
 

  7، پياپي3، شماره2، دوره1398 زمستانجغرافيا و روابط انساني، 

در محور اجتماعي موثر بر توسعه صنعت گردشگري  ابعاد و پيامدهاي بررسي 

  رتپلدخ -گردشگري خرم آباد

  

  2سيامك شرفي، 1مريم بيرانوندزاده

  دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري و پژوهشگر جهاد دانشگاهي واحد لرستان-1

 يار گروه جغرافيا دانشگاه لرستاناستاد-2

   1398/12/08:پذيرش تاريخ 1398/12/01                                                     :دريافت تاريخ

    
  

  چكيده

، هاي فرهنگيجنبه بايد گردشگري	، فرهنگي و انساني است.هاي طبيعيماهيت پايداري گردشگري مستلزم محيط

ها نشان از آن دارد كه كلي اين تالشطورارزشي و عناصر سنتي جوامع محلي را مد نظر داشت باشد. به 

و  تحقيق حاضر با هدف تحليل ابعاد .دهد شكل را عملي راهكاري پايدار توسعه پردازش در	گردشگري بتواند

پلدختر با روش توصيفي مبتني بر منابع  -اجتماعي موثر بر توسعه گردشگري در محور خرم آباد پيامدهاي

در خصوص تحليل ابعاد اجتماعي مهم ترين،   ق ساخته) تدوين شده است،اسنادي و پيمايشي(پرسشنامه محق

شاخص هاي اجتماعي موثر بر توسعه گردشگري مورد مطالعه قرار گرفتند نتايج آن به شرح محاسبات فوق آمده 

 ماندگاري، افزايش و سكونت به گردشگران، تمايل اقامت مدت مكاني، افزايش تعلق حس است: افزايش

زندگي  به ترتيب الويت از مهم ترين پيامدهاي اجتماعي اثرگذار  در  در فرهنگي جتماعي و تغييراتا همبستگي

  توسعه گردشگري منطقه مورد هستند.

  

  پلدختر -اجتماعي، خرم آباد و پيامدهاي گردشگري، ابعاد واژگان كليدي:
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  مقدمه

ن  نگي، تمدئي فرهعرصه زمان است كه بعد مر از تعامل افكار، انديشه ها، ساليق و باورها در بستر مكان و در

  ).48: 1374شود. (رضواني، متبلور  مي شود و مدنيت مي

ن بشري ين تمدبررسي منابع  فرهنگي و طبيعي استان لرستان بيانگر نقشي است كه اين منطقه در تشكيل وتكو

اس قابل قي اير مللسطق كشور و بعضا سرمايه هاي فرهنگي ساير منا ايفا نموده است. اين آثار از لحاظ اهميت با

نابع لحاظ م هاي گردشگري استان نشان مي دهد كه لرستان از مي باشند.بررسي اجمالي جاذبه ها و پتانسيل

ند ه بي مانر اگر نهاي غني كشور بوده و شمار قابل مالحظه اي از اين آثا بيعي و فرهنگي  گردشگري از استانط

ير موارد ز وان بهله تحقيقات صورت گرفته كه ارتباط موضوعي با تحقيق دارد مي تاز جم كه قطعا كم نظير است.

  اشاره نمود:

وره پرداخته نپايدار روستاي  گردشگري محيطي و اقتصادي اجتماعي، آثار ) به تحليل1394اعظمي و همكاران(

 و خانواده هيافزايش آگا براي مناسب اجتماعي و فرهنگي اند؛ و به بيان اين موضوع پرداخته اند: بسترسازي

 معهجا در گردشگران به حضور نسبت منفي هاي نگرش تعديل و كار به گردشگري به نسبت روستايي جامعه

 و ايجاد در نيز جمعي رسانه هاي همين راستا، در است. برخوردار اساسي اهميت از مختلف طرق از روستايي

  .دارند مهمي نقش روستايي گردشگران پذيرش شرايط ايجاد و منفي باورهاي تغيير

عه نموده آباد را مطال خرم شهر گردشگري بخش شاغالن اقتصادي  اجتماعي ) وضعيت1394قرخلو  و همكاران(

 كيفيت فزايشا و گردشگري توسعة بين معنادار رابطة و مثبت تأثير بيانگر برآورد تحقيق از حاصل اند: نتايج

 ار زيادي شغلي هاي فرصت و درآمد افزايش كه طوري به است؛ بخش گردشگري به وابسته شاغالن زندگي

