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 چکیده
های کسب درآمد جهت افزایش توان اقتصادی و  گری شهری یکی از راهگردش ،امروزه

المللی  اهمیت بین که آید ( به حساب مییاجتماعی و یکی از نیروهای اجتماعی بسیار مهم )شهر

و اجتماعی، طور جهانی فضاهای فرهنگی،  به. گردشگری ی نیز دارداقتصادی و ژئوپلتیکی بسیار

های  آباد با داشتن جاذبه شود. شهر خرم و ساکن می ،کند زی میسازد، بازسا جغرافیایی را می

این شهر در حال  ،طبیعی و تاریخی فراوان ساالنه پذیرای گردشگران زیادی است، با این روند

این پژوهش جهت اجرای  . بنابراین،های گردشگری شهری است شدن به یکی از قطب تبدیل

خصوص  هب آباد، خرمشهر  ساکنان ـ اجتماعی اقتصادیگردشگری بر وضعیت آثار شناسایی 

تحلیلی ـ  آور است. روش پژوهش مبتنی بر توصیفی الزام ،وابسته به بخش گردشگری شاغالن

های مورد نظر نیز از طریق  ها همراه شده و داده که با پیمایش میدانی جهت تکمیل پرسشنامه

ب ی، ضراسکوئر یاکآماری های  اند و از آزمون پردازش شده 21SPSSافزار آماری  نرم

ها استفاده شده است. نتایج نشان  برای تحلیل دادهای  ندال و آزمون تی تک نمونهک یبستگمه

بخش  شاغالنهای اقتصادی و اجتماعی زندگی  مؤلفهدهد که گردشگری شهری بر  می

های دیگر  بخش شاغالنو کیفیت زندگی این گروه نسبت به دارد مثبت  تأثیرگردشگری 

 تری برخوردار است. اورزی و مشاغل آزاد( از وضعیت مطلوب)کش

 

ـ  اقتصادیگردشگری، وضعیت آباد،  شاغالن بخش گردشگری، شهر خرم واژگان: کلید

 .اجتماعی
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 مقدمه

زمان در عصر ـ    فضاگردشگری در قرن بیستم با اختراع وسایل مختلف مسافرتی شکل جدیدی به خود گرفت. فشردگی 

نایافته شکل گرفته است. در این  سازمانداری  اطالعاتی و ارتباطی است که در بستری از سرمایه فناوریز حاضر ناشی ا

ۀ است که در چارچوب منطق شبکوابسته هایی  گرفته از این فرایند بیش از همه به جریان شکلفضای جغرافیایی  ،میان

جایی گردشگران میان  هها جاب یک گونه از این جریان. دهند می نایافته قرار سازمانداری  باز تولید فضا را در خدمت سرمایه

( به ی(. گردشگری یکی از نیروهای اجتماعی بسیار مهم )شهر22: 1387 فضاهای جغرافیایی است )مافی و سقایی

گی، طور جهانی فضاهای فرهن به. گردشگری ی نیز داردالمللی اقتصادی و ژئوپلتیکی بسیار اهمیت بین که آید حساب می

توان انکار کرد که گردشگری یک نیروی  شود. نمی و ساکن می ،کند سازد، بازسازی می و جغرافیایی را می ،اجتماعی

ای که  آید. هزاران بازدیدکننده العاده برای تغییر است و در بسیاری از کشورها نیرویی برای خوشبختی به حساب می فوق

دهند  بلکه زندگی محلی را به وضع بهتر یا بدتری تغییر می، آورند می پولتنها همراه خود  نهآیند،  برای گردش می

(Rossana 2007: 95) . های گردشگری  مکان یکی از شهرها گیرد.  های دیدارگر شکل می اساس وجود جاذبه برگردشگری

حیط شلوغ دهند جهت تجدید قوای روحی و جسمی برای مدت کوتاهی هم که شده م . مردم ترجیح میپرجاذبه هستند

ایجاد زمینۀ ویژه در  هب ،کشورهاتوسعۀ و به دامن سرسبز طبیعت روی آورند. صنعت گردشگری در کنند اطراف خود را رها 

ۀ عمدعوامل یکی از منزلۀ  بهاین صنعت  ،بنابراین .(Daryabari & Ebrahimi 2010: 19) بسیار مهم است ،اشتغال

های گردشگری  جاذبهشتن (. با اینکه کشور ایران از لحاظ دا80: 1391)لطفی  استشده اجتماعی بدل ـ   اجتماعیتغییرات 

تواند در اقتصاد بسیاری از  شود و می صنعتی نوپا در داخل کشور محسوب می منزلۀ کشور برتر دنیاست، به 10جزء 

از مشکالت نظیر  تواند در کاهش بسیاری بسزایی داشته باشد. گردشگری شهری می تأثیرشهرهای گردشگرپذیر کشور 

تواند به نظام مدیریت شهرها در جهت افزایش توان اقتصادی شهر و به  و میشود ... مؤثر  و ،بیکاری، رکود صنایع محلی

آباد شهری فرهنگی،  خرم. ها( منجر شود شهر )شورای شهر و شهرداریۀ کنند ادارههای  تبع آن افزایش درآمد سازمان

