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  گردشگري يراهکارهاي توسعهو شناخت بررسی 

  شهر  شهرستان دره ي موردي مطالعه

   بین رضا جهان

  رها زارعی

  چکیده

تواند  هاي متعدد طبیعی و تاریخی می ها و قابلیت شهر در استان ایالم با داشتن جاذبه شهرستان دره
از این  .کنون تحقق نیافته استاما این امر تا بهره گیرد؛به خوبی از دستاوردهاي صنعت گردشگري 

گردشگري در این شهرستان ارائه  يراهکارهایی جهت توسعهکه تحقیق حاضر بر آن است  ،رو
آوري  جهت جمعو  ،ه استبهره گرفته شد همبستگی - توصیفی در این پژوهش از روش. دهد

کارشناسان و روش پیمایشی استفاده اي، مصاحبه با  اطالعات از روش مطالعات اسنادي و کتابخانه
 1(که در ایام نوروز  اندبودهگردشگرانی  يکلیه :آماري این تحقیق شامل يجامعه. ه استگردید

روش . اند شهر بازدید کرده از اماکن گردشگري شهرستان دره 1391سال ) فروردین  15فروردین تا 
. نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند 400تعداد  ،بودگیري به صورت تصادفی ساده  نمونه
شهر  هاي گردشگري شهرستان دره ترین موانع و مشکالت و همچنین جاذبههاي پژوهش، مهم یافته

ارتباط رضایت گردشگران با متغیرهاي تحقیق  ،چنینهم. از دید گردشگران را مشخص نمود
صنعت  يدر راستاي توسعه هاییپیشنهاد دست آمدهه در نهایت با توجه به نتایج ب. سنجیده شد

  .ه گردیدیشهر ارا گردشگري در شهرستان دره
شهر هاي طبیعی و تاریخی، شهرستان دره گردشگري، جاذبهي توسعه :واژگان کلیدي  

                                                             
  ریزي شهري دانشگاه تبریزجغرافیا و  برنامه کارشناس ارشد  

 کشاورزي دانشگاه شیرازج و آموزش کارشناس ارشد تروی    
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  بیان مسأله، اهمیت و ضرورت موضوع
و بر هاي دور، مورد توجه جوامع انسانی بوده  اي است که از گذشته پدیده 1گردشگريصنعت 

این . به حرکت خود ادامه داده است... حسب نیازهاي متفاوت اقتصادي، اجتماعی، تاریخی و 
پدیده که پس از انقالب صنعتی، به ویژه قرون اخیر، به طور چشمگیري توسعه و گسترش یافته 

اقتصادي،  يالمللی و توسعه مهمی در مناسبات بین آوريفندانش و  يوجود آورنده هاست، ب
روند رو به رشد صنعتی شدن در دو قرن  .)1: 1373علی عسگري، ( اجتماعی کشورها بوده است

هاي  اخیر، همراه با برخی موارد دیگر از جمله افزایش اوقات فراغت مردم و بهبود زیرساخت
داده افزایش  را نقل، تقاضا براي گردشگري در سطح جهانارتباطی و گسترش صنعت حمل و 

یکی از بزرگترین صنایع فعال  يمثابهاز گردشگري به و امروزه  ؛)Gumus et al, 2007: 113(است
، اهداف که بر مبناي سفر استوار است گردشگريصنعت  .)52: 1386کارگر، (برندمینام در جهان 

فعالیت آن از سایر  ياز این رو، زمینه. گیردمیرا در بر ... هاي سیاحتی، زیارتی و  جامعی در زمینه
هاي  سایر فعالیتبه مراتب کمتر از گذاري آن  سرمایه يو هزینه ،هاي اقتصادي بیشتر فعالیت

هاي باستانی، آثار تاریخی و چشم اندازهاي طبیعی با اندك  زیرا بسیاري از یافته ؛باشد اقتصادي می
توانند به  ، میگردشگريگذاري و رعایت صحیح ضوابط و معیارهاي استاندارد صنعت  سرمایه
 گردشگريصنعت  .)17: 1373ري، گعلی عس(تبدیل شوندي ارزشمندي گردشگراي ه جاذبه

که در حال حاضر  (اشتغال و کاهش بیکاري راستايتواند در  جذب درآمدهاي ارزي، می عالوه بر
. به کار گرفته شود )یکی از مشکالت جدي اقتصادي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه است

زاست که براي افراد داراي نظران، گردشگري صنعتی کاربر و اشتغالبسیاري از صاحب يعقیدهبه 
می ثر براي غلبه بر مشکل بیکاري ؤهاي مکند و یکی از راه گوناگون، شغل ایجاد میهاي مهارت

هاي مورد توجه  توجه به صنعت گردشگري یکی از روش ،بنابراین). 56 -54: 1378لی، ( باشد
 باشد مناطق می يهاي شغلی و رهایی از بیکاري و توسعه ایجاد فرصت يدر زمینه ،کشورها

)Gee, 1994: 16.( ویژه براي ه گردشگري، ب يتوسعهکه  اذعان نمود توان می ،اینبنابر
بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی  جهتثري امل مؤیافته، ع کشورهاي کمتر توسعه