 به ابستهو شاغالن بين در بيمه انواع از استفاده و كيفيت مسكن رفتن باال موجب امر اين است. شده موجب

 و اهيآگ سطح رفتن باال باعث ميزبان و جامعة مهمان جامعة فرهنگ اختالط همچنين، .شده گردشگري بخش

  است. شده بزهكاري و جرم كاهش

گردشگري،  فرهنگي توسعه و اجتماعي اثرات بر ) مقاله اي تحت عنوان: تحليلي1395يوسفي و جوادي(

قويت تقويت  توسـعه صـنعت گردشـگري بـهشهرستان بيرجند تدوين نموده اند،  نتايج تحقيق آنها نشان داد: 

اثرات منفي را نيز در  آن در شهرستان بيرجند كمك خواهد كرد ولي از سـوي ديگـر ايـن توسـعه اثرات مثبت 

توان براي خنثي نمودن اثرات منفي توسعه گردشگري به كـار  پي خواهد داشت. از جمله راهبردهايي كه مي

ش مردم جهـت برقـرا بـرد، مـي تـوان بـه جلـب مشـاركت بيشـتر مـردم در فعاليـت هـاي گردشگري، آموز

 .دري ارتبـاط مـؤثر و حـل تعارضـات، و دادن اطالعـات و آگاهي به گردشگران از طرق مختلف و ... اشاره نمو
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رداخته پايران  اسالمي جمهوري باالدستي گردشگري در قوانين صنعت گذاري سياست ) به بررسي1396ويسي(

 كالن يزانبرنامه ر و توجه سياست گذاران مورد كمتر گردشگري مقولة است، نتايج تحقيقاتش نشان داد، كه

 با گردشگري از يكوچك بعد به تنها كنترل شده تقليل گرايانه و نگاه با آنان و است بوده ايران اسالمي جمهوري

  .دارند توجه فرهنگي نگرش

 استان گردشگري پايدار توسعه در آباد خرم دره اهميت ) در طرح پژوهشي با عنوان: مطالعه1397بيرانوندزاده(

ز شاخص هاي جهاني به اين نتيجه رسيده اند؛. نتايج حاصل ا فهرست در ثبت زمينه نمودن فراهم لرستان و

عدد اريخي، تتهاي ها تاريخي و فرهنگي معتبر از اليهدهد كه وجود موزهآباد نشان ميفرهنگي در شهر خرم

لف به ترتيب در در ادوار مخت يخي و با كاربريها مختلف و نقش آنهابناهاو يادبود ادوار گذشته و پلهاي تار

ر باشد. دنجش ميسهاي مورد دهنده ميزان اهميت ان در بين مولفهجايگاه هاي اول تا سوم واقع شده اند و نشان

 بزرگ در دهد كه وجود پاركهايمتغير مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج ان نشان مي 13بخش تفريحي حدود 

ي و ي شهري و ايجاد وساخت پاركهاي موضوعي با موضوعات تخصصي مرتبط محلهاشهرها، وجود بوستان

اند. در بين قع شدههاي اول تا سوم وادر جايگاه 0,111و  0,113، 0,151اي به ترتيب با كسب امتيازهاي منطقه 

در  0,201ياز در سطح شهر با كسب امتبندها ها و آبهاي مورد ارزيابي در بخش طبيعي، وجود درياچهمولفه

  جايگاه نخست واقع شده است.

ابعاد  العه جامعپلدختر به مط-) در طرح پژوهشي با عنوان مطالعات پايه محور گردشگري خرم آباد1398شرفي(

اوردهاي ج و دستتصويب نتايگردشگري در  محور تعريف شده پرداخته اند و به بيان اين نكته پرداخته اند كه  

در نظام گردشگري استان، گام  لدخترپ -باطي خرم آبادمسير ارتهاي مطالعاتي و تثبيت و تعيين جايگاه طرح

  اهد بود.مذكور خو فضاهاي  دهي گردشگري مهمي در تبيين و تدوين نظام مديريت و سازمان

گردشگري   اخت هايدر طرح پژوهشي  به مطالعه نياز سنجي و طراحي زيرس)، 1398بيرانوندزاده و همكاران(

  تاالب هاي پل دختر پرداخته اند.