آباد به سبب برخورداری از شرایط  تاریخی خرمۀ . به باور بسیاری از پژوهشگران، درو توریستی است ،تجاری، خدماتی

زیست مهم های  های باستانی شمال به جنوب و غرب به شرق یکی از کانون یی و قرار گرفتن در مسیر راهوهوا آبمناسب 

آباد قدمت این  پیش از تاریخ خرم ۀگان جپنآمده از غارهای  دست بهبشر در دوران پیش از تاریخ بوده است. ابزارهای سنگی 

تاریخی قلعۀ متعدد تاریخی نظیر  های گرداند. وجود آثار و جاذبه می برهزار سال پیش چهل زمین را به  ایرانۀ بخش از پهن

دهندۀ  و آثار متعدد دیگر نشان ،نوشته، پل شکسته سنگآجری، گرداب سنگی، منارۀ (،  خواستاالفالک )دژشاپور  فلک

کهن و پیشینۀ با توجه به  ،آباد ست. شهر خرموهوا آبسرسبز و خوش درۀ های مختلف تاریخی و تمدنی در این  یهال

و تأسیسات زیربنایی جهانگردی مناسبی که  ،تسهیالت، خدماتو  های فرهنگی و تاریخی و اماکن تفریحی فراوان جاذبه

گردشگری تبدیل شود.  یبه قطب سب بخش دولتی و خصوصیی مناگذار سرمایهو  جذب گردشگرزمینۀ تواند در  دارد می

 ساکنانکیفیت زیست ارتقای اجتماعی، فرهنگی و ـ   توسعۀ اقتصادیتوریسم در  تأثیراین پژوهش سعی دارد به بررسی 

عۀ توستوریسم و توسعۀ اصلی اینجاست که آیا بین مسئلۀ که در صنعت گردشگری فعالیت دارند، بپردازد.  ،آباد شهر خرم

های مورد نظر در چه  مؤلفهاین ارتباط در بین  ،های اقتصادی و اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟ اگر ارتباطی وجود دارد مؤلفه

و  ـ اجتماعی اقتصادیتوسعۀ سم با یتورتوسعۀ فرض اینکه بین  پیشداری قرار دارد؟ این پژوهش با  معناسطحی از 

 سؤاالت یادشده است.وجود دارد، در پی پاسخ به  یمعناداررابطۀ آباد  ممردم شهر خر یستیز یفیکارتقای و  یفرهنگ

 

 



   35 آباد شهر خرم یشاغالن بخش گردشگر یـ اقتصاد  یاجتماع تیوضع یبررس

 مبانی نظری

قدر مهم است که در سراسر شهرهای دنیا مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است. در  صنعت گردشگری شهری آن

در قالب سمینارها  ،اخیرهای  های زیادی در ایران و جهان صورت گرفته است. در سال پژوهش ،گردشگری شهری زمینۀ

شده است. در رابطه با موضوع پژوهش، موحد و  تأکیدبر لزوم توجه به گردشگری شهری در ایران  ،های مختلف و برنامه

با  ،«آباد خرمگردشگری شهر توسعۀ های گردشگری جهت  بررسی ظرفیت»ای با عنوان  ، در مطالعه1389دولتشاه در سال 

ظرفیت الزم را برای  آباد خرمتحلیلی مبتنی بر عملیات میدانی به این نتیجه رسیدند که شهر ـ  استفاده از روش توصیفی

 زمینۀگرفته در  صورتبه چند مورد از تحقیقات  ،طور خالصه هب ،1شدن به قطب گردشگری دارد. در جدول تبدیل

 شود. گردشگری شهری اشاره می

 پژوهشپیشینۀ  .1 جدول

 نتیجه یقروش تحق عنوان سال نویسنده

نوربخش و 

 سراسکانرود
1389 

نقش گردشگری شهر در 

 هاشهر کالناقتصادی توسعۀ 
 تحلیلیـ   توصیفی

ی در ارتباط مؤثرتوانند نقش  می توریستیهای  جاذبه

 ها داشته باشند.شهر کالنبا اقتصاد 

پور و  رنج

 همکاران
1390 

توریسم منجر فرضیۀ بررسی 

دورۀ به رشد در ایران طی 

 1347 ـ 1388

ـ   جوهانسون

 جوسلیوس

محرک منزلۀ  بهتواند  می صنعت گردشگریتوسعۀ 

 .شودتولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 

 1390 قدمی و غالمیان

بررسی کیفیت مبادی ورودی 

 تأکیدشهرهای گردشگری با 

نمونۀ ) گردشگرانجامعۀ بر 

 موردی: بابلسر(

پیمایشی مبتنی بر 

 پرسشنامه

ضمن معرفی بافت و عناصر  نمطمئپیادۀ مسیر 

 یک راوی و یک هادی مناسب منزلۀ هارزش آن ب با

و حیات را مأنوس تواند هر ناشناسی را با بافت  می

 .کنددرون بافت جاری 

مهرگان و 

 همکاران
2012 

گردشگران خارجی بر  تأثیر

انسانی طی توسعۀ شاخص 

 1967ـ  2007زمانی دورۀ 

 خودبازگشتیوقفۀ 

معناداری میان ورود گردشگران مثبت و رابطۀ 

مدت و  کوتاهانسانی در توسعۀ خارجی و شاخص 

 مدت وجود دارد. بلند

 

