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 چکیده

عنوان پایلوت توسعه پایدار ها و میراث ارزشمند گردشگری بهآباد یکی از مناطق پرجاذبه، دارای پتانسیلشهر خرم

سنامه  شنا شگری و دارای  شگگرد شهری بر پایه گرد سعه پایدار  سب برای تو ری پدید آورده جهانی، امکانی منا

گیری از نظر کارشناسان آباد با بهرهاست. هدف مقاله، تحلیل عوامل مؤثر در توسعه پایدار گردشگری در شهر خرم

کاربردی و از باشد. روش پژوهش، بر اساس هدف، و مدیران بومی، در راستای کمک به توسعه صنعت توریسم می

آباد لیست شدند، اهمیت باشد. در این مقاله، ابتدا عوامل تأثیرگذار بر گردشگری خرمای استراتژیک مینوع توسعه

سان تعیین گردیدند و  شنا ستراتژیک موجود به روش دلفی و با نظر کار سبی عوامل کلیدی ا عامل با اهمیت  14ن

شهر خرم شگری در  سعه گرد شتر در تو ستفاده از متدآباد، ابی سپس با ا شدند.  ولوژی تحلیلی نوین، تحت نتخاب 

سیریمدل"عنوان  ساختاری تف وتحلیل صورت یکپارچه تجزیهبه یین وروابط بین این عوامل تع (ISM) "سازی 

شهر خرم شگری  سی ارتباط و تعیین توالی عوامل مؤثر در گرد ضمن برر سط گردیدند و  بندی آباد، عواملِ مذکور 

حضـور بخش خصـوصـی و "آمده بیانگر این اسـت که دسـتنتایج پژوهش حاضـر ضـمن تحلیل مدل به شـدند.

ای دارای بیشترین تأثیر بر توسعه گردشگری در شهر عنوان عامل ریشهبه "های گردشگریگذاری در طرحسرمایه

سبآب "، "نوازینروحیه مهما"های مانند: آباد بوده و عاملخرم شگریطرح"و  "وهوا و اقلیم منا در  "های گرد

 رند.تری نسبت به سایر عوامل قرار دارتبه اهمیت پایین
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 مقدمه

شد فزایندهدر دهه شگری ر شته و دهای بعد از جنگ جهانی دوم گرد سر گذا شت  سه با دیگر بخشای را پ های ر مقای

شگری به صنعت گرد ست. از  ست آورده ا صاد جهانی به د سریعی در قلمرو اقت شد  صاد ر ترین عنوان یکی از پررونقاقت

ستفعالیت سومین منبع درآمدزای جهان ا سازی  صنعت نفت و خودرو شده که پس از  صادی یاد گردش مالی  .های اقت

لی بخش صنعت فراتر رفته و در چند سال آینده به بیش از دو هزار میلیارد دالر گردشگری جهان در این سده از گردش ما

ها داشته و سبب ایجاد درآمد برای گذاری در زیرساختاز سوی دیگر، گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایه .رسدمی

(. بر اســاس 159: 1388تقوی و قلی پور،)زایی مســتقیم و غیرمســتقیم در ســراســر دنیا شــده اســت ها و اشــتغالدولت

سط  بینبینیپیش شگران در  شگری، تعداد گرد سازمان جهانی گرد شد 20 المللی تاهای   43 سال دیگر با میانگین ر

شگر سدمی میلیارد نفر 2 به نزدیک سال، در میلیون گرد سم بین ،بق این گزارشط .ر شد توری ستمر گونهالمللی بهر ای م

نفر  اردیلیم 8/1 تعداد بهاین  2030تا ســـال و تر از دهه گذشـــته ادامه خواهد یافت الیمهایی مطی دو دهه آینده با گام

این ارقام بیانگر آن اســت که توجه به صــنعت گردشــگری و  (.World Tourism Organization,2013)رســد می

اقتصــادی کشــورها قرار  -اعیعنوان اولویت اصــلی نظام اجتمها و امکانات مناطق مختلف باید بهبرداری از پتانســیلبهره

سعه پایدار و همهگیری از اثرات بیگیرد، تا با بهره سی و فرهنگی، گام مؤثری در تو سیا صادی، اجتماعی،  جانبه شمار اقت

شود. شته  شور بردا سلم آنیه یک ناحیه، منطقه و ک ست، م ست نکته این به توجه ا  افزایش جمعیت، افزایش امروزه، که ا

 رشــد باعث همه و همه... و فراغت و کار مقوله تفکیک فراغت، و آزاد زمان افزایش فنون، و علوم فتپیشــر عمومی، رفاه

 یگردشگر صنعت به ویژه توجه که اندیافتهدست واقعیت این به جهان کشورهای و است شده یگردشگر و سفر روزافزون

سعه جهت در تالش و سب باعث صنعت این تو شگری یک .شد خواهد هنگفتی درآمدهای ک  بزرگ، پویا، فعالیت گرد

 در کشورها تمامی بنابراین،. رودشمار می به ملی اقتصاد سیستم در یابنده رشد هایبخش از یکی نیز و پاکیزه متنوع،

ستفاده پی سطهبه تا هستند آن از حاصل فراوان مزایای و هافرصت از ا سبی رفاه آن، وا  جوامع آینده و حال برای را ن

کشــور بالقوه توانمند در زمینه جذب گردشــگر  5ایران جزو  کشــور (.133: 1385همکاران، و آبادیزنگی)زنند ب رقم خود،

ــت ــورهای درحال. همینین بهخارجی اس ــعه که ذخایر نفتی آن در آیندهعنوان یکی از کش چندان دور به پایان ای نهتوس

سعه همهمی سد؛ ایجاد یک تو سب درآمد بهجانبه و پایدار و جایگزینی منر ستفاده از ابع جدید ک جای منابع نفتی، نیازمند ا

(. لذا منطقی است با 7: 1387آبادی و همکاران،زنگی)باشد های خود در صنعت گردشگری میها و قابلیتتمامی پتانسیل

ساماندهی نیازمندیبرنامه سبی در جهت  شتاق را اریزی منا شگران م صنعت بتواند گرد سر جهان ها و ملزومات این  سرا ز 

 سوی خود جذب کند و موجب توسعه گردشگری پایدار گردد.به

ستان خرم سیلشهر شگری میآباد یکی از مناطق پرجاذبه و دارای پتان ستعدادهای نهفته در حوزه گرد شهر ها و ا شد.  با

سیلآباد بهخرم ضاهای با پتان ستان دارای ف شهر شگری بوده و از طرعنوان مرکز  سازمان ملل بههای باالی گرد عنوان ف 

