوط به کاهش مهاجرت و افزایش خانه

که  افتهیشیافزاشهری نیز -های اجتماعی روستا، میزان تعامالت و پیوندهای روستاییعالوه بر بهبود برخی شاخص

(، عینالی و 2014(، بلسیک و همکاران)2009شوند.  تحقیقات پیونگ)ثبت ارزیابی مینیز م هاآنبسیاری از 

 صورتبهنیز به اثرات اجتماعی گردشگری اشاره دارند و تحقیق حاضر ( 1398( و صفری و صادقی)1397همکاران)

است. تحقیق  شدهمانجابیشتر در روستاهای غیرپیراشهری  ذکرشدهنماید. تحقیقات می دییتأموردی این موضوع را 

 . دینمایم دییتأدیگر  به گونهحاضر این اثرات اجتماعی را در روستاهای پیراشهری 

رونق گردشگری روستا سبب شده که به آثار تاریخی توجه بیشتری شود و در راستای خدمات بهتر به گردشگران به 

زیست محیطی -از دیگر اثرات کالبدی زباله نیز توجه شده است. همچنین یآورجمع ازجمله یطیمحستیزمسائل 

به بهبود کیفیت بهداشتی روستا، تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی و خدماتی، کمیت و کیفیت  توانیمگردشگری 

آب آشامیدنی، تغییر معماری و مصالح ساختمانی به مدرن اشاره نمود. تغییر کاربری کشاورزی به گردشگری و خدماتی 

های خدماتی و افزایش است که عالوه بر کاهش جایگاه کشاورزی، به رونق فعالیت تأملقابلالبدی اثرات ک نیترمهماز 

و نوع معماری روستا نیز تغییر  وسازهاساختارزش زمین در روستا و ورود دالالن شهری منجر شده است. همچنین 

گردشگری در روستای  ینیآفرنقش نتایج گویای این است که تفاوتی میان دیدگاه افراد نسبت بهاست. داکردهیپ

 یطیمحستیزپیراشهری وجود ندارد. در حقیقت تمامی افراد با سنین مختلف نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی و 

. نتایج ددارندیتأکبه اثرات مثبت گردشگری  هاآنگردشگری در روستا، یک دیدگاه یکسان و مشترک دارند و همه 

-این نکته در مکان دکنندهییتأ یاگونهبه( نیز 1395( و بهرامی)2014نیا و همکاران)ریمی(، ک2004برایدن هن) تحقیقات

 . دینمایم دییتأهای مختلف روستایی هستند که تحقیق کنونی به طرق دیگری این موضوع را در روستای پیرامون شهری 

اقتصادی، اجتماعی  ازنظراثرات مختلفی را آفرینی در روستای پیراشهری عالوه بر اینکه گردشگری با نقش کهآننتیجه 

شهری را نیز دچار تحول نموده است. این -و کالبدی در روستا ایجاد نموده است، برخی تعامالت و پیوندهای روستایی
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 (صادقیو  اکبریعلیصفری...)یهادرتحوالت سکونتگاه گردشگری اثرات

است که میزان ارتباطات روستا و شهر زیاد و همچنین میزان ورودی گردشگر به روستا نیز بیشتر  یاگونهبهتعامالت 

 است. گرفتهشکلدر روستا  یاگستردهگردشگری روند افزایشی داشته و تغییرات  جهیدرنتاین اثرات  شده است.

ای پیراشهری در راستای نتایج تحقیق چند پیشنهاد و راهبرد در راستای توسعه گردشگری و همچنین توسعه فضاه 

 توان ارائه نمود:می

تاریخی شهر ایذه در راستای جذب گردشگر و توسعه تبلیغات جهت جذب گردشگران بازدیده کننده از آثار  -

 روستای پیرامونی مطالعه شده.

روستاهای پیرامونی)روستای کولفرح( و شهر  یهالیپتانستدوین یک برنامه مدون و توسعه محور با توجه به  -

 توسعه گردشگری فضاهای پیراشهری. باهدفایذه 

ولفرح با شهر ایذه در راستای افزایش ارتباطات اقتصادی استفاده از پیوندهای فرهنگی و اجتماعی روستای ک -

 و گردشگر محور.

ایجاد یک پیوند فضایی پایدار بین روستای کولفرخ با روستاهای پیرامونی دیگر که دارای ظرفیت گردشگری  -

 هستند.  یابالقوه

ح( تحت نفوذ شهر گردشگران روستاهای پیرامونی)روستای کولفر ازیموردنو حمایت برخی از خدمات  نیتأم -

 توسعه فضاهای پیرامون شهری. باهدف

به دیدگاه مثبت مردم نسبت به گردشگران، بهتر است که دفتر ارائه خدمات راهنمایی در روستا و  با توجه -

 بر گردشگری ایجاد شود. دیتأکهمچنین شهر ایذه جهت توسعه فضاهای پیرامون شهری با 

بومگردی در روستا افزایش یابد تا از خروج  یهاخانهشود که نهاد میبا توجه به روند افزایشی گردشگر، پیش -

 مزیت اقتصادی گردشگر از روستا جلوگیری نماید.
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