این صنعت توسعۀ شناخت آن و تالش در جهت برای بعدی است،  چند ای مقوله با در نظر گرفتن اینکه صنعت توریسم

شناسی، مدیریت،  مثل اقتصاد، جامعه ها ممکن است شامل مواردی ابعاد مختلف را مد نظر داشت. این جنبهباید 

 ،امروزه نظر است.مدتوریسم از دیدگاه اقتصادی و جغرافیایی آن بیشتر مقولۀ و جغرافیا باشد. در این مبحث،  ،روانشناسی

اال و خدمات کارائۀ (. شهرها با 183: 1392آید )محمدی  به حساب می گردشگریمهم گردشگری شهری یکی از اشکال 

 های فعالیتارائۀ ن با یشهرها همچن .آورند یرا فراهم م یو فرهنگ ،ی، اقتصادیاجتماع های فعالیتاز  یعیوس دامنۀمتنوع 

( 1994) امزیلیشاو و و (.2005 یموتیکنند )ت یرا ایجاد م یگردشگرزمینۀ توسعۀ  یو فراغت ییرایانات پذکمانند ام یخدمات

نان خود را فراهم کنندگان و ساکدیبازد یها یازمندیها، ن انات و جاذبهکز اما ییز باالکبا تمر ،یشهر یدارند نواح تأکیدز ین

ست از مجموعه کارهایی ا کند: توریسم عبارت توریسم را چنین تعریف می( W.T.Oجهانگردی ). سازمان جهانی کنند یم

ها  لی در آن مکاندهد و بیش از یک سال متوا که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام می

توان گردشگری را خروج از محیط معمول زندگی )سازمان  می ،همچنین(. 19: 1388پور  )جهانیان و نادعلی« مانند نمی

                  گرفتن از خانه حس  فاصلهنظر قرار داد.     مد ( 7: 2009، به نقل از برنت ریچی، (UNWTO)جهانی گردشگری ملل متحد 

 (Cohen Erikو تکرار را به دنبال دارد و جذابیت سفر در همین نکته نهفته است تنوع و تازگی و دوری از پژمردگی 

(2004: 41. 

شهرها جهت دوری از آلودگی شهر و خستگی ناشی از زندگی شهرنشینی نیازمند تفریح و گذران اوقات فراغت  ساکنان
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شده از این  تولیددر ازای هر یک میلیون دالر  هک طوری به؛ ند تا از آن لذت ببرندا های شهری های سالم و تفرجگاه در محیط

کشورها و شهرهای مختلف در  ،رو این (. از3: 1383توان بیست هزار شغل جدید ایجاد کرد )الندبرگ و همکاران  صنعت می

سهم اهالی محل از سودهای گردشگری و تالش برای ارتقای تأیید  ،همچنین .کنند جذب گردشگر تالش زیادی می

گردشگری شهری عالوه بر  ،با این حال(. 37: 1390)عظیمی  استا و عالیق مردم محل از فواید گردشگری ه انگیزه

بر گردشگری را باید توسعۀ این دو گروه است. نوع های  نظریهاما آنچه مهم است تلفیق  ،نیز داردمخالفانی آن، مدافعان 

 .(95ـ87: 1384و طبیعی انتخاب کرد )معصومی  ،بع مصنوعیمردم، منا ـ اجتماعی اقتصادیهای  مبنای پاسخگویی به ارزش

شهرها در  ید به توانمندیبا یگردشگرتوسعۀ  یبرا یزیر . هرگونه برنامهاستاین نوع دیدگاه بیشتر بیانگر مدل سیستمی 

اهای (. گردشگری عالوه بر کمک در حفظ بن16: 1386 یم توجه داشته باشند )لطفیمستق غیرم و یخدمات مستقارائۀ 

منزلۀ  به( و 116: 1386 شهر نیز نقش مثبتی داشته باشد )موحدتوسعۀ تواند در  میراث فرهنگی، می منزلۀ بهتاریخی 

سهم  ..Lanza) (et al 2005: 87شمار آیده سازوکاری برای افزایش درآمد و اشتغال در هر دو بخش رسمی و غیررسمی ب

 :Lee 2007)خواهد رسید  2014درصد در سال  10/9، به 2004ی در سال درصدی گردشگری در تولید ناخالص جهان 10/4

بین ۀ ، چهار رابطگردشگری شهری: بازدیدکنندگان، اقتصاد و رشد شهرهای بزرگکریستوفرلو در کتاب خود با عنوان  .(100

ع گردشگری شهری تمایز و دیگر عوامل مناب ،. او میان عوامل اولیه، ثانویهکرده استگردشگری و مناطق شهری را بررسی 

آورند. عوامل ثانویه از قبیل محل  عوامل اولیه دالیل عمده و اصل دیدار بازدیدکنندگان از شهر را فراهم می .شده استقائل 

