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�چكيده

اجتماعي و رفاهي شهر و شهرنشينان ياد -ي اقتصاديامروزه از گردشگري شهري به عنوان يكي از عوامل مهم توسعه
در اين ميان نقش مديران به . شود، به همين دليل مسئوالن شهري و امور گردشگري سعي در ارتقاء و گسترش آن دارندمي

. ري داردسازان اهميت بسياگيران و تصميمتصميمعنوان

روش پژوهش در اين تحقيق . آباد استي گردشگري شهري خرمصدد بررسي نقش مديريت در توسعهاين پژوهش در
اي و ميداني، و در ها از روش كتابخانهآوري دادهجمعبراي. باشدنظري مي-پيمايشي است و نوع پژوهش كاربردي- توصيفي

.استفاده شده است����هاي استنباطي و نرم افزار ي كمي از روشهاتجزيه و تحليل داده

كند مديران اين آباد است و مشخص ميي گردشگري شهري خرمهاي مديريت در توسعههدف از پژوهش بررسي زمينه
د در اين رابطه ي گردشگري دارند و نتايج تحقيق نشان داد؛ رويكرد مديريت شهري خرم آباي توسعهشهر چه نگرشي درباره
با تغيير . ي گردشگري را فراهم ساخته استي عدم توسعههاي موجود در نگرش مديران زمينهضعف. مثبت و مطلوب نيست

. آباد فراهم ساختهاي توسعه و ارتقاي گردشگري را در شهر خرمتوان زمينهمي) هاي آموزشيبا دوره(نظر مديران 

.شهرخرم آباد-مديران شهري-هاي گردشگريظرفيت-گردشگري شهري:هاكليدواژه
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مقدمه-1

كنند و به اجتماعي و رفاهي شهر و شهرنشينان ياد مي- ي اقتصاديامروزه از گردشگري شهري به عنوان يكي از عوامل مهم توسعه

ليكن اين ارتقاء و گسترش، خود مستلزم ايجاد . دانهمين دليل مسئوالن امور گردشگري و شهري در پي ارتقاء و گسترش آن برآمده

با توجه به آثار و فوايد بسيار صنعت گردشگري پرداختن به . شرايط ويژه ساختاري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و مديريتي است

واند به نظام مديريت تمؤثر باشد و مي... گردشگري شهري مي تواند در كاهش بسياري از مشكالت نظير بيكاري، ركود صنايع محلي و 

منجر ) هاشوراي شهر و شهرداري(هاي اداره كننده شهر شهرها در جهت افزايش توان اقتصادي شهر و به تبع آن افزايش درآمد سازمان

يا ضمن اينكه از بعد فرهنگي و اجتماعي نيز به احيا . هاي توسعه شهري ياري رساندها را در اجراي درست و به هنگام طرحشود و آن

.هاي فرهنگي در شهرها كمك نمايندتقويت هويت ملي، انسجام فرهنگي، تبادل فرهنگي و تعامل فرهنگي و حفاظت از ارزش

اقتصادي و رواني، شهروندان -با توجه به رشد سريع شهرنشيني در ايران و دچار شدن شهرها به مشكالت زيست محيطي، اجتماعي

گذراندن اوقات فراغت ، توسعه و تجهيز فضاهاي تفريحي گردشگري در مقياس درون و برون ريزي برايدر حال حاضر موضوع برنامه

ترين عوامل گردشگري در هر منطقه چگونگي مديريت اين يكي از مهم. شهري به ضرورت اجتماعي و مديريتي مهمي تبديل شده است

پويايي گردشگري در چارچوب عرضه و تقاضا با تأكيد بر مند است كه در آن ي يك نگرش نظاممديريت در برگيرنده. هاستفعاليت

).1386:44مالئي تواني،. ( پايداري مدنظر قرار گيرد

تواند، منجر ريزي، توسعه و مديريت ميرابطه ميان برنامه. ريزي داراي اهميت استمند برنامهنقش و ارتباط مديريت در ساختار نظام