شگری برگزیده شهری از طریق گرد سعه پایدار  ست. وجود آثار و جاذبهپایلوت برای اجرای طرح تو های تاریخی و شده ا

اندازهای زیبا، معماری متعدد، اقلیم معتدل و مناســب، منابع طبیعی و پوشــش گیاهی متنوع باکیفیت بصــری باال و چشــم

های باالی جذب گردشگر در شهرستان آباد از جمله قابلیتویژه در شهر خرمدمانی مختلف بههای تاریخی یاتمرکز جاذبه

باد میو شـــهر خرم عاً میآ که مجمو ـــد  بلباش قا تأثیر  ـــاد منطقه  ند بر اقتص گذارد توا جای  ـــاورز و )توجهی بر  کش

آباد دار گردشگری در شهر خرمدر پژوهش حاضر سعی گردیده ضمن تحلیل عوامل مؤثر در توسعه پای (.6:1392سرپرست،

المللی پایدار و رقابتی با استفاده از در راستای کمک به توسعه صنعت توریسم و تبدیل شهر به یک مقصد گردشگری بین

شــده در زمینه گردشــگری پایدار و برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام هایی ارائه گردد.مدل ســاختاری مفهومی تحلیل

 باشند:ذیل می به شرح ISMتکنیک 
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های بندی شاخصسازی ساختاری تفسیری جهت سط کاربرد تکنیک مدل»در مقاله  1390کرباسیان و همکاران در سال 

ــتفاده از روش بندی تأمینتبهرکنندگان چابک و انتخاب تأمین ؛ ابتدا معیارهای «فازی Topsis & AHPکنندگان با اس

سپس سنجش تأمین شدند و  سط  ISMبا تکنیک کنندگان تعیین  شان میعوامل  دهد بندی گردیدند. نتایج این روش ن

مناسبی است. سپس  که معیار سرعت تحول در سط  اول خروجی این مدل قرار داشته و دارای نیروی پیش برندگی بسیار

ده و ورودی مدل کنندگان را تعیین کربا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تأمین

کننده پرداخته شــد. نتایج بندی شــش تأمینتاپســیس قرار داده شــد. در پایان با اســتفاده از روش تاپســیس فازی به رتبه

ر مدل فرایند تحلیل پژوهش نشـان داد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشـتر و وابسـتگی کمتری برخوردارند د

  .درخوردارند لذا بر متغیرهای سط  اول و دوم باید تمرکز نموسلسله مراتبی هم از وزن بیشتری ب

کرمانشاه با استفاده  ، در پژوهشی با عنوان بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان1391همکاران در سال  پوراحمد و

سوات ستفاده از ابزارهای تحلیلی  –و با روش تحلیلی  از مدل  صیفی با ا سیدهتایج به این ن QSPM و SWOTتو اند؛ ر

ها و با های بیشـتری نسـبت به ضـعفحوزه گردشـگری اسـتان کرمانشـاه در راسـتای توسـعه پایدار گردشـگری با قوت

  .یافتتری دستتوان به نتایج مطلوبمی STهای تهدیدهای قوی روبروست که در صورت اتخاذ استراتژی

پایدار گردشــگری بر اســاس مدل  ل راهبردهای توســعهتحلی»ای با عنوان مقالهدر   1392کشــاورز و همکاران در ســال 

ستان خرم شهر سوات در  ستراتژیک  شبکه و تحلیل ا شبکه مدل تلفیقی از «آبادترکیبی فرایند تحلیل  ای فرایند تحلیل 

(ANP( و تحلیل استراتژیک سوات )SWOT )بندی عوامل استراتژیک با توجه به برترین . پس از رتبهانداستفاده نموده

 ه است.آباد ارائه شدامل تأثیرگذار، راهبردهای مناسب جهت توسعه صنعت گردشگری در شهرستان خرمعو

صادی در کشورهای آمریکای التین طی دوره »در پژوهشی با عنوانِ  (2004)و همکاران  1ائوگنیو گردشگری و توسعه اقت

برای مطالعه رابطه میان دو متغیر از یک مدل اقتصاد  هاهای پانلی استفاده کردند. آناز رویکرد داده 1985 – 1998زمانی 

دهد که توســعه صــنعت گردشــگری شــرط الزم برای رشــد اقتصــادی اند. نتایج پژوهش نشــان میکالن اســتفاده کرده

آنکه برای کشورهای با درآمد باال ضرورت ندارد. همینین باشد حالکشورهای آمریکای التین با درآمد متوسط و پایین می

سرمایهدر سرمایهامد از طریق  سم مانند  صنعت توری سط  تولید ناخالص گذاری در  سانی با  گذاری بر منابع فیزیکی و ان

  .داخلی و رشد اقتصادی کشورهای آمریکای التین رابطه مثبت معناداری دارد

سانکو سال  2زونگ رو لی و یو هو شی با عنوان  2015در  ستفاده از مدل»پژوه  برای (ISM) یفهوممساختاری سازی ا

ستراتژ یزیربرنامه سلیابیبازار یا سل شگر ی: مطالعه موردی ت مطالعه بر  نیااند. را انجام داده «وانیدر تا یمعمار یگرد

ـــه  کی نییتع یبرا ISMتکنیک  اســـتفاده از با وانیدر تا یمعمار یگردشـــگر یابیبازار یهایاســـتراتژ یرو پروس

پروســه  کی نییتع یبرا یریتفســ یســازی ســاختارمدل اســتفاده از . در آن باتمتمرکز اســ یثر و علمؤگیری متصــمیم

 .استفاده خواهد کرد یریزی کافبرنامه قیاز طر دیوکار جدکسب یهافرصت برای ایجادثر ؤگیری متصمیم

 

 مبانی نظری 

ها آن نتیجه تغییر در ارزش ای از فضای فیزیکی و جامعه انسانی است که اشکال جدیدصنعت گردشگری فرایند تلفیق یافته

های زندگی انسان، تکنولوژی پیشرفته، رشد انفجارگونه اطالعات و نیروهای سیاسی است. این صنعت دربردارنده و نگرش

ها و جوامع کنندگان و فروشندگان محصوالت گردشگری، دولتها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضههمه پدیده

توسعه گردشگری پایدار عبارت است  (.75: 1394ایمانی و همکاران، )و پذیرایی از گردشگران است  میزبان در فرایند جذب

                                                           
1 . Eugenio 

2 . Tzong & Yu 
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ای که ضمن پاسخ دادن گونهاز گسترش صنعت گردشگری و جذب گردشگران به یک ناحیه با استفاده از منابع موجود به