نقل یا اطالعات گردشگری اگرچه در موفقیت گردشگری شهری نقش  و حملسکونت و محل خرید و عوامل اضافی مانند 

بازدیدکننده را به  ۀتواند عالق می ای که آیند. عناصر کلیدی حساب نمی بهترین عامل جذب گردشگر  بسیار مهمی دارند، مهم

  ها و جشنواره ،و مراکز گردهمایی، وقایع ،ها های تاریخی، سواحل، نمایشگاه بخش اند از: عبارتن مناطق شهری افزایش دهد

.(Judith ruetsche 2006: 117) ات اجتماعی و تأثیرزایی،  ر از مزایای اقتصادی و اشتغالگردشگری فعالیتی است که غی

زمان است که بعد مرئی عرصۀ و باورها در بستر مکان و در  ،ها، سالیق فرهنگی بسیاری دارد. از تعامل افکار و اندیشه

 (.127: 1392 شود )خاکساری و همکاران نشینی زاده می شهرشود و مدنیت و  تمدن متبلور می و فرهنگ

 

، از دو روش اسنادی شده حاضر، با توجه به موضوع بررسیمقالۀ در  است.تحلیلی ـ  روش پژوهش در این تحقیق توصیفی

با تکیه بر  ،گردآوری اطالعات استفاده شد. در ادامه نیزبرای از پرسشنامه  ،. در روش میدانیگرفته شدو میدانی بهره 

بخش  شاغالنهای پیمایشی از میان  پرسشنامه، با بررسی نتایج حاصل از داده مطالعات توصیفی و مشاهدات عینی و ابزار

ه وسیلۀ تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از پرسشنامه بفرضیۀ و بخش گردشگری به اثبات  ،کشاورزی، مشاغل آزاد

تعداد افراد  ،جموعم . درگیری تصادفی استفاده شد از روش نمونه ،. در این پژوهششد تأیید SPSSافزار آماری  نرم

 از دو نوع پرسشنامه استفاده شد:زمینه، در این  است.مورد  270شونده  پرسش

بخش گردشگری  شاغالنبر  یو فرهنگ یاقتصادـ   اجتماعیۀ سم بر توسعیتور تأثیرسنجش برای اول: پرسشنامۀ 

 .شدندنمونه انتخاب  منزلۀ بهخانوار  90تعداد  یآمارجامعۀ ل که از ک است

بخش گردشگری با بخش کشاورزی و  شاغالنوضعیت اقتصادی و اجتماعی بین برای مقایسۀ دوم: شنامۀ پرس

اول مقایسه  ۀدست آمده با نتایج موجود در پرسشنامه گیرند تا نتایج ب نفر مورد پرسش قرار می 180مشاغل آزاد طراحی و 

 .شود

 

 روش پژوهش



   37 آباد شهر خرم یشاغالن بخش گردشگر یـ اقتصاد  یاجتماع تیوضع یبررس

اجتماعی ـ   توسعۀ اقتصادیرسد با متغیر  ی که به نظر میمتغیرهای ،های اولیه ای و مصاحبه پس از مطالعات کتابخانه

این پژوهش تحت  شدۀ آباد مرتبط باشند، شناسایی شدند. متغیرهای مطالعه بخش گردشگری شهری در شهر خرم شاغالن

ماندگاری در محل سکونت، انگیزۀ عوامل وضعیت مسکن، وضعیت بیمه، رضایت خانوارها از شغل، سطح درآمد، 

 د.شدنبررسی  و سطح آگاهی ،های آموزشی شغلی، شرکت در کالس های فرصت

 

 شده مطالعهمحدودة 

های موازی شکل آهکی به  ، در میان کوه1390نفر در سرشماری سال 453هزار و  558آباد با جمعیتی معادل  شهر خرم

اقع شده است )ایزدپناه عرض جغرافیایی ودقیقۀ  32درجه و  30طول و  ۀدقیق 21درجه و  48متر بین  1170ارتفاع 

با درختان انبوه و جویبارهای  وهوا آبای خوش  کیلومتری جنوب غرب تهران، در دره 480ۀ (. این شهر در فاصل16: 1376

. از داردهای طبیعی فراوانی  های بلند واقع شده و به لحاظ طبیعت خاص خود مناظر دیدنی و تفرجگاه پرآب و در میان کوه

آید  ای که دارد، یکی از شهرهای قدیمی ایران به شمار می ساله هزار چندتاریخی، این شهر با تاریخ  ۀلحاظ قدمت و سابق

آباد به  ( شهر خرم2دهد )جدول یشهر نشان م یها جاذبه یکه در طی تاریخ، دستخوش تغییرات زیادی شده است. بررس

ها و خدمات شهری مناسب  زیرساخت . بنابراین،است رباز مورد توجه بودهیاز د یاسیو نقش س ییایت جغرافیتوجه به موقع

 .داردگردشگری توسعۀ را جهت 
 آباد های شهر خرم بندی جاذبه طبقه .2 جدول

 خاص رویدادهای گردشگر جذب هدف با محور انسان بازدیدکننده جذب اهداف با نه اما ساخت انسان طبیعی