                                                             
١ - Tourism 
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ها به موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ نیز گردشگريصنعت  .)52: 1385ی، کاظم(است
که با معضالتی همچون  براي کشورهاي در حال توسعه مانند ایران این صنعت .یکدیگر شده است

هاي طبیعی،  سرشار از دیدنی ولی ،محدودیت منابع ارزي و اقتصاد تک محصولی مواجه است
 ).34: 1390آرام و ستایشگر، ( دارد، از اهمیت فراوانی باشدمیباستانی، تاریخی، زیارتی و تفریحی 

ن ها، مسئوال ي اخیر بسیاري از دولتها صنعت گردشگري در دههبه دلیل اهمیت ، بنابراین
و در تالش  اند نظران با حساسیت بیشتري به گسترش این صنعت روي آوردهاقتصادي و صاحب

 کدیور و سقایی،(ندآوررا براي جوامع خود به ارمغان  آنبازار جهانی هستند سهم بیشتري از 
1386 :32.(   

از نظر آثار تاریخی و فرهنگی در میان هشت کشور نخست جهان سازمان یونسکو، ایران،  ییدتأبه 
- با همه. و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیاست 1گردي طبیعتهاي  و از منظر جاذبه داردجاي 

زاهدي، (برداري و سودآوري نشده است  الهی به نحو مناسبی بهره مواهب از اینها در کشور ما ي
صنعت در ایران در مقایسه با سایر کشورهاي این واقعیت امر حاکی از عدم رشد  .)41: 1387

با وجود دارا بودن  واقع، بسیاري از نقاط ایراندر  .)20: 1382دخیلی کهنموئی، (ان است جه
هاي   جاذبه شهر شهرستان دره .ران داخلی نیز بی بهره مانده استهاي فراوان، حتی از گردشگ جاذبه

تا است  هاي این شهرستان ترین جاذبهماداکتو یکی از مهمباستانی شهر . دارد گردشگريفراوان 
از  .اند ساسانی نام برده ينگاران از آن به نام نخستین شهر تاریخی دوره تاریخجایی که مورخان و 

چهارطاقی، پل گاومیشان، تنگ بهرام  يآتشکده :توان به هاي تاریخی این شهرستان می دیگر جاذبه
 ي، درهشرفاپور يمیرغالم هاشمی، قلعه ي، قلعه)بدره(کلم  ي، قلعه)زبیده(زینل  ي چوبین، قلعه

باستانی  يدره )ع(الدین محمد، امامزاده پیرمحمد الرت، آرامگاه سید سیف يباستانی محوطه
 ،ها ها، دره دامنهاز جمله  شهر دره هاي طبیعی شهرستان جاذبه ،چنینهم .اشاره نمود محوطه الرت

رغم  علیمتاسفانه اما  ؛هستندبسیار زیبا و منحصر به فرد  سیمره، يرودخانهبه ویژه  ها و کوهپایه
دستاوردهاي صنعت هنوز از  نظیر، بیهاي تاریخی و طبیعی  از جاذبه این شهرستان برخورداري

                                                             
١ - Ecotorism 
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 برايتحقیق حاضر بر آن است راهکارهایی  ،بنابراین .نبرده استبهره  بایدچنان که آن گردشگري
   .ه دهدارایدر این شهرستان گردشگري  يتوسعه

  اهداف تحقیق
  اهداف اصلی) الف

  شهر؛  هاي گردشگري شهرستان دره ترین جاذبه معرفی مهم -
  .شهر ي گردشگري شهرستان دره بررسی و شناخت راهکارهاي توسعه -

  اهداف فرعی) ب
   ؛شهر گردشگران شهرستان درهفردي  هاي ویژگیبررسی و شناخت  -
  شهر  شهرستان درهتسهیالت و امکانات سفر گردشگران بررسی و شناخت  -
توسط شهر  سفر مجدد به شهرستان دره بهو تمایل از سفر  مندي رضایتبررسی وضعیت  -

 ؛گردشگران

 ؛از دید گردشگران شهر شهرستان دره موانع و مشکالت گردشگريشناسایی  -

 ان؛از دید گردشگر شهر گردشگري شهرستان دره هاي ترین جاذبهمهمشناسایی  -

 ؛شهر از گردشگري در شهرستان دره مندي رضایتترین عوامل مؤثر بر  بررسی و شناخت مهم -

  روش تحقیق
آوري اطالعات از روش  جهت جمعو بهره گرفته،  همبستگی -توصیفی در این پژوهش از روش

 . شده استاي، مصاحبه با کارشناسان و روش پیمایشی استفاده  مطالعات اسنادي و کتابخانه
 15فروردین تا  1(که در ایام نوروز  بود گردشگرانی يآماري این تحقیق شامل کلیه يجامعه

گیري  روش نمونه. بودند  شهر بازدید کرده از اماکن گردشگري شهرستان دره 1391 سال )فروردین 
 روایی صوري. نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند 400تعداد  و بودبه صورت تصادفی ساده 