زیست، ان وحدت، هویت فرهنگی، سالمت محیطبه نیازهای اقتصادی، فرهنگی و قانونی جامعه و انتظارات گردشگران بتو

. توسعه (7:1390طور متوازن در حد بهینه تأمین کرد )استعالجی و اا قلی نژاد،تعادل اقتصادی مقصد و مهمانان آنان را به

جذب  منظورشده بههای مطرحرورتضشود. در این راهبرد ترین راهبردهای توسعه محسوب میعنوان یکی از مهمپایدار به

های توریستی و اکوتوریستی مؤثر در گردشگری را ایجاد گردشگر و افزایش درآمد، لزوم شناخت و استفاده عملی از جاذبه

سازی منافع اقتصادی، حفاظت کرده است. توسعه پایدار برای گردشگری باید باهدف بهبود کیفیت زندگی ساکنان، به بهینه

ای باکیفیت باال برای بازدیدکنندگان و گردشگران موجب فراهم کردن تجربهزیست طبیعی جوامع کمک کند و از محیط

های استراتژیک و سیستماتیکی وجود دارند که ممکن همواره مسائل و چالش .(Choi & Sirakaya,2006:1274) شود

مل توسعه ای مشتمل بر عوااست رقابت و پایداری صنعت گردشگری را کاهش دهد. توسعه گردشگری فرایند پیییده

 ,Tefler & Sharply) باشدگذاری میریزی و قانونهای دولت، برنامههای درگیر باسیاستالمللی، ملی و گروهبین

ها موردتوجه قرارگرفته سیاست توسعه گردشگری پایدار امروزه یک رویکرد عمومی است که از طریق دولت(. 2008:56

های اجتماعی قبول و ازلحا  مالی، خودکفا و به لحا  دیدگاهمدت، قابلیشناسی در طوالناست تا گردشگری، ازلحا  بوم

توسعه گردشگری   (.Altinay & Hussain,2005:272-280د )و اخالقی، برای جوامع محلی مفید و نویدبخش باش

طبیعی و محیط زیست پایدار باید ارتقاء کیفیت زندگی جامعه میزبان با افزایش منافع اقتصاد محلی، حفظ کیفیت محیط

ای باکیفیت باال برای بازدیدکنندگان و رابطه بلندمدت اقتصادی میان جوامع مقصد و صنایع را ساخت و ایجاد تجربهانسان

زیست طبیعی را به حداقل برساند و آسایش اجتماعی موردتوجه قرار دهد، همینین باید اثرات منفی گردشگری بر محیط

تواند مزایای در جامعه شهری، گردشگری می (.Kerimoglu et al,2008:22-43)دهد فرهنگی جوامع مقصد را ارتقاء 

های گردشگری انداز جدید برای شرکتهای جدید، چشماند از: ایجاد مکاندر خور توجهی به وجود بیاورد. این منافع عبارت

ی برای جوامع محلی، درآمد مولد از گذاری جدید، افزایش درآمد و بهبود استانداردهای زندگهای سرمایهمحلی، فرصت

هایی که عالوه بر گردشگران ها و بهبود امکانات استفاده شود. بهبود زیرساختتواند برای زیرساختهای محلی که میمالیات

دستی، منطقه، ساکنان نیز ذینفع مستقیم خواهند بود و تضمین منابع مالی برای حفاظت از مناطق طبیعی، هنر، صنایع

توسعه گردشگری پایدار شهری به طیف درواقع، مزایای درحال های فرهنگی.شناسی و تاریخی و سنتباستان مناطق

اکبریان رونیزی، )تر و تعداد زیادی از مردم، هم برای ساکنان و هم گردشگران و در نهایت بهبود گردشگری است وسیع

ها توسعه ه نقش دارند که ارتباط و توسعه بین آنعوامل متعددی در توسعه صنعت گردشگری در یک منطق .(4: 1396

اند از: گردشگران، جامعه میزبان و ارتباط، سه عامل اصلی در توسعه گردشگری عبارتدهد. دراینگردشگری را شکل می

بعاد . بر اساسِ نظریه مورفوث و مات؛ گردشگری پایدار ترکیبی است از ا(77: 1394ایمانی و همکاران، )های مقصد ویژگی

ای و المللی، ملی، منطقهاکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی در سطوح مختلف بین

طور سنتی توسعه گردشگری شامل ابعاد اقتصادی به از نظرِ چوی و سیریکا .(Mow forth & Munt 2003:)محلی 

تری را نیز در گردشگری پایدار عالوه بر این عوامل، ابعاد گستردهمحیطی است. اما اجتماعی یا اجتماعی فرهنگی و زیست

ای، ملی گیرد که شاملِ ابعاد اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و فرهنگی و تکنولوژیکی در سط  محلی، منطقهبرمی

های و چالش همواره مسائل 1بر اساسِ نظریه مایاکا (.,2006:1274Choi & Sirakaya)باشد المللی میو بین

استراتژیک و سیستماتیکی وجود دارند که ممکن است رقابت و پایداری صنعت گردشگری را کاهش دهد. این مسائل و 

زیست کالن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شامل مسائل محیط "2الگوی پستل"های کلیدی استراتژیک، تحت عنوان چالش

                                                           
1 . Mayaka 

2 . Pestel 
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ها و صنایع را تحت طور عادی برای تحلیل عوامل کلیدی که سازمانو به باشدتکنولوژیکی، محیطی و قانونی یا حقوقی می

اند شدههای استراتژیک که در صنعت گردشگری شناساییترین مسائل و چالشمهم .شده استدهد، استفادهتأثیر قرار می

دستورالعمل مدیریتی توسعه تواند کانون بندی کرد؛ این امر میحوزه موضوعی با چارچوب مفهومی گروه 9توان در را می

 (.Mayaka & Prasad,2012:48) پایدار گردشگری باشد

 

 
 داریپا یدر توسعه گردشگر یکاستراتژ یدیلکمسائل  :اکایما یگردشگر یالگو. 1شماره ل شماره کش

  (Mayaka et al,2012:49) منبع:

 

 روش پژوهش

رویکرد باشد. میتحلیلی  -از جمله تحقیقات توصیفی روش پژوهش حاضر، بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت 

شی می سان، حاکم بر پژوهش، پیمای شنا شگری، کار صنعت گرد صان  ص شامل متخ شد. جامعه آماری این پژوهش  با

سازمان سئولین و مدیران  شهر خرمم صادفی  "آباد که به روش ها و ادارات مربوطه در  شدند؛ و با "انتخاب ت ، گزینش 

شد. بهتوجه به کم  ترتیب حجم نمونه برای اینبودن حجم جامعه، تعداد کل حجم نمونه برابر جامعه آماری در نظر گرفته 