 گردان آب چشمۀ

 دارایی
 شاپوری پل کیو ابسر و دریاچه االفالک فلک قلعۀ

 سنگی گرداب جنکایی سرای ششم قرن ۀنوشت سنگ صفوی،دورۀ  ۀنوشت سنگ اراز آب چشمۀ

 رضا میرزا سید بازار االفالک فلک قلعۀ محیط ساماندهی قدیمی منار آباد خرم درۀ

 یآباد خرم پل ای صخره پارک جامع مسجد موسی حوض درۀ

 گنجی غار
 علی، بن زیدمقبرۀ  لدین،ا فلک مقبرۀ باباطاهر، مقبرۀ

 گبری آسیاب
  

 

 
 شده . موقعیت منطقۀ مطالعه1 تصویر
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 های یافته

مربوط به  یها و تحلیلی داده یفیتوص یها ق و شاخصیتحق یها نمونه یاز مشخصات فرد یبرخ ،ن قسمتیدر ا

 شود. می یدار بررسسؤاالت پرسشنامه با استفاده از جدول و نمو

 

 اولپرسشنامۀ  یفیتوص یها افتهی

و مشاغل وابسته به گردشگری( بوده در  ،آباد که دارای مشاغل متفاوت )کشاورزی، آزاد شهر خرم ساکنانخانوار از  270

 شغلآباد است که  خانوار( ساکن شهر خرم 90شوندگان ) بر پرسش تأکید ،در این پژوهش. اند یده شدهق حاضر سنجیتحق

 ارائه شده است. 3در قالب جدولها  آن یمشخصات فرد است.وابسته به بخش گردشگری ها  آن

 
 بخش گردشگری( شاغالنها ) یت آزمودنیجنس یع درصد و فراوانیتوز. 3 جدول

 آماره

 جامعه

 زن مرد

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 8/27 25 2/72 65 آباد خرمشهر  ساکنان

 

ال، یت و ویسوئاجارۀ ، یدار                                     ن افراد عمدتا  در مشاغلی مانند مغازهیو مشاهدات نگارندگان ا یندایم یها افتهیطبق 

بخش گردشگری( فقط  شاغالننمونه )جامعۀ ن یه در بکذکر است  شایانند. ا و ... مشغول ،ی، هتلداریدار رستوران

 نند.ک یت میشغل فعال یکه در یو بق دارنددرصد شغل دوم  4/24

 

 دومپرسشنامۀ  یفیتوص یها افتهی

 

 بخش کشاورزی و آزاد( شاغالنها ) یت آزمودنیجنس یع درصد و فراوانیتوز. 4 جدول

 آزاد کشاورزی

 آماره

 جامعه

 زن مرد زن مرد

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 88/38 35 1/61 55 11/11 10 88/88 80 آباد شهر خرم ساکنان

 

 ی تحلیلی و آزمون فرضیهها یافته

های  های امنیت و آرامش روان جامعه را فراهم آورد و موجب دگرگونی تواند زمینه می ناسب و مطمئنسرپناه و مسکن م

 ینمونه منزل شخصجامعۀ  یثر خانوارهاکه اکته است کن نیادهندۀ  نشان 5جدول .دشوروابط اجتماعی  ۀزمینسی در  اسا

 ردند.کعنوان  ین خود را شخصکت مسکیان مالیل پاسخگوکدرصد از  7/66ه ک یطور دارند؛ به
 

 ها ین تحت تصرف آزمودنکت مسیوضع یبررس. 5 جدول

 شاخص 

 جامعه

 نوساز قدیمی نیمتعلق به والد یا اجاره یشخص

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 1/71 64 9/28 26 3/23 21 10/0 9 7/66 60 آباد شهر خرم ساکنان

 

 پژوهش



   39 آباد شهر خرم یشاغالن بخش گردشگر یـ اقتصاد  یاجتماع تیوضع یبررس

با توجه به  هدد . این آمار نشان میدرصد است 1/71نوساز با  یها ، خانهدهش مطالعهجامعۀ ثر خانوارها در کن اکنوع مس

از رفاه باالتر  یبهتر و برخوردار های نکجاد مسیا یبراها  آن لیشهر، تما ساکنانش درآمد یو افزا یگردشگرتوسعۀ 

. ز شده استیآباد ن شهر خرم یالبدکو رشد  یساز ن مسئله باعث رونق صنعت ساختمانین ایه است و همچنافتیش یافزا

تا  100بخش گردشگری بین  شاغالناز  42/0واحدهای مسکونی تحت تصرف حدود  ،6با توجه به جدول ،همچنین

وضعیت اقتصادی بیانگر  ،آباد خرمبا توجه به کمبود زمین و قیمت باالی آن در شهر دارد که  مساحتمتر مربع 150

 .استبخش گردشگری  شاغالنمناسب 

 

 نمونهجامعۀ ن تحت تصرف خانوارها در کمساحت مس. 6 جدول

 ها شاخص

 جامعه

 250تا  201 200تا  151 150تا  100 متر100ر یز

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 9/8 8 2/12 11 2/42 38 7/36 33 آباد شهر خرم ساکنان