). 1شكل شماره(كمينه سازي اثرات زيان بار گردشگري گرددبه تحقق اهداف، بيشينه كردن منافع و

ريزي، توسعه ومديريترابطه ميان برنامه: 1شكل شماره

173؛1386تواليي،:منبع

ريزي و آموزش نيروي انساني، قوانين و دست يافتن به توسعه گردشگري به عواملي نظير ساختارهاي سازماني و مديريتي، برنامه

ي پايدار و مناسب صنعت گردشگري وجود يك مديريت منسجم براي ايجاد توسعه. گزاري وابسته استمقررات گردشگري و جذب سرمايه

. نظر و هماهنگي بين بخش دولتي و بخش خصوصي حائز اهميت استدر اين ميان وحدت. ضرورت دارد

هاي دولتي را اداره مي كنند، در شايد كساني كه سازمانهر چند. براي تضمين موفقيت گردشگري حمايت مقامات دولتي الزم است

كه كار نياز به منابع مالي و يا ساير منابع ابتدا بر ميزان مطلوبيت افزايش تعداد گردشگران توافق داشته باشند، اما ممكن است زماني 

)1389:57كالب،.(داشته باشد، رويكرد مقامات نيز تغيير كند

ي آن را كامال بشناسند و درك كنند و به اين وسيله، مردان بيش از پيش تالش دارند كه گردشگري، آثار و آيندهها و دولتحكومت

در اين ميان نقش دولت در گردشگري معموالً چندين ) 15: 1382، هال و جنكيز 1995پيرس (نقش موثري در اين صنعت ايفا نمايند 

ريزي، تهيه آمار و انجام پژوهش، تعيين استانداردها و مقررات صنعت ها، برنامههماهنگي سياست: مسؤليت را بر عهده دارد از جمله

مديريتتوسعه

امه نبر



ريزي و آموزش نيروي انساني براي گردشگري، ساخت و زاريابي برنامهگذاري، انجام برخي از خدمات باهاي سرمايهگردشگري، ايجاد انگيزه

ي تجاري و احداث و اداره محل اقامت گردشگران و ارائه تسهيالت و ديگر گسترش تأسيسات زيربنايي و بخش خصوصي مسئول توسعه

اين نقش دولت و مديران دولتي در صنعت ر؛ بناب)28؛1382ناصرپور، . ( خدمات گردشگري و بازاريابي براي اين اماكن و تسهيالت است

.گردشگري غير قايل انكار و نسبت به بخش خصوصي تعيين كننده است

در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به . هاي عمومي و كالن استها طراحي و تدوين سياستترين فعاليت دولتيكي از اساسي

، 1988لي . (شودردشگري به عنوان ابزاري مؤثر در روند توسعه توجه خاصي مبذول ميها، به گها و سياستهنگام طراحي و تدوين برنامه

در اين ميان نقش مديران به عنوان سياستگذاران و تصميم ) 1995، هال 1994، فرنچ 1988، ويليامز و شاو 1989، ريشتر 1992پيرس 

.ت فوق العاده استها داراي اهميها و سياستگيران و از سوي ديگر به عنوان مجريان طرح

در واقع مفهوم سياست . ي سياست گردشگري بويژه فرايند سياستگذاري كار چنداني صورت نگرفته استهال معتقد است در زمينه

هايي كه توسط اندرسن سياست عمومي را سياست) 1382:12، هال و جنكيز، ،1995هال  . (عمومي به طور كامل درك نشده است

ها انتخاب مي كنند كه انجام دهند يا ندهند داي هر آنچه حكومت) 1984:3اندرسن (داندشود، ميدولتي تدوين ميها و مقامات مجموعه

بندي از تعاريف ارائه شده از سياست عمومي اذعان دارند كه سياست عمومي توسط هال و جنكيز در جمع) 1992:2داي .(كندتعريف مي