فقره  30یید قرار گرفت و جهت سنجش پایایی نیز تعداد پرسشنامه توسط کارشناسان مورد تأ
 ؛استان فارس تکمیل گردید يگردشگري بهشت گمشده ي در منطقه 1390ه پرسشنامه در اسفند ما

ه ضریب کرونباخ آلفا ب، spssافزار آماري  با ورود اطالعات به کامپیوتر با استفاده از نرم ،سپس
  . قرار داشت 85/0تا  75/0بین  ه براي متغیرهاي تحقیقدست آمد
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  ها  یافته
  شهر شهرستان دره طبیعی و انسانی جغرافیاي

 32در  ستانشهر این. شهر در غرب کشور و در شرق استان ایالم واقع شده است شهرستان دره
 طول شرقی يدرجه 47تا درجه  46عرض شمالی و  يدقیقه30درجه و  33تا دقیقه  45درجه و 
 1480و با حدود  ارتفاع دارد متر 1750از سطح دریا، و  ؛النهار گرینویچ واقع شده از نصف

شهرستان . داده است تشکیلرا ایالم درصد مساحت استان  34/7معادل ، وسعتکیلومتر مربع 
جنوب به کبیرکوه از و رودخانه سیمره، ) کوه ملَه(شهر از شمال و شمال شرق به استان لرستان  دره

مره و استان سی يدخانهرو يغرب به شهر ایالم و مهران و از شرق به ادامهاز و شهرستان آبدانان، 
دارد؛ شهر  هاي بدره و دره شهرستان دو شهر به ناماین  ).1 شماره ينقشه( شود لرستان محدود می

 56 بالغ بر1385جمعیت آن در سال. ارددوجود آبادي  96 دهستان و ششسه بخش و  ر آن،د و
طرح جامع (.دهدمیتشکیل درصد جمعیت استان را  75/10نفر گزارش شده است که  822هزار و 

  ).70و  1: 1388دره شهر، 

  
  موقعیت جغرافیایی شهرستان دره شهر در کشور و استان: )1( شماره ينقشه

  هاي فردي گردشگران  ویژگی
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گر آن است که میانگین سنی  هاي فردي گردشگران مورد مطالعه، بیان هاي حاصل از ویژگی یافته
- هم. شتقرار دا سال 40- 31در گروه سنی ) درصد 7/29(و بیشترین فراوانی  سال بود 5/37ان آن

پاسخگویان، از نظر سطح سواد به . بودندر افراد مورد مطالعه، مرد، متاهل و ساکن شهر بیشت ،چنین
. ندداشتکه مدرك دیپلم  بودو بیشترین فراوانی مربوط به افرادي بندي شدند  تقسیمگروه هفت 

بیشترین فراوانی  .بندي شدند خانوار نیز به چهار گروه تقسیم يانهنظر درآمد ماهاز پاسخگویان 
ریال بوده میلیون  16میلیون تا  12خانوارشان  يبود که میانگین درآمد ماهانهمریوط به افرادي 

  ).1شماره جدول (است 
  توزیع فراوانی متغیرهاي شخصی گردشگران :)1(شماره  جدول

  درصد تجمعی  درصد نسبی  فراوانی  ها گویه  متغیرها

  سن

  2/21  2/21  85  و کمتر 30
31-40  119  7/29  9/50  
41-50  107  7/26  6/77  
51-60  59  7/14  3/92  

  100  5/7  30  و باالتر 61

  جنسیت
  56  56  224  مرد
  100  44  176  زن

  محل سکونت
  5/75  5/75  302  شهر
  100  5/24  98  روستا

  هلوضعیت تأ
  2/28  2/28  113  مجرد
  100  7/71  287  متاهل

  وضعیت سواد

  2/1  2/1  32  بیسواد و ابتدایی
  6/19  7/11  47  راهنمایی
  1/40  5/20  83  متوسطه
  1/79  39  156  دیپلم 

  3/94  2/15  81  کارشناسی و باالتر

  )ریال(خانوار  ي انهدرآمد ماه
 
  

4000000 - 8000000  57  2/14  2/14  

8000000 - 12000000  123  7/30  9/44  
12000000 - 16000000  136  34  9/78  

  100  21  84  به باال 16000000
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  اطالعات عمومی و تسهیالت و امکانات گردشگران    
از طریق دوستان و آشنایان در مورد  گردشگران بیشتردهد که  نشان می )2( شماره هاي جدول یافته

از  درصد پاسخگویان 14؛ و تنها اند شهر اطالعات کسب کرده هاي گردشگري شهرستان دره جاذبه
 يبا وسیله ر گردشگرانبیشتو  ؛اند دست آوردهه هاي گروهی اطالعات گردشگري را ب طریق رسانه

ترین درصد پاسخگویان، مهم 5/44 ،نچنیهم. اند شهر سفر کرده شخصی به شهرستان دره ينقلیه
گیري از طبیعت  درصد، بهره 7/29آثار باستانی و  از شهر را بازدید سفر به شهرستان دره يانگیزه