 

 آباد( مورد مطالعه )شهر خرمجامعۀ بررسی وضعیت بیمه در . 7 جدول

 شاخص

 

 

 جامعه

 ییروستا یلیمکت یارافتادگکاز یبازنشستگ یدرمان بیمه

له
ب

یر 
خ
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ف
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ف
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 1/11 10 4/4 4 2/2 2 7/6 6 7/56 51 17 73 آباد شهر خرم نساکنا

 

مشاهده  7ه در جدولک یطور همانمه است. یاز ب یبرخوردار یا توسعه در هر جامعه یها از شاخص یکی ،واقع در

از  یارن خانوارها از نظر برخوردیدهد ا یه نشان مکدرصد است  1/81نمونه ۀ جامع ین خانوارهاین شاخص در بیا ،شود یم

 قرار دارند. یت مطلوبیمه در وضعیب
 

 آباد( )شهر خرم دهش مطالعهجامعۀ در  یآموزش یها السکت در کو درصد شر یفراوان .8 جدول

 ها شاخص 

 جامعه

 ریخ بله

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 7/46 42 3/53 48 آباد شهر خرم ساکنان

 

و  ،یقی، موسیاطی، خی، نقاشیسیالس زبان انگلکانواده، اعم از برای خود یا افراد خ یآموزش یها السکت در کشر

ه کافت یته را درکن نیتوان ا یم 8جدول یافراد است. با بررس یها تیها و قابل توانارتقای  یها از راه یکی یخطاط

 اند. ت داشتهکشر یآموزش یها السکنمونه در جامعۀ ل کدرصد از  3/53
 

 درآمد سرپرست خانوارهای شاغل بخش گردشگریو درصد  یع فراوانیتوز .9 جدول

 آماره 

 

 جامعه

 500 ریز

 هزار

 700تا  500

 هزار

 900تا  700

 هزار

 1200تا  900

 هزار

 1200باالتر از 

 هزار

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان

 20 18 9/28 26 7/26 24 8/17 16 7/6 6 آباد شهر خرم ساکنان
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 خانوارهای شاغل بخش گردشگری  . درآمد سرپرست2 تصویر

 

ه کاند  شده یبند میتقس یگروه درآمد 5در ها  آن نمونه،جامعۀ  یانه در خانوارهایزان درآمد ماهیم یبه منظور بررس

 یه گروه درآمدکم یرس یجه مین نتیجدول به ا یر شده است. با بررسکذ 9 جدولها در  از گروه یک هر یدرصد و فراوان

هزار تومان  500ریز یخود اختصاص داده است و گروه درآمد ن گروه را بهیدرصد باالتر 9/28هزار تومان با  1200تا  900

ه از لحاظ اقتصادی در نمونجامعۀ  یه خانوارهاکدهد  ین مسئله نشان میشود. ا ین گروه را شامل میمترکدرصد  7/6با 

 آباد نسبت داد. در شهر خرم یبه رونق صنعت گردشگر یتوان به نوع ین امر را میه اکقرار دارند  یت مطلوبیوضع

 
 آباد در شهر خرم یمختلف اقتصاد یها ش درآمد در بخشیو درصد افزا یفراوان .10 جدول

 ها شاخص

 

 یاقتصاد یها بخش

 ش درآمدیافزا

 مک یلیخ مک متوسط ادیز ادیز یلیخ
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 7/36 24 7/36 33 4/24 22 10 9 2/2 2 یشاورزک

 1/31 28 6/35 32 20 18 8/7 7 6/5 5 صنعت

 6/5 5 7/6 6 3/13 12 1/31 28 3/43 39 یمشاغل وابسته به بخش گردشگر

 

و مشاغل وابسته به  ،، بخش خدماتیمختلف اقتصاد یها ان بخشیه در مکدهد  ینشان م 10جدول یبررس

ان را به خود یو درصد نظر پاسخگو ین فراوانیشتریش درآمد بیجاد اشتغال و هم از نظر افزایهم از نظر ا یگردشگر

در اقتصاد  یگرار مهم بخش خدمات و مشاغل وابسته به گردشیانگر نقش بسیب ین مسئله به نوعیه اکاختصاص داده 

 آورد. یرا فراهم م یش رفاه اجتماعیو افزا یاقتصادزمینۀ توسعۀ  ینوع بهه کآباد است  شهر خرم
 

 مستقل Tبا استفاده از آزمون  یوابسته به بخش گردشگر غیرن مشاغل وابسته و یزان درآمد در بیم. مقایسۀ 11 جدول

 ریمتغ
 ها شاخص 

 ها گروه

 جهینت یمعنادار یآزاددرجۀ  Tار مقد نیانگیم (N)حجم نمونه 

 رد دییتأ

 درآمد
 61/500975 180 یگردشگر غیرمشاغل 

938/13 88 (** )000/0 ** - 
 39/828469 90 یمشاغل وابسته به بخش گردشگر

 %1در سطح  ی**: معنادار

 

٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

 هزار ٩00باالتر از  هزار ٩00تا ٧00 هزار ٧00تا ٥00 هزار ٥00تا 300 هزار 300زير 

 فراواني



   41 آباد شهر خرم یشاغالن بخش گردشگر یـ اقتصاد  یاجتماع تیوضع یبررس

ه در بخش ک ین افرادیب یت معنادارتفاو هکدهد  یمستقل نشان م Tحاصل از آزمون نتیجۀ   ،11با توجه به جدول

نند وجود ک یت میفعال یوابسته به گردشگر غیره در مشاغل ک یسانکنند با ک یت میفعال یمشاغل وابسته به گردشگر

ت یدر وضع یشود از نظر رفاه ین میتأم یگردشگروابستۀ از بخش مشاغل ها  آن ه درآمدک ییخانوارها. درواقع، دارد

 د.تری قرار دارن مطلوب

 
 ین مشاغل وابسته به بخش گردشگریدر ب یت از شغل اصلیو درصد رضا یفراوان .12 جدول

 ها شاخص

 ریمتغ

 مک یلیخ مک متوسط ادیز ادیز یلیخ
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 4/1 2 1/6 3 3/14 7 7/32 16 9/42 21 یت شغلیرضا

 
 یوابسته به بخش گردشگر غیرن مشاغل یدر ب یت از شغل اصلیو درصد رضا یفراوان. 13 جدول

 ها شاخص

 ریمتغ

 مک یلیخ مک متوسط ادیز ادیز یلیخ
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 5/41 17 7/31 13 1/17 7 9/4 2 9/4 2 یت شغلیرضا

 

 12جدول یاست. با بررس یجامعه در محل زندگ یک یدر ماندگارمهم از عوامل  یکی یت از شغل اصلیزان رضایم

نمونه در ۀ شاغل در بخش گردشگری جامع ین خانوارهایدر ب یت از شغل اصلیزان رضایه مکم یرس یجه مین نتیبه ا

 .داردرا  ین فراوانیترشیدرصد، ب 9/42اد با یز یلیه شاخص خک طوری ؛ بهقرار دارد یی                      آباد در سطح نسبتا  باال شهر خرم

 

 

 
 آباد . فراوانی میزان تمایل سرپرست خانوار برای ادامۀ زندگی در شهر خرم3 تصویر

 

؛ اد استیآباد ز در شهر خرم یزندگۀ ادام یل سرپرست خانوار برایزان تمایه مکاز آن است  کیحا 3 تصویر

ن ی. بر اکردندم را انتخاب ک یلیم و خکگزینۀ از مردم  یلیقلعدۀ اد و یاد و زیز یلیخمؤلفۀ ه اکثر خانوارها ک نحوی  به

از محل  یاملکت یآباد رضا ثر مردم شاغل در بخش وابسته به گردشگری در شهر خرمکه اکجه گرفت یتوان نت یم ،اساس

 ند.ار خود دارک و کسبو  یزندگ
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 ندالک یبستگمب هیبخش گردشگری با استفاده از ضر شاغالن یماندگارانگیزة و  یت از شغل اصلیزان رضایم .14 جدول

 ها شاخص

 جامعه

 جهینت یمعنادار یب هبستگیضر (N) حجم نمونه

 رد تأیید

 - ** 005/0(**) 262/0 90 سرپرست خانوارها

 - * 025/0(*) 265/0 90 فرزندان و همسران سرپرست خانوار

  %1در سطح  ی**: معنادار %5*: معناداری در سطح 

 

وجود  یقو یهمبستگی ماندگارانگیزۀ و  یت از شغل اصلین رضایه بکدهد  یندال نشان مک یب همبستگیضر یبررس

ت همسران و فرزندان سرپرست خانوار در یزان رضایم ،گرید یو از سو درصد است99آن تا سطح  یه معنادارک یطور به ؛دارد

 (.14)جدول درصد است95ن شهر در سطح یدر اها  آن یماندگار انگیزۀ سرپرست خانوار و  یآباد از شغل اصل شهر خرم

 

 وئرکاس یاکبا استفاده از آزمون  یو اجتماع یاقتصاد یفکی یها بر مؤلفه یگردشگر تأثیرزان یم یبررس .15 جدول

 یمعنادار یدرجه آزاد وئرکاس یاک ریمتغ
 جهینت

 رد دییتأ

 - ** 002/0( **) 4 55/16 یشغل یها ش فرصتیافزا

 - ** 001/0( **) 4 77/18 یش تنوع شغلیافزا

 - * 022/0( *) 4 44/11 ش درآمدیافزا

 * - 114/0( NS) 4 44/7 تیو جرم و جنا یارکش بزهیافزا

 - ** 001/0( **) 4 44/19 یو دانش عموم یش سطح آگاهیافزا

 - * 017/0( *) 4 00/12 ونت و رضایت از آنکزه جهت سیش انگیافزا

 ی(: عدم معنادارNS) %99در سطح  یمعنادار **: %95*: معناداری در سطح 

 

، یاقتصاد یها ه در بخش مؤلفهکدهد  یوئر نشان مکاس یاکج آزمون یآمده است، نتا 15ه در جدولکطور  همان