هال و جنكيز، .(اين سياست با توجه بر منبع آن نه اثر آن بر مردم عمومي ناميده مي شود. رددمردان تهيه و تدوين مي گحكومت يا دولت

1382:17(

در اين مديريت كار آمد گردشگري به چند . هاي عمومي نيازمند شرايطي استمديريت براي ايفاي درست نقش خود در سياست

:شودعنصر نهادي نيازمند است كه به آنها اشاره مي

هاي گردشگري بخش خصوصي، اما بايد توجه داشت كه مناسب ساختارهاي سازماني، بويژه دفاتر گردشگري دولتي و اتحاديه: الف

.ترين انواع ساختارهاي سازماني عمومي و خصوصي براي گردشگري بايد با شرايط خاصي در هر كشور يا منطقه سازگار باشد

.هاي مسافرتي و تفريحيها و آژانسل تعيين استانداردها و صدور مجوز براي هتلقوانين و مقررات مربوط به گردشگري از قبي: ب

.آموزي و مؤسسات آموزشي جهت آماده نمودن افراد براي كار در امور گردشگريهاي آموزشي و كاربرنامه: ج

زيربنايي و ايجاد سازوكارهايي براي جلب ها، تسهيالت، خدمات و تأسيسات ي جاذبهي مالي به منظور توسعهفراهم بودن سرمايه: د

.گذاريسرمايه

هاي بازاريابي و تبليغات جهت شناساندن كشور و منطقه به گردشگران و ايجاد تسهيالت و خدمات اطالع رساني در تدوين برنامه: ه

.مناطق وقصد گردشگري

.و امكانات در مبادي ورودي و خروجي كشور، گمرك و ارائه ديگر خدمات)شامل اخذ ويزا ( ايجاد تسهيالت مسافرتي : ي

يك . كندهاي توسعه گردشگري ممكن است با موانعي برخورداين نهادها با توجه به شرايط هر كشور يا منطقه در اجراي برنامه

).31؛ 1382ناصرپور، . (ها را داشته باشدمديريت منسجم و كارآمد بايد توانايي شناسايي اين موانع و قابليت انعطاف و گذشتن از آن

اي به ي پايدار گردشگري، دانشي ميان رشتهي گردشگري شهري با توجه به اهداف و اصول توسعهريزي و مديريت توسعهبرنامه

ها و نهادهاي گوناگون مسئول در توسعه و عمران شهري نيازمند هاي گوناگون علمي و همكاري بخشآيد، كه به همكاري رشتهحساب مي

هاي عمومي و راهبردي، شناسايي منابع و عوامل مؤثر در ريزي و مديريت گردشگري شهري،شامل تعيين سياستجوهر برنامه. است

ي شهروندان و بازديدكنندگان در كه در راستاي تأمين نيازهاي فراغتي همه. ها استي بهينه و پايدار از آني گردشگري و استفادهتوسعه



بنابراين محور اصلي برنامه ريزي و مديريت گردشگري شهري، تعيين سلسله مراتب . رودمللي به كار ميالمقياس محلي، ملي و بين

در اين ميان مديريت شهري . شودها و روش هاي نگهداري به ظرفيت منابع گردشگري مربوط ميريزي گردشگري و تدوين سياستبرنامه

ي در اين ميان نبايد از نقش مديران و كارشناسان در حوزه). 45؛1386تواني،ماليي (نقش بسيار مهم و مؤثري بر عهده خواهد داشت 

چنين هم. شودنيروي انساني كارآمد و متخصص نيروي محرك براي توسعه هر بخش محسوب مي. مديريت شهري و گردشگري غافل شد

هاي فردي، ارزشي و علمي بويژه نگرش ه ويژگيريزي و هماهنگي و نظارت از عناصر مهم در ساختار مديريت است كه با توجه ببرنامه

ي گردشگري بسياري از مسائل ساختاري و به طوري كه نگرش مثبت مديران و كارشناسان به مقوله. فردي مديريت قابل بررسي است