هاي تاریخی و طبیعی این شهرستان در جذب گردشگر را  ، اهمیت جاذبهرویکرداین . اند ردهک ذکر
 بیشتردهد که  ها نشان می از لحاظ وضعیت اسکان گردشگران، یافته ،چنینهم. کندنمایان می

هاي بعدي به ترتیب منزل دوستان  در اولویت .اند در مدارس اسکان یافته) درصد 7/40(گردشگران 
مانان این امر اهمیت مدارس در اسکان مه. نسراها، چادرها و هتل قرار داردو آشنایان، مهما

شهر،  میراث فرهنگی شهرستان دره ،ست آمدهده اساس اطالعات ببر  .سازد نوروزي را نمایان می
   :دبور گرفته ظدر ن به قرار زیر هایی، مکان 1391نوروز سال  در ایامجهت اسکان مسافران 

ار مهمانان نوروزي قرار واحد مدرسه با امکانات کامل که آموزش و پرورش در اختی 6تعداد  )الف
   ؛بودداده 

   ؛هتل ماداکتو )ب
  هاي مختلف مهمانسراي ادارات و ارگان )ج
   .منزل دوستان و خویشاوندان )د

اند و  شهر بازدید کرده از شهرستان دره بارسه تا چهار ) درصد 58(ر گردشگران بیشت ،چنینهم
   .سه تا پنج روز بوده است) درصد 5/58(آنان بیشترمدت اقامت 
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  اطالعات عمومی و تسهیالت و امکانات گردشگران :)2( شمارهجدول 
  اولویت  درصد  تعداد  گروهها  ها گویه

هاي  منبع کسب اطالعات در مورد جاذبه
   شهر گردشگري شهرستان دره

  1  2/86  345  دوستان و آشنایان
  2  7/8  35  هاي گروهی  رسانه

  3  5  20  اتفاقی و گذري

  نقلیه براي سفر ينوع وسیله
  1  7/73  295  شخصی
  2  2/26  105  عمومی

  شهر سفر به شهرستان دره يترین انگیزهمهم
  1  5/44  178  بازدید از آثار باستانی

  2  7/29  119  گیري از طبیعت بهره
  3  7/25  103  دیدار دوستان و آشنایان

  محل اسکان

  1  7/40  163  مدارس
  2  5/22  90  منزل دوستان و آشنایان

  3  5/18  74  مهمانسراها

  4  2/11  45  چادر
  5  7  28  هتل

  شهر تعداد دفعات بازدید از شهرستان دره
  2  7/33  135  مرتبه 2تا 1
  1  58  232  مرتبه 4تا  3

  3  2/8  33  مرتبه 4بیش از 

  شهر مدت اقامت در شهرستان دره
  

  4  7/10  43  روز 1 -3
  1  5/58  234  روز 5-3
  2  2/17  69  روز 7-5

  3  5/13  54  بیش از یک هفته
  

  از گردشگري  مندي رضایتمیزان 
گویه استفاده گردید که  نهشهر، از تعداد  از گردشگري در شهرستان دره مندي رضایتبراي سنجش 

تنظیم شده ) 5 ؛خیلی زیاد و 4: زیاد ؛3: متوسط ؛2: کم ؛1: خیلی کم(بر اساس طیف لیکرت 
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با انحراف ) 5تا  1میانگین بین  يدامنه( 5/3گردشگران مورد مطالعه  مندي رضایتمیانگین . بودند
شهر  قریب به اتفاق گردشگران، از گردشگري در شهرستان دره بیشتر از این رو، .بود 68/0معیار 

گردد، بیشترین و  مشاهده می )3( شماره طور که در جدولهمان. شتندرضایت نسبتاً باالیی دا
گردشگران مورد مطالعه، به ترتیب از رفتار و برخورد شهروندان و  مندي رضایتکمترین میزان 

  .باشد ها می وضع راه و کیفیت جاده
 گردشگران مندي رضایتوضعیت   :)3( شماره جدول                                    

  رتبه  sd  )1 - 5(میانگین   ها گویه
  1  43/0  6/4  رضایت از رفتار و برخورد شهروندان

  2  66/0  4/4  رضایت از برخورد نیروي انتظامی با مسافران
  3  54/0  3/4  رضایت از وضعیت پارکینگ در مکانهاي گردشگري

  4  1  4  هاي گردشگري رضایت از پاکیزگی محیط
  5  56/0  8/3  رضایت از رفتار و برخورد فروشندگان در سطح شهر

  6  1/1  4/3  ها رضایت از امنیت جاده
  7  1  1/3  هاوضعیت دسترسی به آب سالم در تفرجگاهرضایت از 

  8  47/0  1/2  هاي غذاخوري رضایت از وضعیت مکان
  9  32/0  2  ها  رضایت از وضع راه و کیفیت جاده

  
  شهر تمایل به سفر مجدد به دره 

 ر گردشگران به سفر مجدد به این شهرستان بیشتدهد  نشان می )4(شمارههاي جدول  یافته
فراوانی به بازدید  درصد از گردشگران تمایل 57 ،در مجموع. اندشتهطبیعی تمایل دا -تاریخی