شماره یک پرسش ست. 40نفر و در مورد پرسشنامه دوم با توجه به ماهیت آن حجم نمونه  200نامه  ی گردآور نفر بوده ا

ای، منابع اینترنتی و برداری و توجه به منابع کتابخانهفیشاســـناد،  مطالعهبررســـی و )ای اطالعات به دو روش کتابخانه

ست. سئله تدوین غیره( و میدانی بوده ا سخگویی به م صمیمبرای پا سعه شده و ت گیری در مورد تعیین عوامل مؤثر در تو

شهر خرم شهری در  شگری پایدار  کمک یک شده و به گرفته بهرههای مختلف پژوهش ضرورت، از روشآباد، بنا بهگرد

سیری متدولوژی تحلیلی نوین تحت عنوان مدل ساختاری تف شگری پایدار در ISMسازی  سعه گرد ، روابط بین عوامل تو

سی قرارگرفتهآباد تعیین و بهشهر خرم سیریمدل  اند.صورت یکپارچه مورد تحلیل و برر سط وارفیلد که ساختاری-تف  تو

یک مدل  همدیگر در مرتبط با مختلف و عناصــرز ای اآن مجموعه یک فرایند یادگیری متعامل اســت که در، مطرح شــد

یک روش ساختار تفسیری است  ISM؛ روش (Warfield,1974:405-417) شوندسیستماتیک جامع ساختاربندی می

سال  سط آگاروال به 2006که در  سال تو سط کانان در مقاله 2007طورجدی مطرح گردید و در  شد. در این تو ای ارائه 

ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر و اساسی پرداخته و سپس روابط بین این عوامل و راه دستیابی به پیشرفت توسط این روش 

ــت. درواقع روش عوامل ارائه ــده اس ــازمان به بیان می ISMش ــتیابی س ــی به چه میزان در دس کند که عوامل موردبررس

ها که نه اســت. این مدل قادر اســت ارتباط بین شــاخصها نســبت به یکدیگر چگواهدافش دخالت دارند و وابســتگی آن

ستهبه سط  مختلف به تحلیل ارتباط صورت تکی یا گروهی به یکدیگر واب اند، را تعیین نماید و با تجزیه معیارها در چند 
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 .(Kannan et al, 2008:82-108پردازد )ها میبین شاخص

سعه گرگام اول: به سایی عوامل مؤثر در تو شنا سی ادبیات منظور  ضمن برر شگری و ارائه این عوامل در قالب یک الگو،  د

موضوع و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان و مدیران بومی که شناخت بهتری از شهر داشتند عوامل مؤثر در ابعاد مختلف 

صادی، اجتماعی سایی قرار گرفتند تا از این طریق چارفرهنگی، محیط-اقت شنا ستی و تکنولوژیکی مورد  چوب و مالك زی

های حاصــل از عملی و علمی برای شــناســایی این عوامل حاصــل شــود. در این راســتا، پس از گردآوری و پاالیش داده

در قالب مصاحبه(، )و توسعه پایدار  نظران مسائل گردشگریهای کارشناسی صاحبگیری از دیدگاهمطالعات نظری و بهره

صل مورد تجزیه ستهوتحلیل کیفی قرار گمطالب حا سائل مهم در بندی و تلخیص، زمینهرفتند و بعد از د صلی و م های ا

ها و همینین تهدیدهای محیط بیرونی و یا نقاط قوت و ضــعف محیط درونی برای توســعه شــکل گیری و بروز فرصــت

 بندی شدند.آباد شناسایی و طبقهگردشگری پایدار شهری در شهر خرم

اقتصــادی، )گانه ها و در چارچوب ابعاد هشــتری از نظر کارشــناســان و تلخیص یافتهگیتر با بهرهگام دوم: عوامل کلیدی

های اصــلی و ها و رویکردها و...( مطابق با الگوی گردشــگری مایاکا از بین زمینهاجتماعی، فرهنگی، محیطی، ســیاســت

هت تعیین میزان اهمیت ســؤال در قالب طیف لیکرت، ج 44ای شــامل نامهمســائل مهم انتخاب شــدند. در ادامه پرســش

سش سی و تحلیل پر سان توزیع گردید. با برر شنا شده میزان اهمیت هر یک از عوامل آوریهای جمعنامهعوامل بین کار

عامل که از اهمیت بیشتری در توسعه گردشگری در شهر  14معلوم گردید و بدین ترتیب از بین همه عوامل لیست شده، 

 نوان عوامل اصلی کلیدی اثرگذار انتخاب شدند.عآباد برخوردار بودند بهخرم

اند. که در سطر اول و ستون اول تکرار شدهطوریشده به 14*14آمده وارد یک جدول ماتریسی دستگام سوم: عوامل به

سه دوبه شد بدیندوی عوامل میهدف مقای سطر با تکبا سه میصورت که عامل  ستون مقای شود و در این تک عوامل 

 شده است.ا توجه به تأثیرگذاری عامل سطر بر عامل ستون از ضرایب زیر استفادهمقایسه ب

 

 . جدول ضرایب تأثیرگذاری عامل سطر بر عامل ستون2 جدول شماره

 

 

 

سایی متغیرها، این متغیرها در م شنا ساختاری روابط درونی متغیرها پس از  شد. این ماتریس یک  (SSIM)اتریس  وارد 

شود. آنگاه روابط دودویی متغیرها باشد که در سطر و ستون اول آن متغیرها به ترکیب ذکر میماتریس به ابعاد متغیرها می

 "گروه اسمی  "، "فکری طوفان  "های مختلف مدیریتی از جمله، شود. از نظر کارشناسان بر اساسِ تکنیکمشخص می

شگری  سعه گرد شد و برای تعیین روابط میان عوامل مؤثر در تو ستفاده  سعه روابط محتوایی میان متغیرها ا و غیره. در تو

شهر خرم شگاه در حوزه گردشگری بودند و  19 آباد، از نظراتپایدار در  ساتید دان ستفاده گردید؛ که تعدادی از ا شناس ا کار

 اند.باشند که شناخت خوبی از منطقه موردمطالعه داشتههای مرتبط با گردشگری میاندرکار سازمانسایرِ افراد، دست

 

 مطالعه محدوده مورد

های مردم ایران به شمار آباد از نخستین سکونتگاههای پر سابقه تاریخی ایران است؛، و شهر خرماستان لرستان از استان

اند. که ازلحا  توجهی را در این سرزمین ایجاد نمودهم و ایالت غنای فرهنگی قابلتنوع اقوا (.3: 1383رود )خودگو، می