  روش تحقيق

انه اي و ه با استناد به منابع كتابخكتحليلي است  - روش بكار گرفته در اين تحقيق در رده تحقيقات توصيفي

ضاهاي فقر در ) تدوين شده است. جامعه آماري مورد مطالعه برخي ساكنان مستپيمايشي(پرسشنامه محقق ساخته

صنعت  اشند. جهت سنجش اثرگذارترين عوامل موثر بر توسعه اجتماعيپلدختر مي ب -گردشگري مسير خرم آباد

  گردشگري در محدوده مورد مطالعه از تكنيك تاپسيس بهره گرفته شده است.
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  يافته هاي تحقيق

 1رجدول اشد  دي قابليت ها و جاذبه هاي گردشگري طبيعي، تاريخي، فرهنگي و.. مي بمسير مورد مطالعه دارا

  ذهبي در مسير مورد مطالعه آورده شده است.م -مهم ترين جاذبه هاي فرهنگيمهم ترين 

  پلدختر -، مذهبي در  مسير خرم آباد جاذبه هاي فرهنگي جدول انواع

 شهرستان آدرس نام جاذبه

 پل دختر پا علم امامزاده احمد  پاعلم (شاهزاده احمد )

 پل دختر مالوي امامزاده بابا حبيب

  بين پل دخترو حسينيه امامزاده محمود علي

 پل دختر وستاي بابا زيدر -شمال كرودختر بقعه بابا زيد

 پل دختر مسير دره شهر بقعه جابر

 خرم آباد روستاي قالبي كيلومتري 50 ،خرم آباد بقعه حيات الغيب  و گنبد الياس

 پل دختر مشكچجنوب غربي  بقعه سيد سهل الدين

 پل دختر مالوي بقعه سيد صالح الدين

 پل دختر پل دختر پل دختر

 پل دختر معموالن پل معموالن (كلهر)

 پل دختر مالوي تپه واشيان

 پل دختر كوه چيل قلعه نصير

 خرم آباد تنگ چمشكروستاي پشت  كاروانسراي چمشك

 پل دختر - كاروانسراي ميش وند

 پل دختر بخش مالوي گنبد طالب علي

 پل دختر تنگه چمشك گورستان چمشك

 پل دختر دهكده  قلعه نصير مقبره خليل اكبر

 پل دختر پل دختر دره سيد مقبره طاق سيد

 پل دختر دهكده ماژين مقبره مهدي صالح

 پل دختر وستاي چم گردابر -پل دختر معماري صخره أي ) (يادمان آخور رخش

محلي  مولفه نظرات مردم 14راكي به وسيله فرهنگي و اد - جهت ارزيابي تاثير گردشگري در وضعيت اجتماعي

  مورد سنجش و بررسي قرار گرفته و نتايج آن در جدول ذيل آمده است: 
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  گردشگري در حوزه اجتماعي در خصوص ميزان تاثير گذاري :   نقطه نظرات مردم محلي2جدول

  درصد افراد پاسخگو  مولفه

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

 آن فعاليتهاي و گردشگري اندازه چه تا

 شده آسايش مردم سلب و ازدحام باعث

  است

15.0  15.8  25.5  22.6  21.1  

 گردشگر ورود و گردشگري ميزان چه تا-

  بيايد مردم پائين زندگي كيفيت شده باعث

6.8  13.2  23.9  25.3  30.8  

 افــزايش باعــث گردشــگري انــدازه چــه تــا

  .است شده مردم درآمدي اختالف و شكاف

6.5  14.5  30.3  25.0  23,7  

جاذبه  و تفريحي منابع و فضاها ميزان چه تا

 به ورودي توسط گردشگران شما ديد از ها

  .مي شوند  تخريب منطقه

7.6  8.4  22.6  33.9  27.5  

 صميمت و انسجام گردشگري اندازه چه تا

  ببرد. بين از را اجتماعي و خانوادگي

4  8.9  25.8  35.8  25,5  

 جـرم  افزايش باعث گردشگري اندازه چه تا

  .مي شود در منطقه غيرقانوني فعاليتهاي و

5.2  11.6  43.4  24.7  15  

 شـما  تـا  شده باعث گردشگري اندازه چه تا

 مشـكل  بـا  و خدمات امكانات از استفاده در

  .شويد مواجه

8.5  12.6  21.8  34.2  22.9  

 نـزاع  افـزايش  باعث گردشگري اندازه چه تا

  مي شود خانودگي درگيريهاي و

5.3  9.4  20.5  33.7  31.1  

 وضـع  بهبـود  باعث گردشگري اندازه چه تا

مـي   و خيابـان  جـاده  نظير زيربنايي خدمات

  شود

39.8  32.9  18.9  6.6  1.8  
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  گردشگري در حوزه اجتماعي نقطه نظرات مردم محلي در خصوص ميزان تاثير گذاري: 2ادامه جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  درصد افراد پاسخگو  مولفه