عدم تحقق نمايد و در صورت عدم گرايش فردي يا جمعي مديران، اولين مانع و سازماني را در چارچوب وظايف سازماني حل مي

با توجه به نقش مهم مديران در . ي گردشگري محقق نخواهد شدهاي گردشگري مدير و سازمان تحت نظارتش خواهد بود و توسعهبرنامه

آباد براي توسعه گردشگري توسعه گردشگري اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و اين پژوهش در صدد بررسي نگرش مديران شهري خرم

.برآمده است

ش تحقيقرو- 2
با . آباد استي گردشگري شهري در خرمتحليلي با هدف بررسي زمينه هاي مديريت براي توسعه-روش پژوهش در اين مقاله توصيفي

توجه به موضوع مورد بررسي، از روش توصيفي به بررسي وضع موجود پرداخته و تصويري كلي از قلمرو تحقيق و همچنين منطقه مورد 

در روش تحليلي نيز با تكيه بر مطالعات توصيفي و مشاهدات عيني و با بررسي نتايج حاصل از پرسشنامه توزيعي . استمطالعه ارائه شده

ها و ادارات مرتبط با گردشگري بر اساس گيري تصادفي ميان مديران مياني، معاونين و كارشناسان ارشد، سازمانبه صورت نمونه

اين پژوهش به دليل عدم همكاري مديران اصلي از مديران مياني و معاونين و كارشناسان ارشد در . بندي ليكرت پرداخته شده استطيف

.هاي فردي و سازماني مديران ارشد شهر دارند، استفاده شده استكه شناخت مناسبي از گرايش

جامعه آماري و حجم نمونه- الف

هاي دولتي مرتبط با صنعت رشناسان ارشد ادارات و سازمانمديران مياني، معاونين و كا: جامعه آماري در اين پژوهش شامل
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با توجه به قانون . تعديل گرديد

و اين توضيح كه وقتي ). 334؛1380سكاران،( داند ها مناسب ميرا براي اكثر پژوهش500و كمتر از 30راسكو كه حجم نمونه بيشتر از 

ن حجم نمونه انتخابي از هر طبقه از براي تعيي. كندشود توزيع آماره به سمت توزيع نرمال حركت ميبيشتر مي30حجم نمونه از 
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.تفكيك بيان شده است



اي مرتبطتوزيع فراواني تعداد مديران، معاونين و كارشناسان ارشد در سازمانه: 1جدول شماره 

تعدادمديران، معاونينسازمانرديف
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: هاروايي و پايايي داده-ب

ها درخواست شده تا براي بررسي روايي چند پرسشنامه به صورت بررسي اجمالي به تعدادي از اعضاي نمونه آماري داده شده و از آن

براي ميزان . ابهامات و نقاط ضعف پرسشنامه را با توجه به هدف پرسشنامه مشخص نمايند و از اين طريق بسياري از ابهامات رفع گرديد

. ي قابليت اعتماد ، استفاده از فرمول كرونباخ استهاي محاسبهيكي از روش. قيق از آلفاي كرونباخ استفاده شده استهاي تحپايايي داده

گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمون هايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري ي هماهنگي دروني ابزار اندازهاين روش براي محاسبه

متغير 34) آلفاي كرونباخ( دهدكه با توجه به ميزان پايايي بررسي نشان مي). 169؛ 1383رگان و همكاران، باز( رود مي كند به كار مي

. بدست آمده است؛ بنابراين اعتبار اين پرسشنامه قابل قبول است676/0مورد مطالعه در اين پرسشنامه برابر با 

يافته هاي پژوهش- 3

آباد از جمله غارهاي يافته، پاسنگر، ي خرمغارهاي مسكون دره. رودمردم ايران به شمار ميهاي آباد از نخستين سكونتگاهشهر خرم

40قدمت اين دره . است5و زارزي4، بارادوستي3هاي موستريننشين در دورهگنجي، گرارجنه و اشكفت قمري حاوي آثار زندگي انسان غار