هایی نظیر موسیقی و رقص محلی، زبان و گویش، آباد جاذبهگردشگری فرهنگی حائز اهمیت فراوان هستند. در شهر خرم

های طبیعت از رها، رخدادها و شگفتیساز الهام گرفته از باودستی و مصنوعات دستآداب و سنن از جاذبه فرهنگی، صنایع

 1عدد  تأثیر ناچیزی دارد 3عدد  کامالً مؤثر است

 0عدد  تأثیر استبی 2عدد  مؤثر است
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های محدود . دشتهای قوی در تبدیل به خدمات گردشگری هستندای وجود دارد که از پتانسیلهای قومی و قبیلهجاذبه

و در تنوع عناصر زیستی و عناصر گردشگری اکوتوریسم ها واقع گردیده های عمیق آن بین ستی  برکشیده کوهاستان و دره

شهر  (.86: 1388دستی و گردشگری لرستان،سازمان میراث فرهنگی، صنایع)سم در ابعاد گسترده تأثیرگذار است و ژئوتوری

نقش مهمی در پذیرش گردشگران داخلی و خارجی داشته و  ،شده در استانعنوان یک مقصد گردشگری شناختهآباد بهخرم

فرد ها و منابع منحصربهود. این منطقه به علت داشتن جاذبهشدروازه ورود گردشگران به این استان و حتی محور تلقی می

سازمان میراث )شودیم معرفیو طبیعی اولویت در گردشگری تاریخی ـ فرهنگی  دارایمنطقه  عنوانِتاریخی ـ فرهنگی به

چمنزارها های شقایق در میان آباد به خاطر رویش گلدشت خرم (.72: 1388دستی و گردشگری لرستان،فرهنگی، صنایع

های ژئومورفولوژیکی موجود در محدوده مطالعاتی، های سر  معروف گشته است. ویژگیزارهایش، به سرزمین شقایقو سبزه

گردی سازمان ایران) گرددهای متنوعی گردیده است که از عناصر مهم گردشگری محسوب میسبب ایجاد اشکال و رخنمون

 (.94: 1382 و جهانگردی استان لرستان،

 

 
 . موقعیت محدوده موردمطالعه1شکل شماره

 

 هابحث و یافته

آمده دستوتحلیل با توجه به هدف پژوهش و مسئله پژوهش تنظیم گردیده است. نتایج بهدر پژوهش حاضر فرآیند تجزیه

 آمده است. 3ها با یکدیگر جمع شده و برای هر عامل عددی به شرح جدول شماره از پرسشنامه

 

 ماتریس روابط درونی متغیرها .3 شمارهجدول 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

 52 42 56 45 48 43 44 29 45 21 42 57 48 0 گذاریحضور بخش خصوصی و جذب سرمایه 1

 33 31 45 52 23 27 29 41 43 40 47 36 0 31 ریزی آموزش گردشگری و توسعه منابع انسانیبرنامه 2

 47 42 57 56 49 53 41 37 40 48 51 0 41 27 هاخدمات و زیرساخت تیفیک توسعه و تجهیز امکانات رفاهی، 3

 30 53 49 43 34 32 28 17 50 43 0 26 23 19 نقش مدیریت شهری 4

 51 43 17 28 31 27 49 34 41 0 21 23 17 14 موقعیت استراتژیک منطقه در کشور 5

 44 45 30 23 27 19 42 40 0 26 23 19 17 13 های طبیعیمحیطی و جاذبه، تنوع زیستی 6

 12 41 9 16 22 13 46 0 43 17 26 10 21 5 نوازیروحیه مهمان 7

 43 12 16 23 29 17 0 41 44 14 9 15 22 6 منابع سرزمین: اقلیم مناسب 8

 39 51 57 61 47 0 43 31 41 58 48 60 49 27 عنوان پایلوت توسعه گردشگری پایدارآباد بهمعرفی شهر خرم 9

 63 29 51 55 0 43 45 37 48 44 50 41 43 33 کارگیری اینترنتبه 10

 36 32 43 0 21 19 22 45 46 47 41 34 20 27 پیشینه تاریخی و میراث فرهنگی ارزشمند 11

 27 51 0 45 19 29 44 23 43 41 40 13 17 11 امنیت اجتماعی 12

 53 0 19 23 31 14 26 36 12 27 15 25 34 19 های گردشگریمشارکت جامعه محلی و سهامداران در اجرای طرح 13

 0 22 17 15 12 20 6 15 8 11 7 13 19 6 های گردشگریطرح 14



 1398 بهار، 1، شمارۀ 6ورۀ گردشگری شهری، دامه فصلن                                                                                                128

 

سی اولیه ستر صفر و یک از روی ماتریس بهبا تعیین روابط به 1در ادامه ماتریس د ستصورت  آمده در مرحله قبل و طی د

ـــت می 2 له اول ابتدا یک مقیاس عددی واحد در نظر گرفته و اعداد جدول مرحله قبل با آن آید: در مرحمرحله به دس

تر باشـد در جدول جدید از عدد یک و در غیر این که عدد مربوطه در جدول از مقیاس بزرگشـود. درصـورتیمقایسـه می

 شود.صورت از صفر استفاده می

m:  عدد مقیاس وnآیدبه دست می 38ه برای این تحقیق عدد مقیاس شده کآوریهای جمع: تعداد پرسشنامه. 

ساختاری روابط درونی متغیرها، همه عددهای بزرگ  ساوی بنابراین در این پژوهش و در جدول مربوط به ماتریس  تر و م

 شود.ماتریس حاصل را با ماتریس همانی جمع می قرار داده و تر را برابر صفررا مساوی یک و اعداد کوچک 38

باشد، در این شود که نام آن ماتریس دسترسی اولیه میخود تعاملی ساختاری به ماتریس صفر و یکی تبدیل میماتریس 

ازاینکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد باید سازگاری درونی آن بررسی باشد. پسماتریس فقط اعداد صفر و یک می

نیز منجر به  Xشود باید متغیر  Zهم منجر به متغیر  Yمتغیر  شود و Yمنجر به متغیر  Xعنوان نمونه اگر متغیر شود. به

اند افتادهشود و اگر در ماتریس دسترسی اولیه این حالت برقرار نبود باید ماتریس اصالح شود و روابطی که ازقلم Zمتغیر 

 جایگزین شوند.
 