 21تنها  اند و متوسط را انتخاب نموده يدرصد گزینه 22 عالوه بر آن، .اندمجدد از منطقه داشته
د کرتوان ادعا  می ،بنابراین. اند عنوان کرده ،درصد آنها تمایل به سفر مجدد خود را بسیار کم و کم

 .شته استکه میزان رضایتمندي گردشگران از گردش در منطقه در وضعیت خوبی قرار دا
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  )n= 400(شهر  تمایل به سفر مجدد به شهرستان دره  :)4(شمارهجدول                           
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  تمایل به سفر مجدد 

  7  7  28  بسیار کم
  21  14  56  کم 

  43  22  88  متوسط
  77  34  136  زیاد

  100  23  92  بسیار زیاد

  
  

  موانع و مشکالت گردشگري  
شهر، از پاسخگویان درخواست شد چند  براي یافتن موانع و مشکالت گردشگري شهرستان دره

. مایندعنوان ن ،اند ترین موانع و مشکالت گردشگري که در طول سفر با آن مواجه بودهمورد از مهم
  .بندي شد ترین موانع و مشکالت مشخص و اولویت، مهمهاداده تحلیل با توجه به تجزیه و

ترین درصد پاسخگویان، یکی از مهم 86گردد،  مشاهده می )5(شماره طور که در جدول همان
هایی که  زیرا جاده ؛اند ها نام برده شهر را کیفیت پایین جاده مشکالت گردشگري در شهرستان دره

باشند و کیفیت آسفالت  با استاندارد پایین می بیشتردوطرفه و  ،شود می شهر ختم به شهرستان دره
ترین موانع شامل مهم ،هاي دوم، سوم و چهارم در اولویت ،چنینهم. استها در حد پایینی  جاده
هاي گردشگري، کمبود تبلیغات مناسب و نیروي آموزش دیده در رابطه با معرفی کانون نبود

رفع موانع و  ضرورت دارد براي از این رو، .استهاي گردشگري کانونتابلوهاي راهنما براي 
در راستاي جذب بیشتر گردشگر به  )اند که از دید گردشگران عنوان شده(مشکالت گردشگري 

  .تالش شودشهر  شهرستان دره
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  شهر از دید گردشگران بندي موانع و مشکالت گردشگري شهرستان دره رتبه :)5(شماره جدول                          
  رتبه  درصد  تعداد  شهر ترین موانع و مشکالت گردشگري شهرستان درهمهم

  1  86  344  ها کیفیت پایین جاده
  2  7/67  271  هاي گردشگرينبود نیروي آموزش دیده در رابطه با معرفی کانون

  3  7/60  243  هاي گردشگريکانونکمبود تبلیغات مناسب براي 
  4  7/58  235  کمبود تابلوهاي راهنما براي کانونهاي گردشگري

  5  5/75  302  نبود سرویس بهداشتی تمیز و مرتب
  6  50  200  ها و بروشورهاي راهنما و توزیع آن بین گردشگران کمبود نقشه

  7  5/25  102  هاي گردشگري فقدان آب آشامیدنی سالم در کانون
  8  5/13  54  کمبود محل اقامت

  9  11  44  هاي گردشگريجمع شدن زباله در کانون

  10  2/9  37  فقدان پارکینگ مناسب براي خودروها
  

  

  

  هاي گردشگري  جاذبه ترینمهم
شهر، از پاسخگویان درخواست شد  هاي گردشگري شهرستان دره جاذبه ترینمهمبراي یافتن 
ن تریمهمپس از تجزیه و تحلیل، . بیان کنندشهر را  هاي گردشگري شهرستان دره بهترین جاذبه

 )1(شماره طور که در نمودار همان. هاي گردشگري، از دید گردشگران مشخص گردید جاذبه
: شهر، به ترتیب اولویت عبارتند از اي گردشگري شهرستان درهه ترین جاذبهگردد، مهم مشاهده می

    .)بدره(کلم  يبهرام چوبین، کبیرکوه، دژشیخ مکان و قلعه يشهر تاریخی ماداکتو، تنگه
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  شهر از دید گردشگران هاي گردشگري شهرستان دره جاذبه ترینمهم  :1نمودار 

  شهر با متغیرهاي تحقیق از گردشگري در دره مندي رضایت يرابطه
منفی و معناداري بر  یرتأثداراي  ،دهد از بین متغیرهاي شخصی، سن مینشان  )6(شماره جدول 
بیشتري از  مندي رضایتگردشگري دارد و افرادي که سن کمتري دارند، از  مندي رضایت

خانوار، تمایل به سفر مجدد و  يانهچنین، درآمد ماههم. شهر دارند گردشگري در شهرستان دره
  .از گردشگري دارند مندي رضایتیر مثبت و معناداري بر ثتأ ،اقامتمدت 