ن شهر نقش مركزيت استان لرستان را به خود اختصاص داده است و محل اكنون ايهم). 9؛1375قاسمي،(باشدهزار سال مي50الي

ي تاريخي، آباد به دليل پيشينهعلي رغم اين كه شهر خرم. ي خود خدمات و نظارت داردگيري ، قدرت و توليد است و به حوزهتصميم

و رونق صنعت گردشگري است و از اين نظر در مقايسه ي، توسعه هاي فراوان در زمينهميراث فرهنگي غني، اقليم مناسب و داراي استعداد

آباد به علت عالوه بر اين شهر خرم. با ساير مناطق كشور از جايگاه مناسبي برخوردار است؛ اما تاكنون به جايگاه واقعي خود نرسيده است

آباد به عنوان بخشي از شهر خرم.گيري بر سر راه شمال به جنوب به لحاظ جذب گردشگر موقت داراي موقعيت استثنايي استقرار

٣ mostrine
٤ Baradusty

٥ Zarzy



ريزي الزم در اين خصوص، مطالعه و شناسايي قابليت هاي گردشگري آن و برنامه. هاي فراوان گردشگري استسرزمين ايران، داراي جاذبه

. توان توسعه گردشگري را فراهم ساختمي

باشند و درصد متأهل مي91/ 4درصد مجرد و 6/8دهد نشان مي) 1جدول شماره (نمونه 43بررسي آمار توصيفي اخذ شده از 

كه طوريبه. سال مي باشد40هاي مرتبط با گردشگري كمتر از ميانگين سن در بين مديران و معاونين و كارشناسان ارشد سازمان

، ميراث فرهنگي 50/31، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 50/43، شهرداري41، استانداري 33/44وضعيت سني در فرمانداري ميانگين سن 

اين مديران انتخاب شده تجربه الزم را از نظر بنابر. مي باشد94/37، و ميانگين سن در كل سازمانها 37، صداو سيما 30/33و گردشگري 

.باشدسابقه سني براي اضهار نظر دارا مي

ميانگين و انحراف معيار سن مديران، معاونين و كارشناسان ارشد: 2دول شمارهج

انحراف معيارميانگينتعدادسازمان ها

333/444/7فرمانداري

8414/7استانداري

45/437/8شهرداري

25/317/0اسالمياداره فرهنگ وارشاد

103/336/4ميراث فرهنگي و گردشگري

7377/3صدا و سيما

349/377كل

:ميزان تحصيالت- الف

نفر 21دهندگان هاي مورد پژوهش نشان مي دهد، از مجموع كل پاسخبررسي ميزان تحصيالت مديران و معاونين سازمان
سطح قابل . باشندليسانس و باالتر ميدرصد فوق40درصد ليسانس و 60ليسانس يا باالتر و در مجموعنفر فوق14ليسانس و 

هاي آموزشي ي براي دورهاز سوي ديگر زمينه. خصوص موضوع مناسب استقبول سطوح تحصيالت براي اظهار نظر علمي در
. مرتبط با گردشگري نيز فراهم است

درصد 54دهد، ي گردشگري نشان ميبررسي نظرات در ارتباط با توانايي علمي مديران براي توسعه5و 4بر اساس جدول شماره 

تخصص مديران شهري در رابطه با 9بر اساس جدول شماره .توسعه گردشگري دارندگويان اعتقاد به توانايي مديران موجود براي پاسخ

درصد است و گرايش مديران به توسعه ي گردشگري 8/84كه فراواني تجمعي خيلي كم، كم و متوسط طوريگردشگري ضعيف است؛ به