 ماتریس دسترسی نهایی .4جدول شماره

میزان  14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
 نفوذ

 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گذاریحضور بخش خصوصی و جذب سرمایه 1

 10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 ریزی آموزش گردشگری و توسعه منابع انسانیبرنامه 2

 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 هاتوسعه امکانات رفاهی، کیفیت خدمات و زیرساخت 3

 9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 شهری نقش مدیریت 4

 6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 آبادموقعیت استراتژیک خرم 5

 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 های طبیعیتنوع زیستی، محیطی و جاذبه 6

 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 نوازیروحیه مهمان 7

 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 وهوا، اقلیم مناسبمنابع سرزمین: آب 8

 عنوان پایلوتآباد بهمعرفی شهر خرم 9
 توسعه گردشگری پایدار شهری

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 کارگیری اینترنت وبه 10

 9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 پیشینه تاریخی و میراث فرهنگی ارزشمند 11

 9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 یت اجتماعیامن 12

های مشارکت جامعه محلی و سهامداران در اجرای طرح 13
 گردشگری

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 های گردشگریطرح 14

  14 13 13 8 4 4 12 12 12 9 8 4 5 1 میزان وابستگی

 

های مختلفی پیشنهادشده است که در اینجا از قوانین ریاضی برای ایجاد سازگاری در روش برای سازگار کردن ماتریس

 رساند:( میK+1صورت که ماتریس دسترسی اولیه را به توان )شود بدینماتریس دسترسی اولیه استفاده می

 عملیات به توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده بولن باشد.

 باشد.می 1*1=1،1+1=1طبق این قاعده:  

                                                           
1 . Reachability 

m=2* n m=2*19=38 

                                                                                      

 

1k+RM =RMC 1>K 

RMC :ماتریس دسترسی اولیه سازگار شده 
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شوند. های جدول که صفر بودن پس از سازگاری به یک تبدیل میبا به توان رساندن ماتریس دسترسی اولیه بعضی خانه

 آمده است.دست( تحت عنوان ماتریس دسترسی نهایی به4ماتریس حاصل در جدول شماره )

گردد، مجموعه خروجی، ورودی و مشترك تشکیل می ها، سهبرای تعیین سط  متغیرها در مدل نهایی، به ازاء هر یک از آن

هایی است ها در ساختار ماتریس نهایی و طراحی سیستم نقش اساسی دارند. مجموعه خروجی شامل عاملاین مجموعه

گذارند و مجموعه مشترك هایی است که بر آن تأثیر میطور مشابه مجموعه ورودی شامل عاملپذیرند، بهکه از آن تأثیر می

ها و های ورودی و خروجی برای هر یک از عاملیز اشتراك دو مجموعه مذکور است. پس از به دست آوردن مجموعهن

شود. مجموعه مشترك حاصلِ اشتراك دو مجموعه ورودی و ها انجام میبندی عاملهای مشترك، سط تعیین مجموعه

برای یک عامل یکسان باشد آن عامل در باالترین های خروجی و مشترك باشد؛ چنانیه مجموعهخروجی هر دو عامل می

آباد تعیین گردید گیرد. بدین ترتیب سطوح عوامل اصلی مؤثر در توسعه گردشگری پایدار شهری در خرمسط  مدل قرار می

 (.5)جدول شماره 

 

 آبادسطوح عوامل اصلی مؤثر در توسعه گردشگری پایدار شهری در خرم .5جدول شماره

 سط  مشترك مجموعه ورودی عه خروجیمجمو معیارها 

 3،4،5،6،7،8،9،10،1،2، گذاریحضور بخش خصوصی و جذب سرمایه 1
11،12،13،14 

 سط  هشتم 1 1

 سط  ششم 2 1،2،3،9،10 11،12،4،5،6،7،8،2،13،14 ریزی آموزش گردشگری و توسعه منابع انسانیبرنامه 2

 3،4،5،6،7،8،9،10،2، هازیرساخت توسعه و تجهیز امکانات رفاهی، کیفیت خدمات و 3
11،12،13،14 

 سط  هفتم 3،9،10 1،3،9،10

 سط  پنجم 4،11،12 1،2،3،4،9،10،11،12 ،4،5،6،7،811،12،13،14 نقش مدیریت شهری 4

سط   5 10،11،12،،1،2،3،4،5،9 5،6،7،8،13،14 آبادموقعیت استراتژیک خرم 5
 چهارم

 3،4،5،6،7،8،9،10،1،2 6،7،8،13،14 طبیعیهای تنوع زیستی، محیطی و جاذبه 6
11،12 

 سط  سوم 6،7،8

 3،4،5،6،7،8،9،10،1،2 6،7،8،13،14 نوازیروحیه مهمان 7
11،12 

 سط  سوم 6،7،8

 3،4،5،6،7،8،9،10،1،2 6،7،8،13،14 وهوا، اقلیم مناسبمنابع سرزمین: آب 8
11،12 

 سط  سوم 6،7،8

 3،4،5،6،7،8،9،10،2، ایلوت توسعه پایدار گردشگریعنوان پآباد بهمعرفی شهر خرم 9
11،12،13،14 

 سط  هفتم 3،9،10 1،3،9،10

 3،4،5،6،7،8،9،10،2، کارگیری اینترنت وبه 10
11،12،13،14 

 سط  هفتم 3،9،10 1،3،9،10

 سط  پنجم 4،11،12 1،2،3،4،9،10،11،12 4،5،6،7،8،11،12،13،14 پیشینه تاریخی و میراث فرهنگی ارزشمند 11

 سط  پنجم 4،11،12 1،2،3،4،9،10،11،12 4،5،6،7،8،11،12،13،14 امنیت اجتماعی 12

 3،4،5،6،7،8،9،10،1،2 13،14 های گردشگریمشارکت جامعه محلی و سهامداران در اجرای طرح 13
11،12،13 

 سط  دوم 13

 3،4،5،6،7،8،9،10،1،2 14 های گردشگریطرح 14
11،12،13،14 

 لسط  او 14

 

سط  عوامل باید آن سطوح هر یک از پس از تعیین روابط و  سیم کرد. به همین منظور با توجه به  شکل مدلی تر ها را به 

ــیعامل ــترس ــاختاری مفهومی ها و همینین ماتریس دس ــیری، مدل نهایی س ــاختاری تفس پذیری نهایی و مدل اولیه س

(ISMشکیل گردید. مدل نهایی به شکیلآمده در این پژدست( ت شده است شکل شماره وهش از هشت سط  مختلف ت

تر مدل اند از تأثیرگذاری کمتری برخوردار بوده و هرچه به ســطوح پایین(. عواملی که در ســطوح باالیی مدل قرارگرفته3)

حضـــور بخش "ترین این عوامل از نظر ســـط  اهمیت، یابد. مهمشـــویم؛ تأثیرگذاری عوامل افزایش میتر مینزدیک