ش تنوع یو افزا یشغل یها ش فرصتیباعث افزادرصد 99ش درآمد و تا سطح یباعث افزادرصد 95تا سطح  یگردشگر

و دانش  یش سطح آگاهیباعث افزادرصد 99تا سطح  ی، گردشگریاجتماع یها شده است و در بخش مؤلفه یشغل

ش یافزاۀ و رضایت از آن شده است. اما در مؤلف ونتکجوانان جهت سۀ زیش انگیباعث افزادرصد 95و تا سطح  یعموم

توان  یم یج حاصل از آزمون و سطح معناداریم. با توجه به نتایآزمون هست یت شاهد عدم معناداریجناو و جرم  یارکبزه

ن یعالوه بر ا یه گردشگرکرد کگونه عنوان  نیتوان ا یم ،واقع دررد. کد ییفرض مورد قبول تأ منزلۀ به( را  H1فرض )

 یگردشگرتوسعۀ ه کد آن است یق حاضر مؤیتحق یها افتهیآباد است،  شهر خرم یت اقتصادیه عامل بهبود وضعکنیا

جه گرفت یتوان نت یم ،ن اساسیز شده است. بر اینمونه نجامعۀ ن افراد یدر ب یاجتماع یها شاخصارتقای باعث  یشهر

 .است یو اجتماع یتصاداقتوسعۀ  یدر راستا یار مهمیعامل بس یگردشگرتوسعۀ ه ک
 

 هیمختلف جهت اثبات فرض یها ج بخشینتا. 16 جدول

 آزمون بخش
 جهینت

 رد دییتأ

 -  رابطه معنادار است یش درآمد و تنوع شغلیسم و افزایتورتوسعۀ ن یب . 1

 -  رابطه معنادار است یعموم یرفتن سطح آگاه باالن جوانان و یونت و اشتغال در بکسانگیزۀ رفتن  باالسم و یتورتوسعۀ ن یب .2

 -  رابطه معنادار است یوابسته به بخش گردشگر غیرو  ین مشاغل وابسته به بخش گردشگریدر ب یاز شغل اصل یمند تین رضایب .3
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 گیری نتیجه

خصوص در شهرهای  به ،های مهمی است که سهم زیادی در افزایش رشد و توسعه یکی از بخشنزلۀ م بهگردشگری 

تواند راهگشای  و فرهنگی خود می ،های اقتصادی، اجتماعی گردشگری در زمینهآثار دارد. شناخت  ،حال توسعه در کشورهای

به بررسی اثر گردشگری بر  ،منطقه باشد. در این پژوهش ساکنانبسیاری از مسائل در جهت افزایش سطح کیفیت زندگی 

نتایج حاصل از برآورد . آباد پرداخته شد دشگری در شهر خرمبخش گر شاغالن( ـ اجتماعی اقتصادیانسانی )وضعیت توسعۀ 

وابسته به بخش  شاغالنگردشگری و افزایش کیفیت زندگی توسعۀ معنادار بین رابطۀ مثبت و  تأثیربیانگر تحقیق 

فیت رفتن کی باالاین امر موجب  .شده استموجب های شغلی زیادی را  افزایش درآمد و فرصت که طوری بهاست؛ گردشگری 

مهمان و جامعۀ اختالط فرهنگ  ،همچنین. وابسته به بخش گردشگری شده شاغالنمسکن و استفاده از انواع بیمه در بین 

توان  از تحلیل آمار موجود می ،نهایت دراست. شده و کاهش جرم و بزهکاری آگاهی رفتن سطح  باالمیزبان باعث جامعۀ 

رفتن انگیزه جهت ماندگاری در  باالدر این بخش و  شاغالنمندی  ایتنتیجه گرفت که گردشگری شهری باعث افزایش رض

 ،یلک یریگ جهیشهری بوده است. در نت برونهای  شده و مانعی جهت مهاجرت ،آباد یعنی شهر خرم ،محل سکونت فعلی

 ،ود دارد. در پایانوج یمعناداررابطۀ نمونه جامعۀ  یو اجتماع یاقتصادتوسعۀ سم و یتورتوسعۀ ن یه بککرد توان عنوان  یم

میزبان و جامعۀ رسانی به  اطالعاز قبیل، آموزش و پیشنهادهایی آباد  افزایش پیامدهای مثبت گردشگری در شهر خرمبرای 

آباد و گسترش و  های گردشگران جهت سفر به شهر خرم جلوگیری از تعارض فرهنگی، توجه ویژه به انگیزهبرای مهمان 

های مربوط به  های مردمی در تهیه و اجرای طرح گیری از مشارکت ها، بهره راستای این انگیزههای موجود در  زمینهتوسعۀ 

کردن تسهیالت و  فراهمحضور بیشتر بخش خصوصی جهت جذب بیشتر گردشگر، زمینۀ کردن  فراهمگردشگری، تشویق و 

های طبیعی  جهت تبلیغات وسیع تفرجگاهها  حداکثری از رسانهاستفادۀ های گردشگری و  شرایط مناسب برای تورها و آژانس

 .شود شهری، مراکز مذهبی، مراکز تاریخی و باستانی مطرح می
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