. درصد است1/97شهري پائين است؛ به طوري كه فراواني تجمعي خيلي كم، كم و متوسط 



وضعيت تحصيالت مديران، معاونين و كارشناسان ارشد: 3جدول شماره 

نظرات مديران در ارتباط با توسعه گردشگري: 4جدول شماره 

انحراف معيار ميانگين تعداد عنوان

0.906 4.34 152 توانايي علمي مديران شهري براي توسعه گردشگري شهري

0.914 2.4 84 آبادي الزم براي توسعه گردشگري شهر خرمفراهم نمودن زمينهتوانايي مديران شهري و 

0.852 2.26 79 نقش مديران در ارائه راهبرد گردشگري شهرخرم آباد و تبديل شهر به قطب گردشگري

1.025 2.36 78 تخصص مديران شهري در رابطه با گردشگري

0.974 2.14 75 مديران شهري و گرايش به توسعه گردشگري شهري

بررسي نظر مديران در خصوص توانايي علمي در ارتباط با توسعه گردشگري: 5جدول شماره 

درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني توانايي علمي مديران شهري براي توسعه گردشگري شهري

6/8 6/8 3 كم

4/11 9/2 1 متوسط

7/45 34.3 12 زياد

سازمان

شهردارييراستاندافرمانداريميزان تحصيالت
اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمي

ميراث فرهنگي 

و گردشگري

صدا و 

سيما
كل

كارشناسي
23327421تعداد

7/665/37757/66701/5760درصد در سازمان

كارشناسي 

و باالترارشد

15113314تعداد

3/335/62253/33309/4240درصد در سازمان

كل
384310735تعداد

100100100100100100100درصد در سازمان



100 3/54 19 زيادخيلي

100 35 كل

هاي الزم براي توسعه گردشگريبررسي نظر مديران در خصوص زمينه: 6جدول شماره 

درصد فراواني 

تجمعي

درصد 

فراواني
فراواني

ي الزم براي توسعه گردشگري مديران شهري و فراهم نمودن زمينه

شهر خرم آباد

20 20 7 كمخيلي

7/45 7/20 9 كم

1/97 4/51 18 متوسط

100 9/2 1 زيادخيلي

100 35 كل

هاي توسعه گردشگرينقش مديران در ارتباط با طرح: 7جدول شماره 

درصد فراواني 

تجمعي
درصد فراواني فراواني

آباد و تبديل شهر به نقش مديران در ارائه راهبرد گردشگري شهرخرم

قطب گردشگري

20 20 7 كمخيلي

60 40 14 كم

3/94 3/34 12 متوسط

100 7/5 2 زياد

100 35 كل

تخصص مديران در ارتباط با توسعه گردشگري: 8جدول شماره 

درصد فراواني 

تجمعي
درصد فراواني فراواني تخصص مديران شهري در رابطه با گردشگري

2/24 9/22 8 كمخيلي

5/54 6/28 10 كم

8/84 6/28 10 متوسط



گرايش فردي مديران به توسعه گردشگري: 9جدول شماره 

درصد فراواني 

تجمعي
درصد فراواني فراواني مديران شهري و گرايش به توسعه گردشگري شهري

37.1 1/37 13 كمخيلي

51.4 3/14 5 كم

97.1 7/45 16 متوسط

100 9/2 1 زياد

100 35 كل

گردشگري مديرانگرايش به توسعه -ب

وگرايش به توسعه گردشگري مورد ) آبادشهر خرم(هاي مديران شهري در اين بخش با استفاده از آزمون خي دو ، وجود رابطه ميان فعاليت

نشان داده شده است، مقادير سطح 12و 10نتايج مربوط به جدول توافقي و آزمون خي دو در جداول. سنجش قرار گرفته است

آباد و هاي مديران شهر خرمي معني داري بين فعاليترابطهα= 05/0در سطح ) 225/3( و مقدار آمار آزمون ) 073/0(زمون داري آمعني

نيز 11مربوط به ضريب همبستگي كندال در جدول ) 062/0( البته مقدار سطح معني داري . گردشگري وجود ندارديگرايش به توسعه

نيز ديدگاه 9و 8در جداول . كنون مديران شهر خرم آباد گرايش مثبتي به توسعه گردشگري نداشته اندبنابراين تا. مؤيد اين مطلب است

آمار توصيفي فعاليت مديران در جدول . ي گردشگري مقايسه شده استهاي مديران و گرايش به توسعهها را در رابطه با فعاليتسازمان

كم، 3/34خيلي كم، 7/5ي گردشگري  گرايش به توسعه9در جدول . وسط بوده استفعاليت مديران در رابطه با گردشگري مت8شماره 

درصد بوده است و نتيجه 3/14ي گردشگري گزينه زياد شود كه گرايش به توسعهمشاهده مي. زياد بوده است3/14متوسط و 7/45

.اندي گردشگري نداشتهآباد گرايش چنداني به توسعهگيريم كه مديران شهر خرممي

آزمون خي دو جهت اثبات رابطه بين فعاليت مديران و توسعه گردشگري: 10جدول شماره 

داريمعنيسطحدرجه آزاديمقدار

/225/31073خطي- خطيپيوند

100 3/14 5 زيادخيلي

3/94 33 داده گمشده

7/5 35 كل



31تعداد

ضريب همبستگي كندال جهت اثبات رابطه بين فعاليت مديران و توسعه گردشگري: 11جدول شماره 

توسعه گردشگريگرايش بههاي مديرانفعاليتكندالهمبستگي ضريب

/1306ضريب همبستگيفعاليت هاي مديران

/0062سطح معني داري

3131تعداد

306/1ضريب همبستگيگرايش به توسعه گردشگري

�/062سطح معني داري

3135تعداد

بافعاليت مديرانمقايسه ديدگاه سازمان ها در رابطه:12جدول شماره

كلسازمان

شهردارياستانداريفرمانداريدر گردشگريفعاليت هاي مديران
فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

ميراث فرهنگي و 

گردشگري

و صدا

سيما

خيلي كم
0010001تعداد

0/0/250/0/0/2/3درصد در سازمان

كم
0111014تعداد

0/5/1225500/259/12درصد در سازمان

متوسط
27107118تعداد

7/665/87250/70251/58درصد در سازمان

زياد
1011328تعداد

33/30/255030508/25درصد در سازمان

384210431تعدادكل



100100100100100100100درصد

مقايسه ديدگاه سازمان در رابطه باگرايش به توسعه گردشگري:13جدول 

كلسازمان

شهردارياستانداريفرمانداريگرايش به توسعه گردشگري
اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمي

ميراث فرهنگي 

و گردشگري
صدا و سيما

كمخيلي
0000112تعداد

0/0/0/0/103/147/5درصد در سازمان

كم
03123312تعداد

0/5/37257/66309/423/34درصد در سازمان

متوسط
14206316تعداد

3/3350500/609/427/45درصد در سازمان

زياد
2111005تعداد

7/665/12253/330/0/3/14درصد در سازمان

كل
384310735تعداد

100100100100100100100درصد

پيشنهادات مديران، معاونين و كارشناسان ارشد شهري براي توسعه گردشگري شهري: 14جدول شماره 

ايجاد 
زيرساخت 

هاي 
گردشگري

تبليغ جاذبه 
هاي 

گردشگري 
شهري

حفظ و 
احياء بناهاي 

تاريخي

ايجاد 
اماكن 

تفريحي و 
اقامتي

برگزاري 
دوره هاي 
آموزشي 
براي افراد 
سازمانها

استفاده از 
مديران 
متخصص

جذب 
اعتبارات 
دولتي

فرهنگ 
سازي

در محل جاذبه 
امكانات ها

رفاهي ايجاد 
شود

عنوان

٦ ٩ ٣ ١١ ٣ ١١ ٨ ٤ ٤ 
اد��

ها در ارتباط هاي باز جهت اظهار نظر در پرسشنامه گنجانده شده بود، يكي از اين سوالعالوه بر سؤاالت بسته با طيف  ليكرت، سوال

گردد كه تناسب جالبي بين با بررسي پيشنهادهاي كارشناسان و مديران، مشخص مي. با نظر پيشنهادي آنها براي توسعه گردشگري بود



پژوهش مانند استفاده از مديران متخصص وجود دارد به طوري كه يكي پيشنهادهاي آنها به كارگيري مديران ها و نتايجپيشنهاد

)14جدول شماره .(ي گردشگري استمتخصص با زمينه

گيري نتيجه-4

كنند و به مياجتماعي و رفاهي شهر و شهرنشينان ياد - ي اقتصاديامروزه از گردشگري شهري به عنوان يكي از عوامل مهم توسعه

ليكن اين ارتقاء و گسترش، خود مستلزم ايجاد شرايط . اندهمين دليل مسؤالن امور گردشگري و شهري در پي ارتقاء و گسترش آن برآمده

يكي از مهمترين عوامل گردشگري در هر منطقه چگونگي مديريت اين . ي ساختاري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و مديريتي استويژه

مند است كه در آن پويايي گردشگري در چارچوب عرضه و تقاضا با تأكيد بر ي يك نگرش نظاممديريت در برگيرنده. استهفعاليت

را كامالً بشناسند و درك ي آنمردان بيش از پيش تالش دارند كه گردشگري، آثار و آيندهها و دولتحكومت. گيردپايداري مدنظر قرار مي

در ين ميان نقش دولت در گردشگري كه معموالً چندين مسؤليت را بر . مؤثري در اين صنعت ايفا نمايندكنند و به اين وسيله، نقش

ريزي، تهيه آمار و انجام پژوهش، تعيين استانداردها و مقررات صنعت گردشگري، ايجاد ها، برنامههماهنگي سياست: عهده دارد از جمله

ريزي و آموزش نيروي انساني براي گردشگري، ساخت و گسترش مات بازاريابي برنامهگذاري، انجام برخي از خدهاي سرمايهانگيزه

ي تجاري، احداث و اداره محل اقامت گردشگران و ارائه تسهيالت و ديگر خدمات تأسيسات زيربنايي و بخش خصوصي مسئول توسعه

مديران دولتي در صنعت گردشگري غير قابل انكار و تعيين بنابراين نقش دولت و . گردشگري و بازاريابي براي اين اماكن و تسهيالت است

.كننده است

بطوري كه مشخص گرديد بين مديران . ي گردشگري مشهود استبررسي ما نشان داد كه ضعف مديران شهري نسبت به توسعه

ي نداشته باشند گردشگري يعني هر چه مديران شهري گرايشي به گردشگر. داري وجود نداردي گردشگري رابطه معنيشهري و توسعه

آباد، عدم گرايش مديران به توسعه ي گردشگري شهري در خرمكند و يكي از داليل عدم توسعهنيز در خرم آباد كمتر توسعه پيدا مي

يكي از عوامل مهم در عدم گرايش مديران به گردشگري، عدم تخصص مديران با گردشگري ) 9جدول شماره .(گردشگري است

بررسي نظرات مديران مياني، معاونين و كارشناسان ارشد در شهر خرم آباد بيان كننده ضعف مديران در رابطه با ) 8اره جدول شم.(است

.توسعه گردشگري است

ي گردشگري مثبت آباد در رابطه با توسعهتوان نتيجه گرفت كه رويكرد مديريت شهري خرمبا توجه به نتيجه بدست آمده مي

با . ي گردشگري را فراهم ساخته استتوان جستجو كرد و لذا زمينه عدم توسعهموجود را در نگرش مديران ميباشد و ضعف هاينمي

هاي كليدي مدت و تغيير ساختار و جابجايي برخي مديريتمدت و بلندهاي كوتاهتغيير نظر مديران با استفاده از برگزاري كارگاه و دوره

. آباد فراهم ساختي گردشگري را در شهر خرمه براي توسعهي ايجاد طرح و برنامتوان زمينهمي
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