 1398 بهار، 1، شمارۀ 6ورۀ گردشگری شهری، دامه فصلن                                                                                                130

 

آید. در سط  بعدی به حساب میای و مهم بهباشد که در پایین مدل قرارگرفته است و درواقع عامل ریشهمی "صیخصو

توســعه و تجهیز  "، "عنوان پایلوت گردشــگری از ســوی ســازمان مللمعرفی شــهر به"های دیگری مانند: ترتیب عامل

ــاخت ــد و  "های اطالعاتی جدیدریکارگیری اینترنت و فناوبه"و  "هاامکانات رفاهی و زیرس ــزایی در جهت رش تأثیر بس

ــهر خرم ــگری در ش ــعه گردش ــته و همانندتوس ــنگ زیربنایی، عمل می آباد داش ــایر عاملس ها با توجه به میزان کنند. س

 اند.تأثیرگذاری و اهمیت در امر توسعه گردشگری پایدار در سطوح بعدی مدل ساختاری تفسیری قرارگرفته

 

 آباد. مدل ساختاری تفسیری عوامل تأثیرگذار در توسعه پایدار گردشگری در شهر خرم3شکل شماره 

 
 

ستگی عوامل: –وتحلیل قدرت نفوذ تجزیه شماره  میزان واب سترسی نهایی جدول  سطری مقادیر در ماتریس د جمع 

ستگی خواهد بود، 4) ستونی بیانگر میزان واب سطوح پایین مدل ( برای هر عامل بیانگر میزان نفوذ و جمع  عواملی که در 

شتر به سطوح باالتر قرار دارند به قرار دارند به دلیل دارا بودن قدرت پیش برندگی بی عنوان عوامل هادی و عواملی که در 

شناسایی خواهند بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی چهار گروه از عوامل قابل شوند.دلیل وابستگی، عوامل پیرو محسوب می

اند از: عوامل خودمختار: عواملی که دارای قدرت نفوذ و وابســتگی ضــعیف باشــند، این عوامل تا حدودی از ارتبود که عب

(. عوامل وابســته: عواملی که دارای قدرت نفوذ کم ولی وابســتگی زیاد 1ســایر عوامل مجزا و ارتباطات کمی دارند )ناحیه 

شند )ناحیه  ستگی زیاد هستند )ناحیه (. عوامل متصل )پیوندی(: عواملی که دا2با (. عوامل محرك: 3رای قدرت نفوذ و واب

ضعیف می ستگی  شند )ناحیه عواملی که دارای قدرت نفوذ زیاد و واب در این پژوهش با توجه به قدرت نفوذ و میزان  (.4با

گیرند. بر روی می های چهارگانه روش ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی قراروابستگی، عوامل را در یکی از خوشه

باشـــند. با توجه به اینکه تعداد عوامل تر میماتریس موردنظر نقاط مرزی معموالً یک واحد از میانگین تعداد عوامل بزرگ

شد، نقاط مرزی روی ماتریس باید برابر می 14برابر  شود و ازآنجایی 8با شد گونهکه نقاط مرزی باید بهدر نظر گرفته  ای با

 .قرارگرفته است 8و  7های موردنظر تفکیک کند. در پژوهش حاضر مرز دقیقاً بین امل مختلف را در خوشهخوبی عوکه به

شامل ستقل  "ناحیه یک:  سبتاً  "متغیرهای م ستند، این متغیرها ن ضعیف ه ستگی  ست که دارای قدرت نفوذ و میزان واب ا
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یک از عوامل در این باشند. در این پژوهش هیچمیغیر متصل به سیستم بوده و دارای ارتباطات کم و ضعیف با سیستم 

 باشد.اند و این بیانگر ارتباط قوی متغیرها با همدیگر در مدل توسعه گردشگری شهری پایدار میدسته قرار نگرفته

غیرها باشند. این متدومین دسته هستند که دارای قدرت نفوذ کم و میزان وابستگی زیاد می "متغیرهای وابسته "ناحیه دو: 

ستند که برای ایجاد آنبه شگری ه سعه گرد توانند ها کمتر میها عوامل زیادی دخالت دارند و خود آنطور عمده نتایج تو

شوند. عواملی مانند زمینه شهر خرم "ساز متغیرهای دیگر  ستراتژیک منطقه و  شور موقعیت ا ستی،  "، "آباد در ک تنوع زی

سبآب "، "نوازیمهمانروحیه "، "های طبیعیمحیطی و جاذبه سهامداران  "، "وهوا و اقلیم منا شارکت جامعه محلی  م

 گیرند.با توجه به مدل در این ناحیه قرار می "های گردشگریطرح"و  "های گردشگریدر اجرای طرح

صطالح عوامل پیوندی خوانده می ستگی باالیی دارند و در ا سه: عواملی که قدرت نفوذ و میزان واب د، در این شونناحیه 

پیشــینه تاریخی و میراث  "و  "امنیت اجتماعی گردشــگران "، "نقش مدیریت شــهری"اند عواملی چون شــدهناحیه واقع

شمند سیار وتحلیل مدل در این ناحیه قرارگرفتهبا توجه به تجزیه "فرهنگی ارز اند. ناحیه چهار: عواملی که از قدرت نفوذ ب

ستگی کمی برخوردا ستند. عواملی مانند: باال و میزان واب صی"ر ه صو ضور بخش خ شهر به"، "ح عنوان پایلوت معرفی 

های کارگیری اینترنت و فناوریبه"، "هاتوسعه و تجهیز امکانات رفاهی و زیرساخت "، "گردشگری از سوی سازمان ملل

سانیبرنامه"و "اطالعاتی جدید سعه نیروی ان سطوح باالتر "ریزی و تو شده و از اهمیت نمودار واقع با توجه به اینکه در 

 گیرند.ها برخوردارند در این ناحیه قرار میقدرت نفوذ بیشتری نسبت به سایر عامل

 

 وابستگی -. نمودار قدرت نفوذ 4شکل شماره  

 

 گیرینتیجه

آباد در راستای کمک به توسعه صنعت منظور تحلیل عوامل مؤثر در توسعه پایدار گردشگری در شهر خرمپژوهش حاضر به

شگری بین صد گرد شهر به یک مق سم و تبدیل  ساختوری ستفاده از مدل  تاری مفهومی انجام المللی پایدار و رقابتی با ا

سئله تدوین سخگویی به م صمیمگرفت. برای پا شگری پایدار شده و ت سعه گرد گیری در مورد تعیین عوامل مؤثر در تو