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

 و آگـاهي   افـزايش  باعـث  گردشـگري  انـدازه  چه تا

  مي شود شما دانش

47.9  25.8  17.1  5.0  4.2  

 فرهنـگ  نگهداشـتن  زنده در گردشگري اندازه چه تا

  دارد مؤثر نقش مردم هويت فرهنگي حفظ و محلي

27.9  33.2  27.4  7.1  4.5  

 رفتـار  از جوانان تقليد باعث گردشگري اندازه چه تا

 فرهنگـي  هـاي  سنت زدن كنار گردشگران و منش و

  مي شود

16.1  30.0  32.1  12.4  9.5  

  گســترش بــه مشــتاق جوامــع محلــي  انــدازه تاچــه

  .هستند خود در  منطقه گردشگري

45,5  22.6  17.9  8.4  5.5  

محــور     معرفــي و تبليــغ در زمينــه ميــزان چــه تــا-

  .است شده گردشگران تالش به مطالعاتي
10.3  25.0  31.1  20.3  13.4  
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  رتبه بندي شاخص هاي اجتماعي اثرگذار بر توسعه گردشگري

  تعيين فاصله نسبي تا برترين معيارها  :3جدول

 D -  D + شهرستان رديف

  0.085  0.115  جوامع محلي  زندگي امنيت  1

  0.023  0.132  زندگي در فرهنگي تغييرات  2

  0.060  0.084  روشن آينده به اميدواري  3

  0.012  0.143  ماندگاري و سكونت به تمايل  4

  0.012  0.139  جديد كسب وكار راه اندازي  5

  0.058  0.1198  طبقاتي فاصله كاهش  6

  0.010  0.140  مكاني تعلق حس افزايش  7

  0.009  0.141  گردشگران اقامت مدت افزايش  9

  0.018  0.132  اجتماعي همبستگي افزايش  10

  0.010  0.141  سواد و آگاهي سطح ارتقاء  11

  0.0137  0.143  زندگي جوامع محلي سبك تغيير 13

حقـوق جوامـع    بـين  بخشي تعادل  14

  محلي
0.139  0.0139  

ها بر قدام به رتبه بندي گزينه) محاسبه شده و سپس اD  +) نسبت به (D -در اين مرحله نزديكي نسبي (        

تر نزديك 1اساس مقدار بدست آمده كه بين صفر و يك در نوسان است خواهد شد. هر چه اين مقدار به عدد 

  باشد.يتر باشد نشان دهنده رتبه كمتر مچه مقدار مذكور به صفر نزديك باشد نشان دهنده رتبه باال و هر
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  شاخص هاي اجتماعي موثر بر توسعه گردشگري رتبه بندي  :4 جدول

 رتبه ci شاخص

91/0  مكاني تعلق حس افزايش  1 

 2 0,426  گردشگران اقامت مدت افزايش

 3 0418 ماندگاري و سكونت به تمايل

 4 0,33 اجتماعي همبستگي افزايش

 5 0,318 زندگي در فرهنگي تغييرات

 6 0,24 روشن آينده به اميدواري

 7 0,17 زندگي جوامع محلي سبك تغيير

 8 0,15 جديد كسب وكار راه اندازي

 9 0,136 سواد و آگاهي سطح ارتقاء

 10 0,125 جوامع محلي  زندگي امنيت

 11 0,122  طبقاتي فاصله كاهش

حقوق جوامع  بين بخشي تعادل

 محلي

0,115 12 

مطالعه  در خصوص تحليل ابعاد اجتماعي مهم ترين، شاخص هاي اجتماعي موثر بر توسعه گردشگري مورد  

 قامتا مدت مكاني، افزايش تعلق حس قرار گرفتند نتايج آن به شرح محاسبات فوق آمده است: افزايش

ي  به ترتيب زندگ در فرهنگي اجتماعي و تغييرات همبستگي افزايشماندگاري،  و سكونت به گردشگران، تمايل

  الويت از مهم ترين پيامدهاي اجتماعي اثرگذار  در توسعه گردشگري منطقه مورد هستند.