 بین رضایت ازگردشگري و مغیرهاي تحقیق) پیرسون(ضریب همبستگی  :)6(شمارهجدول             

ضریب همبستگی   متغیرها
)r(  

  )Sig(داري  سطح معنی

  045/0 *-156/0  سن
  808/0 019/0  سطح تحصیالت

  000/0  ***266/0  انهدرآمد ماه
  000/0  ***564/0  تمایل به سفر مجدد

  002/0 **237/0  مدت اقامت
  01/0داري در سطح کمتر از معنا **         001/0داري در سطح کمتر از  معنا  ***

  شهر در سطوح متغیرهاي تحقیق از گردشگري در دره مندي رضایتمیانگین  يمقایسه
افراد از گردشگري در  مندي رضایتدهد میانگین  نشان می )7(شمارهطور که جدول همان

نقلیه شخصی  يهاي ساکن شهر و روستا و افرادي که با وسیلهشهر، در بین گروه شهرستان دره
بدین . تفاوت معناداري دارد ،اند نقلیه عمومی سفر کرده ياند و افرادي که با وسیله سفر کرده

ساکن روستا و افرادي که با وسیله نقلیه شخصی سفر  افراد مندي رضایتصورت که میانگین 

41%

26%

13%

9%
5% 6%

شھر تاریخي ماداكتو

تنگھ بھرام چوبین

كبیر كوه

دژ شیخ مكان

)بدره(قلعھ كلم 

سایر
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  نتایج آزمون آماري تحلیل واریانس  ،چنینهم. استهاي مقابل بیشتر اند، نسبت به گروه کرده
هاي متفاوتی به شهرستان  افرادي که با انگیزه مندي رضایتدهد که میانگین  نشان می 1طرفهیک
با استفاده از . دهد نشان می 001/0تفاوت معناداري در سطح کمتر از  ،شهر سفر کرده بودند دره

آثار  از بازدید يدر بین گروهی که با انگیزه مشخص گردید که این تفاوت فهآزمون تعقیبی ش
افرادي که به  مندي رضایتباشد و میانگین  می دار معنا ،باستانی سفر کرده بودند با دو گروه دیگر

این نکته آشکار  پس .استبیش از دو گروه دیگر  ،آثار باستانی سفر کرده بودند از قصد بازدید
که گردشگران بیشتري جذب  را داردشهر داراي این قابلیت  گردد که آثار باستانی شهرستان دره می

 هاي متفاوت ین افرادي که در مکانردشگري، در باز گ مندي رضایتمیانگین  ،چنینهم. نماید
آزمون تعقیبی شفه، این تفاوت با استفاده از . دهد  تفاوت معناداري را نشان می ،اند اسکان گزیده

  .هاي متفاوت مشخص گردیددار در بین گروه معنا

  از گردشگري در سطوح متغیرهاي تحقیق مندي رضایتمقایسه میانگین ): 7(شماره جدول                
  سطوح قابل مقایسه  متغیرها

  )نفر(و تعداد افراد در هر سطح  
  .T Sig   مندي رضایتمیانگین 

  000/0  32/1  43/3  ) 290(شهر   محل سکونت
  21/4  )110( روستا 

نوع وسیله 
  نقلیه

  000/0  22/3  65/3  )295(شخصی 
  12/3  )105(عمومی 

  

اسکان  منازل دوستان و آشنایانافرادي که در  مندي رضایت، میانگین )8(شماره جدولبا توجه به  
و افرادي که در چادرها اقامت داشتند نیز کمترین میزان  بودهاي دیگر ند بیش از گروهاند هگزدید

زدید از آثار ي با مندي افرادي که با انگیزه چنین، میانگین رضایت هم .دارا بودندرا  مندي رضایت
گیري از طبیعت و دیدار  اند، بیش از سایرسطوح دیگر است که در این میان بهره باستانی سفر نموده

   .ي سفر قرار دارند هاي بعديِ انگیزه با دوستان و آشنایان در رتبه
   

                                                             
1 -  Anova 
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   از گردشگري در سطوح متغیرهاي تحقیق مندي رضایتمقایسه میانگین  :)8(شماره جدول           

  متغیرها
  سطوح قابل مقایسه

  )نفر(و تعداد افراد در هر سطح  
  .F  Sig  میانگین رضایت از گردشگري

  انگیزه سفر
 16/4a  )178(بازدید از آثار باستانی 

  65/3b  )119(گیري از طبیعت  بهره  000/0  32/3

  41/3b  )103(دیدار دوستان و آشنایان 

  محل اسکان

  43/3b  )163(مدارس 

54/2  000/0  
  19/4a  )90(منزل دوستان و آشنایان 

  10/3b  )45(چادر مسافرتی 

 83/3b  )74(مهمانسراها 

  )5میانگین بین صفر تا  يدامنه.(باشد هاي مورد مطالعه میدار بین گروه تفاوت معنا ي دهنده سی متفاوت، نشانحروف انگلی: توضیح

  گیري  نتیجه
به صورت یکی ) که غالباً با گذران اوقات فراغت مترادف است(درآمد ناشی از گردشگري امروزه 

ترین منابع درآمدي کشورها درآمده است که در جهان به عنوان صادرات نامرئی از آن نام  از بزرگ
شود  بدین علت در کشور ما سعی می. ریزان قرار گرفته است ي برنامه می برند و مورد توجه ویژه

االمکان از عوامل مؤثر در کاهش جریان گردشگري جلوگیزي به عمل آمده و امکانات الزم  حتیکه 
و ) ایرانگردي(به عالوه، گردشگري داراي دو شکل داخلی . ي آن فراهم شود جهت رشد و توسعه

ي داخلی آن  باشد که فواید اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شاخه می) جهانگردي(المللی  بین
گردش پول، آشنایی تر درآمد، سرعت  تواند متوجه وضعیت اشتغال، توزیع عادالنه می) يایرانگرد(

. و تفاهم بیشتر اقوام ساکن نقاط مختلف کشور و تحکیم و بهبود هرچه بیشتر وحدت ملی باشد
که با معضالتی همچون بیکاري (ویژه براي کشورهاي در حال توسعه هب صنعت گردشگريتوسعه 

اقتصاد . دارداهمیت فراوانی  )و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند منابع ارزيباال، محدودیت 
به منظور تنوع  براین،ابن آمدهاي حاصل از صادرات نفت دارد؛ایران نیز اتکاي شدیدي به در

هاي جدید شغلی،  ایجاد فرصت ،چنینبخشیدن به منابع رشد اقتصادي و درآمدهاي ارزي و هم
بر همین اساس، شناخت و معرفی  .اهمیت فراوانی برخوردار استصنعت گردشگري از  توسعه
تواند به خروج این ناحیه از انزواي اقتصادي و  شهر می هاي گردشگري  شهرستان دره جاذبه
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قرارگیري در کانون توجهات به منظور کاهش موانع گردشگري و ایجاد تأسیسات و امکانات 
   .ه پیشرفت اقتصادي آن کمک شایان توجهی نمایدجانبه و از جمل ي همه زیرساختی جهت توسعه

  پیشنهادها
 2/86(گردشگران مورد مطالعه  بیشترمنبع کسب اطالعات دست آمده، ه با توجه به نتایج ب -

شهر، دوستان و آشنایان بودند و تنها  حدود  هاي گردشگري شهرستان دره در مورد جاذبه) درصد
شهر اطالعات  هاي گردشگري شهرستان دره  گروهی از جاذبههاي  ها از طریق رسانه درصد آن نه

رسانی و تبلیغات گسترده آثار باستانی و طبیعی شهرستان از طریق پس، اطالع .اند کسب نموده
مسافران و گردشگران  هاي گاه اقامتهاي گردشگري، ایجاد هاي گروهی، برپایی نمایشگاه رسانه

عید نوروز،  ماننددر ایام ویژه سال  و گردشگري استان، سازمان میراث فرهنگیتوسط شهرداري و 
هاي گردشگري   شهر سرشار از جاذبه زیرا بسیاري از نقاط ایران مانند شهرستان دره مؤثر است؛

 .است که حتی براي گردشگران داخلی نیز کامالً ناآشناست

شهر، به ترتیب بازدید از آثار  سفر گردشگران مورد مطالعه به شهرستان دره ي ترین انگیزهمهم - 
هاي  شهر با جاذبه که شهرستان درهواضح است  ،بنابراین. استگیري از طبیعت  باستانی و بهره

 .که گردشگران فراوانی از داخل و خارج کشور جذب نماید تاریخی و طبیعی، این قابلیت را دارد

ها و وضعیت  یت جادهدست آمده، رضایت گردشگران از وضع راه و کیفهایج ببا توجه به نت - 
هاي غذاخوري و ایجاد و بهبود مکان پس، .استخوري در سطح شهر بسیار پایین هاي غذا مکان

 .ران خواهد داشتتاثیر بسیاري در جذب گردشگها،  ارتباطی و جادههاي اصالح راه
مقصد گردشگري هستند، از ضروریات است که عمدتاً در هاي مناسب براي مناطقی که  زیرساخت

زیرا وجود جاذبه،  ؛دهد نقل، امکانات رفاهی و سایر خدمات خود را نشان می هاي حمل و شکل
امکانات و تجهیزات  باید میها  باشد و در کنار جاذبه براي جذب گردشگر، الزم است اما کافی نمی

 .خاصی احداث گردد

شهر مشخص  ترین موانع گردشگري شهرستان درهدشگران، ده مورد از مهمبا توجه به نظر گر - 
نبود نیروي آموزش دیده در  ها، کیفیت پایین جادهگردید که چهار اولویت اول اختصاص دارند به 

هاي گردشگري، کمبود تبلیغات مناسب و کمبود تابلوهاي راهنما براي رابطه با معرفی کانون
گیري از افراد آگاه و متخصص در رابطه با  ها، بهره بهبود کیفیت جاده پس،هاي گردشگري،  کانون
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کارگیري تابلوهاي راهنماي هها، تبلیغات مناسب و بهاي گردشگري در اینگونه مکانمعرفی کانون
گردشگري در سطح شهر، اختصاص سرویس هاي تاکسیرانی با رانندگان آموزش دیده در ایام 

ویژه در راستاي جذب گردشگران در  یارانهتی براي گردشگران با خاص جهت معرفی آثار توریس
هاي بهداشتی در           رفع دیگر موانع مانند توجه به سرویس برايتالش  ،چنینهم. باشند اولویت می

راهنماي گردشگري در بین گردشگران  ينقشه دسترسی بههاي گردشگري، سطح شهر و کانون
  .الزم و ضروري است

: شهر به ترتیب اولویت عبارتند از هاي گردشگري شهرستان دره از دید گردشگران، بهترین جاذبه - 
 ،اینبنابر). بدره(کلم  ي خ مکان و قلعهبهرام چوبین، کبیرکوه، دژشی ي ، تنگهسیمرهشهر تاریخی 

 ؛تداراي اهمیت زیادي استوجه و تبلیغات بیشتر در رابطه با جذب گردشگران، به این اماکن، 
  .دارندها داراي قابلیت جذب گردشگر زیرا این مکان

 يهارای پساز گردشگري دارد،  مندي رضایتثیر مثبت و معناداري بر خانوار، تأ ي درآمد ماهانه - 
در تعطیالت نوروز و تابستان در  سفر کارت، يسفر به خانوارها مانند ارائه يتسهیالت ویژه

  .بهتر استافراد،  مندي رضایتراستاي افزایش 
هاي متفاوت،  شهر، بین افرادي که در مکان از گردشگري در شهرستان دره مندي رضایتمیانگین  - 

آزمون تعقیبی شفه، این تفاوت با استفاده از . دهد  تفاوت معناداري نشان می ،اند اسکان گزیده
مشاهده  )8(شماره  گونه که در جدولهمان. هاي متفاوت مشخص گردیددار در بین گروه معنا

باشد و  هاي دیگر میافرادي که در هتل اسکان گزدیدند بیشتر از گروه مندي رضایتگردید میانگین 
ایجاد  از این رو، .داشتند مندي رضایتنیز کمترین میزان  ،افرادي که در چادرها اقامت داشتند

  . باشد مفید می ا کیفیت، در راستاي جذب گردشگرانهاي مناسب و باقامتگاه

  خذو مآ منابع
 منابع فارسی) الف

مجموعه  ،»قش صنعت توریسم در توسعه اقتصادين«، )1390(،اریوشد آرام، محبوبه و ستایشگر -
، صص ها ملی شناسایی و تبیین راهکارهاي تحقق جهاد اقتصادي در شهرداري همایش مقاالت

31-42.  



١٧ 

 

پایان . ، بررسی راهکارهاي توسعه توریسم در آذربایجان شرقی)1382(،واددخیلی کهنمویی، ج -
 .ریزي شهري دانشگاه تبریز ارشد رشته جغرافیا و برنامه نامه کارشناسی

انتشارات دانشگاه عالمه ، ، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار)1387(،زاهدي، شمس السادات -
 .، تهرانطباطبایی

سازمان مسکن و شهرسازي استان ایالم، مهندسین مشاور پویا نقش ، )1388(،شهر طرح جامع دره -
 .، جلد اولشهر و بنا

پایان نامه . ، سازماندهی و مدیریت بخش جهانگردي کشور)1373(،بدالعلیعسگري، ع علی -
 .کارشناسی ارشد دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

پایان نامه . جغرافیایی جهانگردي در شهرستان همدان ، اثرات)1375(،سنقهرمانی مطلق، ح -
  .  دانشگاه شهید بهشتی) اي شاخه مطالعات ناحیه(کارشناسی ارشد رشته جغرافیاي انسانی 

، انتشارات سازمان توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگري در ایران، )1386(،کارگر، بهمن -
 مسلح، تهران جغرافیایی نیروهاي
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هاي پیرامون ساماندهی گردشگري در تفرجگاه«، )1386(مهدي سقایی،و  لی اصغرکدیور، ع -
 .30 -41، ص 83، شماره فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، مطالعه موردي دره اخلمند، »شهري
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Study and Identification of Strategies for Tourism  

Development: A case of Darehshahr Township  

R. Jahanbin* and R. Zareie** 

Abstract 

      Darehshahr township of Ilam province with many natural and historical 
attractions and abilities can benefit from the achievements of the tourism 
industry, But it is not achieved so far. So, The present study is to evaluate the 
abilities and capabilities, recognizing the problems and obstacles, and offer 
strategies for tourism development in this city                       .                                                                                     
The methodological approach of this study was descriptive- correlational. 
Interview with experts, study documents, library studies and survey method 
were used to collect data for this study. The statistical population consisted of 
Norouzi tourists who were visited tourist places in Darehshahr township 
through Norouz holidays (20 March- 3 April). The subject were selected 
through simple random sampling (n= 400). Findings revealed the main 
obstacles and problems of tourism and tourism attractions and assesssed The 
relationship between tourists with research variables. Finally, according to 
results, some suggestions were presented in order to tourism development in 
Darehshahr township. 

Key Words: tourism, Natural and historical attractions, Darehshahr township. 
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