شهر خرم شده و به کمک یک متدولوژی تحلیلی های مختلف پژوهش بهره گرفتهضرورت، از روشآباد، بنا بهشهری در 

آباد تعیین ، روابط بین عوامل توسعه گردشگری پایدار در شهر خرمISMیری سازی ساختاری تفسنوین تحت عنوان مدل

ــی قرارگرفتهو به ــان مییافته اند.صــورت یکپارچه مورد تحلیل و بررس های دهد که عواملی که در ناحیههای پژوهش نش

             1 14 

وذ
 نف

ت
در

ق
 

          3،9،10    13 

              12 

 ناحیه سه  
 خوشه پیوندی

 ناحیه چهار      
 خوشه محرك

  11 

       2   10 

      12،11،4        9 

              8 

              7 

     5         6 

  8،7،6            5 

 ناحیه دو  
 خوشه وابسته

 ناحیه یک      
 عوامل خودمختار

  4 

          3 

 13             2 

14              1 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  ن وابستگیمیزا
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شتری برخوردار ه صی و سوم و چهارم قرار دارند با توجه به قدرت نفوذ باالتر از تأثیرگذاری بی صو ضور بخش خ ستند. ح

آباد ای دارای بیشترین تأثیر بر توسعه گردشگری در شهر خرمعنوان عامل ریشههای گردشگری، بهگذاری در طرحسرمایه

توســعه و تجهیز  "، "عنوان پایلوت گردشــگری از ســوی ســازمان مللمعرفی شــهر به"های دیگری مانند: بوده و عامل

که با توجه به قدرت نفوذ زیاد و  "های اطالعاتی جدیدکارگیری اینترنت و فناوریبه"و  "اهامکانات رفاهی و زیرســـاخت

های آباد داشته و در رتبهوابستگی کم در ناحیه چهارم واقع شدند تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی گردشگری در شهر خرم

 "مده بیانگر این اســت که، عواملی مانند: آدســتبعدی اهمیت قرار دارند. نتایج پژوهش حاضــر ضــمن تحلیل مدل به

روحیه "، "های طبیعیتنوع زیســـتی، محیطی و جاذبه "، "آباد در کشـــور موقعیت اســـتراتژیک منطقه و شـــهر خرم

تری نسبت به سایر عوامل قرار در رتبه اهمیت پایین "های گردشگریطرح"و  "وهوا و اقلیم مناسبآب "، "نوازیمهمان

ها و نهادهای گوناگون رســد توجه به اهداف و اصــول توســعه پایدار گردشــگری نیازمند همکاری بخشمیدارند. به نظر 

هاست استفاده بهینه از آن مسئول در توسعه و عمران شهری است، شناسایی منابع و عوامل مؤثر در توسعه گردشگری و

ــهروندان و بازید کنندگان ــتای تأمین نیازهای فراغتی عامه ش رود. ، در مقیاس محلی، ملی و فراملی به کار میکه در راس

ریزان در شــهر قرارگرفته، تواند در کانون توجه مدیران و برنامهعوامل کلیدی اســتراتژیک حاصــل از پژوهش حاضــر می

ستیابی منطقه به موقعیت مطلوب در  شگری پدید آورده، موجب د شهری بر پایه گرد سعه پایدار  سب برای تو امکانی منا

شهر خرمگردشگری در عرصه داخلی و بین زمینه المللی پایدار و رقابتی آباد به یک مقصد گردشگری بینالمللی و تبدیل 

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی طورکلی توسعه پایدار در صنعت گردشگری اثراتش را در تمام بخششوند. به

صادی گردیبه شکوفایی اقت شان خواهد داد، موجب  شتغالسرعت ن صنایع محلی، زایی، بهرهده و در نهایت منجر به ا وری 

شهر و به صادی  سازمانافزایش توان اقت شهرداریهای ادارهتبع آن افزایش درآمد  شهر ) شهر( برای کننده  شورای  ها و 

ــهر گردد. یافتهاداره هر چه ــر میبهتر ش ــعههای پژوهش حاض ــط  توس ــهری در باال بردن س پایدار  تواند به مدیران ش

ساند. سیب محیطی، یاری ر شگران با کمترین آ ضایت گرد ضایت محلی و همینین ر شهری و افزایش ر شگری  از  گرد

اند اشـــاره کرد؛ نتایج توان به پژوهشـــی که مایاکا و همکاران انجام دادهشـــده در این حوزه میهای انجامجمله پژوهش

شان می شد و یک عنصر کلیدی و شاخص در کسب اقتصاد می دهد؛ اگرچه گردشگری یک بخش مهمی درپژوهش ن با

ست ولی توجه به عوامل خارجی گوناگونی که به شرفت کنیا سعه و پی سعه گردشگری تو طور عمده به عملکرد بهینه در تو

د های به وجود آمده و پتانسیل موجوها از فرصتمنظور کسب مزیتها بهنفوذ قدرتکند الزم است. اعمالپایدار کمک می

دیده در المللی. اصــالح در بخش آموزشــی باالتر برای تحقق نیروی کار آموزشای و بیندر بازارهای گردشــگری، منطقه

ستای اهداف توسعه ستمصنعت گردشگری در را ست. حفاظت از همه اکوسی ضروری ا ضروری ای ملی امری  ها، الزم و 

آمده، این است دستوهش الگوی گردشگری مایاکا و همکاران بهباشد. آنیه از مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژمی

 که برخی نتایج مشترك درباره اثرگذاری عوامل موردمطالعه در توسعه گردشگری پایدار حاصل گردیده است.

تواند باعث رشد و شکوفایی مدیریت کالن یکپارچه شهری متخصص و مسلط به علم روز در زمینه صنعت گردشگری می

ها را در طرح جامع ها را در منطقه شناسایی کرده و آنت شود. مدیریت کالن در صنعت گردشگری باید فرصتاین صنع

شهر خرم شگری  سرمایهگرد شهر خرمگذاری در آنآباد بگنجاند و زمینه  ستان آباد بهها را مهیا کند چرا که  عنوان مرکز ا

ستان از جمله تاریخی ستانلر شهر شور با غنترین  شگری های ک سعه گرد ستعد تو سیار م سب ب ای فرهنگی و محیطی منا

آباد باشد.راهکارهای حاصل از پژوهش حاضر جهت پیشبرد هدف اصلی که همان توسعه پایدار گردشگری در شهر خرممی

 گردد:باشد به شرح زیر ارائه میمی

 آباد؛شگری در شهر خرمهای توسعه گردگذاری در طرحگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهجذب سرمایه 

 ها، ارتقاء کیفیت خدمات و تسهیالت به گردشگران؛بهبود زیرساخت 
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