  نتيجه گيري

با وجود نقش و عملكرد محوري در نظام گردشگري منطقه در حال حاضر  پلدختر  -مسير ارتباطي خرم آباد

ها، و تبليغ و ترويج الگوهاي نوين و سازماندهي در جهت معرفي گردشگاه منسجم و مدون  فاقد برنامه



   زاده و شرفيبيرانوند                             
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عدم ارائه خدمات مناسب  گردشگري به   رساني روزآمد و دائمي به گردشگران، فقدان اطالع گردشگري هستند.

ر زمينه گردشگران، عدم تجهيز مناسب فضاهاي گردشگري مخاطب گردشگر از جمله كمبودهاي موجود د

اقداماتي كه مي تواند در بازه هاي زماني كوتاه مدت، ميان . از جمله گردشگري در منطقه مورد مطالعه مي باشند

  مدت و بلند مدت به توسعه گردشگري در فضاي مورد مطالعه كمك كند مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  سال)3-2كوتاه مدت(

  ن راهي راه اندازي و تجهيز رستوران هاي بي -

  لدختر در سطح مليپ -اه اندازي سايت هاي تبليغاتي و معرفي مسير ارتباطي گردشگري خرم آبادر-

  زيبا سازي منظر فضاهاي جاذب گردشگر-

  شهر پيشاني عنوان به پلدختر شهر زيبا سازي ورودي -

  تامين امكانات اقامتي گردشگران -

  پلدختر  -بادآتامين امنيت و ايمني مسير ارتباطي خرم  -

  تردد گردشگري نظير تاالب هاي پلدختر به خدمات گردشگري تجهيز فضاهاي پر-

  محلي و صنايع دستي)  و سنتي (غذاهاي خانگي مشاغل حمايت از  -

  سال)5ميان مدت(

  جهيز  زيرساخت هاي شبكه حمل و نقل عمومي در راستاي توسعه گردشگريتبهبود و   -

  ردشگريگ - تفريحيراه اندازي و تجهيز مجتمع هاي -

  اي گردشگري پر ترددبرگزاري جشنواره هاي فصلي در فضاه-

  ستوران ها و مجتمع هاي چند منظورهتامين پاركينگ در حاشيه ر -

  تقويت مكان هاي مخاطب گردشگر -

  سال)7بلند مدت( 



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      
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 -خصيص بودجه خاص در رديف اعتبارات  براي تجهيز  خدمات گردشگري مسير ارتباطي خرم آبادت -

  پللدختر

  تامين اعتبار از مراكز بين المللي -

  جذب گردشگران خارجي -

  ردشگري ورزشي)گبستر سازي برگزاري مسابقات ورزشي(  -

  منابع

 ردشـگري گ محيطي و اقتصادي اجتماعي، آثار )، تحليل1394اعظمي، موسي، جليليان، سارا و ناهيد هاشمي امين(

  . 14 ي شماره چهارم، گردشگري، سال توسعه و برنامه ريزي مجله ينوره)،  روستاي: موردي پايدار، (مطالعه

 زمينـه  نمودن مفراه و  استان گردشگري پايدار توسعه در آباد خرم دره اهميت )، مطالعه1397بيرانوندزاده، مريم(

ان جهاني، طرح پژوهشي، كارفرما: اداره كل ميراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري اسـت      فهرست در ثبت

  لرستان

طـرح  ، ترمطالعه نياز سنجي و طراحي زيرساخت هاي گردشگري  تاالب هاي پل دخ)، 1398بيرانوندزاده، مريم( 

  پژوهشي، كارفرما: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان

 . جغرافيا و صنعت توريسم، انتشارات پيام نور.1374 ،علي اصغررضواني، -

ژوهشـي، كارفرمـا: اداره كـل    پپلـدختر، طـرح   -)، مطالعات پايه محور گردشگري خرم آبـاد 1398شرفي، سيامك(

  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان

  اجتمـاعي  وضـعيت  )، بررسـي 1394االصـل(  هـادي  قرخلو، مهدي، حيدري نيا، سـعيد، مرادپـور، نبـي و فاطمـه    

  ، 1 شمارة ، 2 دورة شهري، آباد، گردشگري خرم شهر گردشگري بخش شاغالن اقتصادي

ايـران،   اسـالمي  جمهـوري  باالدسـتي  گردشگري در قوانين صنعت گذاري سياست )، بررسي1396ويسي، هادي(

  .25 شمارة ،7 دورة عمومي، تگذاري سياس راهبردي مطالعات فصلنامة

رستان گردشگري، شه فرهنگي توسعه و اجتماعي اثرات بر )، تحليلي1395يوسفي، جواد و محمد شريفي تهراني(

  .48بيرجند، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره


