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  ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوي کارشناسی2، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز1
  20/5/90 :تایید نهایی ؛ 20/10/89 :پذیرش مقاله

  چکیده
اجتماعی و رفاهی شهر و -یکی از عوامل مهم توسعه اقتصاديرا امروزه گردشگري شهري 

 و گسترش آن بر امور گردشگري و شهري در پی ارتقا مسؤالن ،سبببه همین . دانندمیشهرنشینان 
هاي ترین مکانهبیکی از پر جاذو  گیردمی گردشگري بر اساس وجود جاذبه هاي دیدارگر شکل. اندآمده

 الزم هاي ویژگیشهرخرم آباد از جمله شهرهاي تاریخی کشور است که . باشند شهرها می،     گردشگري
 هاي اصلیجاذبه-1:  در این راستا سؤاالت پژوهش طرح شد،براي توسعه گردشگري شهري را داراست

آباد به چه صورت  ها در شهر خرمت و زیرساختوضعیت خدما- 2 آباد کدامند؟ گردشگري شهري خرم
روش  دن به یک قطب گردشگري را دارد؟آباد ظرفیت الزم براي تبدیل ش آیا شهر خرم-3است؟ 

ها از آوري داده براي جمعو نظري - و نوع پژوهش کاربرديلی تحلی- توصیفیمقالهپژوهش در این 
ها از  در تجزیه و تحلیل داده وباشدها کمی میدادهنوع . اي و میدانی استفاده شده استروش کتابخانه

 .شده است انجام Spssافزار   نرمستفاده ازابا )  ضریب همبستگی کندال ودوخی  (استنباطیهاي آزمون
 براي ارائه الگوي توسعه گردشگري شهري براي  الزمهاي گردشگري ظرفیتشناختهدف این پژوهش 

 قطب فیت الزم را براي تبدیل شدن بهآباد ظرخرم نشان داد، شهرنتایج تحقیق . باشدآباد می خرم
آباد رابطه  ها و خدمات شهري و توسعه گردشگري در شهر خرمگردشگري دارد و بین زیرساخت

  .داري وجود دارد معنی
  

 1.آباد ، خرمهازیرساخت ،هاي گردشگريظرفیت،  توسعه گردشگري گردشگري شهري،: کلیديهايهواژ
  

  
  

                                                             
 movahed_a@scu.ac.ir  : مسئول مکاتبه*
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  همقدم
ضـمناً داراي  . آیدبه حساب می) شهري( اجتماعی بسیار مهم -صادي تگردشگري یکی از نیروهاي اق   

گردشـگري بـه طـور جهـانی فـضاهاي فرهنگـی،       . المللی اقتصادي و ژئوپلتیکی بسیار اسـت      اهمیت بین 
گردشـگري  توان انکار کرد که نمی. شود کند و ساکن میاجتماعی و جغرافیایی را می سازد، بازسازي می     

عنـوان نیرویـی بـراي خوشـبختی بـه       العاده براي تغییر است و در بسیاري از کشورها بـه  یک نیروي فوق  
 بلکـه  ،آورنـد آیند، نه تنها پول همراه خود می     اي که براي گردش می    هزاران بازدیدکننده . آیدحساب می 

  ).95 :2007، 1سانا رس (دهندزندگی محلی را به وضع بهتر یا بدتري تغییر می
هاي اجتمـاعی، اقتـصادي و فرهنگـی را    شهرها با ارائه کاال و خدمات متنوع دامنه وسیعی از فعالیت          

 زمینـه  ، امکانات پـذیرایی و فراغتـی  ،هاي خدماتی مانند  شهرها همچنین با ارائه فعالیت     ،آورندفراهم می 
، نـواحی   نیز تاکید دارنـد   ) 1994(ویلیامز  شاو و   ). 2005 ،تیموتی( دهندمی توسعه گردشگري را توسعه   

هـاي بازدیدکننـدگان و سـاکنان خـود را فـراهم       ها، نیازمنديشهري با تمرکز باالیی از امکانات و جاذبه      
  . سازند می

ها و  که تمامی انواع گردشگري به نوعی به کانون ، چرادارندشهرها و گردشگري روابط مکملی 
رها ریزي براي توسعه گردشگري باید به توانمندي شهلذا هرگونه برنامه. خدمات شهري نیازمند هستند
این وابستگی و روابط ) 160:1386لطفی، ( مستقیم توجه داشته باشنددر ارائه خدمات مستقیم و غیر

در . طور روز افزونی افزایش داده است هاي گذشته تاکنون به براي سفر به شهرها از دهه رامکمل، تقاضا
 ي دیگرها  انواع مسافرت ها، شغلی یا با اهداف معمولی است، اما بقیه افرتحالی که تعداد زیادي از مس

 عالیق ویژه و منظور توسعه ها بهگیرد با هدف آشنایی با دیگر فرهنگکه در اوقات فراغت صورت می
اي از گردشگري شهري است اینکه دقیقاً چه عناصر ویژهدرباره . شود تفریح و سرگرمی انجام میبراي
گردشگري « در کتاب خود با عنوان 2 کریستوفرلوکندجذاب میک شهر را براي بازدیدکنندگان که ی

 بین گردشگري و مناطق شهري را  چهار رابطه»بازدیدکنندگان، اقتصاد و رشد شهرهاي بزرگ: شهري
. شوداو میان عوامل اولیه، ثانویه و دیگر عوامل منابع گردشگري شهري تمایز قائل می. کندمیبررسی 

عوامل ثانویه از قبیل . آورنددالیل عمده و اصل دیدار بازدیدکنندگان از شهر را فراهم می، عوامل اولیه
چه در موفقیت گردشگري شهري   حمل و نقل یا اطالعات گردشگري اگر، محل خرید،محل سکونت

ر کلیدي زیر عناص. آیندنقش بسیار مهمی دارند، اما مهمترین عوامل جذب گردشگر به حساب نمی
ها هاي تاریخی، سواحل، نمایشگاهي بازدیدکننده را به مناطق شهري افزایش دهد، بخشتواند عالقهمی

 .هاو مراکز گردهمایی، وقایع و جشنواره

                                                             
1- Rossana  
2- Christopherlu 
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هـاي شـهري بـه    هاي شهري از دو نظر در صنعت گردشگري اهمیت دارند، از یک سو کـانون          محیط
 به عنوان مبدأ مـسافرتهاي  ،هاي ناشی از کار و فعالیت و خستگی  لحاظ تمرکز جمعیت در آنها و فشارها      

هـاي اقتـصادي،    شوند و از سوي دیگر بعضی از شهرها بـه علـت امکـان فعالیـت    گردشگري محسوب می  
هـاي گردشـگري   هاي تاریخی و گردشگري به عنوان مقصد مسافرت       سیاسی و ارتباطی، فراغتی و جاذبه     

  ).18:1381 کردي،( آیندنیز به شمار می
اهمیت گردشگري شهري در شهرهاي کشورهاي پیشرفته به حدي اسـت کـه شـهرداران در ایجـاد              

مسؤالن شهرهاي . کنندهاي جدید توریستی و معرفی شهر خود با یکدیگر رقابت می         زیرساختها و جاذبه  
د کنند با رشد صنعت گردشـگري بـه توسـعه شـهر خـو            سعی می  ،توریستی مثل پاریس، پکن و مادرید     

هـاي   در ایتالیا رقابت سنگینی بین شهرداران شهرهاي مختلـف وجـود دارد و بـراي آژانـس      . کمک کنند 
 ). 161:1384دیناري،( کنندطور جدي خدمات خود را تبلیغ می توریستی به

هـاي تـاریخی، فرهنگـی و    کند که عالوه بـر داشـتن جاذبـه   گردشگري در شهرهایی توسعه پیدا می    
هـاي   سـاخت وجـود زیر  . )115:1384 موحـد، (منـد باشـند     خدمات مناسب نیز بهره   هنري، از امکانات و     
، بهداشت، مخابرات، آب، بـرق، امنیـت و مـدیریت           )دسترسی مناسب ( راه   ، از قبیل  ،مناسب در هر مکان   

 رشـد و توسـعه   . تکرار سفر اهمیت بسیار باالیی داردبرايمواد زائد در جلب و کسب رضایت گردشگران    
 بلکه ایجاد سـازمانی قـوي را نیـز    ،هرها نه تنها به حفاظت و پیشرفت شهر وابسته است     گردشگري در ش  

گردشگري بخـشی  . ریزي و مدیریت کندکند، سازمانی که حفاظت و گردشگري را با هم برنامه       طلب می 
در نتیجـه  . ز شهر، نقش اساسی داشته و دارد    کردن آن قسمت ا   از فضاي شهري را استفاده و در با ارزش        

وسعه گردشگري در شهر با حفاظت و توسعه و پیشرفت شهري در تـضاد نیـست،  بلکـه بـه نـوعی در                 ت
 گردشگري عالوه بر کمک در حفظ بناهـاي تـاریخی بـه عنـوان میـراث فرهنگـی،                 . ارتباط متقابل است  

وجـود گردشـگر در شـهرها     ). 116:1386 موحـد، ( تواند در توسعه شهر نیز نقش مثبتی داشته باشد         می
شـود،  هاي شـهري و گردشـگري مـی        ساخت  باالرفتن کیفیت فضاهاي گردشگري و خدمات و زیر        باعث

 بـا ها و خدمات شـهري    گذاري در زیر ساخت   ساز سرمایه ، زمینه  ردشگريعبارت دیگر راهبرد توسعه گ     به
مین و از دیگـر سـو زیرسـاخت و    أهاي و خدمات شهري تـ     سویه است که از یک سو زیرساخت       هدف دو 
  .شودبراي توسعه گردشگري فراهم میخدمات 

هـاي  تـرین مکـان   یکـی از پرجاذبـه  گیـرد و هاي دیدارگر شکل می   د جاذبه گردشگري بر اساس وجو   
 مقـصد  ،مندي از امکانات و خـدمات بـاال    دلیل بهره   شهرها به  ،از سوي دیگر  . باشند گردشگري شهرها می  

همچنـین  .  دیگـر گردشـگري عزیمـت نماینـد      خواهند به نقاط    که می  استاولیه بسیاري از گردشگرانی     
هاي عمده سـفر محـسوب    یکی از مکان  ... شهرها به جهت استقرار صنایع، مراکز تجاري عمده، ادارات و           

با توجه به آثار و     . باشندگیري گردشگري شهري می   شوند و به همین دلیل مکانی مناسب براي شکل        می
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تواند در کاهش بـسیاري از مـشکالت        گري شهري می   پرداختن به گردش   ،فواید بسیار صنعت گردشگري   
مؤثر گشته و به نظـام مـدیریت شـهرها در جهـت افـزایش تـوان             ... رکود صنایع محلی و      نظیر بیکاري، 

) هـا  شـوراي شـهر و شـهرداري    (هاي اداره کننده شهر      اقتصادي شهر و به تبع آن افزایش درآمد سازمان        
ضـمن اینکـه از   . هاي توسعه شهري یـاري رسـاند   هنگام طرحمنجر شده و آنها را در اجراي درست و به       

 اجتماعی نیز به احیا یا تقویت هویت ملی، انـسجام فرهنگـی، تبـادل فرهنگـی و تعامـل             -بعد فرهنگی   
  . هاي فرهنگی در شهرها کمک کندز ارزشفرهنگی و حفاظت ا

ي ري از پژوهشگران، درهبه باور بسیا.  شهري فرهنگی، تجاري، خدماتی و توریستی است،آباد خرم
هاي آباد به سبب برخورداري از شرایط مناسب آب و هوایی و قرار گرفتن در مسیر راه تاریخی خرم

هاي زیست بشر، در دوران پیش از  یکی از مهمترین کانون،باستانی شمال به جنوب و غرب به شرق
 قدمت این ،آباد ه پیش از تاریخ خرمگان ابزارهاي سنگی به دست آمده از غارهاي پنج. تاریخ بوده است

 آثار و وجود. )10:1378، قاسمی( گرداند  هزار سال پیش بر می40ي ایران زمین را به  بخش از پهنه
، مناره آجري، گرداب )شاپور خواست دژ( قلعه تاریخی فلک االفالك ،نظیرهاي متعدد تاریخی جاذبه

هاي مختلف تاریخی و تمدنی در دهنده الیه  نشانسنگی، سنگ نوشته، پل شکسته و آثار متعدد دیگر
هاي فرهنگی و آباد با توجه به پیشینه کهن و جاذبه شهر خرم. این دره سرسبز و خوش آب و هواست

 و اماکن تفریحی فراوانی که دارد در صورت فراهم بودن تسهیالت، خدمات و تأسیسات زیربنایی تاریخی
هاي ريگزاهاي عمده و سیاست گیريکارآمد در زمینه تصمیمجهانگردي و وجود مدیریت متمرکز و 

 بخش دولتی و خصوصی گذاري مناسب و سرمایهبلندمدت در زمینه توسعه گردشگري و جذب گردشگر
گردشگري جهت هاي به بررسی ظرفیت، این پژوهشدر . طب گردشگري تبدیل شود قتواند بهمی

 در این .شود می پرداخته ي شهري، زیرساختها، خدماتهاتوسعه گردشگري شهري از نظر وجود جاذبه
گردشگري شهري هاي اصلی  جاذبه- 1 .شودشرح مطرح میاین  تحقیق به در خصوصراستا سواالتی 

 آیا شهر -3آباد به چه صورت است؟  ها در شهر خرم وضعیت خدمات و زیرساخت-2 آباد کدامند؟ خرم
   به یک قطب گردشگري دارد؟براي تبدیل شدنرا آباد ظرفیت الزم  خرم

  
  :اهداف تحقیق

  .آباد هاي شهري خرمشناخت جاذبه -1
  .آباد هاي گردشگري شهر خرمشناخت ظرفیت -2
  . آباد تعریف قطب گردشگري شهري براي خرم - 3
  .آباد هاي توسعه گردشگري شهري در خرمزمینه -4
  .آباد رم خدرامکان سنجی براي ارائه الگوي توسعه گردشگري شهري  -5



 91                          آباد                               هاي گردشگري جهت توسعه گردشگري شهري خرمبررسی ظرفیت

  ها مواد و روش
 حاضر، با توجه به مقالهدر .  است با هدف کاربردي و  تحلیلی - توصیفی تحقیقروش پژوهش در این     

 و تصویري کلی از قلمرو تحقیـق  استفاده بررسی وضع موجود   در موضوع مورد بررسی، از روش توصیفی     
بـا تکیـه بـر مطالعـات توصـیفی و      در روش تحلیلی نیز . و همچنین منطقه مورد مطالعه ارائه شده است     

ن ا میان مدیران، معاونـ هاي پیمایشی ازدادهبا بررسی نتایج حاصل از  ابزار پرسشنامه،   مشاهدات عینی و    
ها و ادارات مرتبط با گردشگري به اثبـات فرضـیات تحقیـق پرداختـه شـده        و کارشناسان ارشد، سازمان   

افـزار    نـرم بـا و )  ضریب همبستگی کندالوخی دو   (هاي  از روش آزمون  نتایج حاصل از پرسشنامه     . است
Spss گیري تصادفی استفاده شده است از روش نمونه،در این پژوهش.  استشده پردازش .  

رسـد بـا متغیـر توسـعه      سه متغیر که به نظـر مـی  ،هاي اولیهاي و مصاحبهپس از مطالعات کتابخانه  
 تحت ، این پژوهش   شده هاي مطالعه متغیر. دندرتبط باشند، شناسایی ش   آباد م گردشگري شهري در خرم   

: 1 الگوي مفهومی ارائه شـده در شـکل         .اندشده، بررسی قرار    هاجاذبه  و    خدمات ،هاسه عامل زیرساخت  
  .باشد کننده روابط میان متغیرهاي پژوهش میبیان

  

   الگوي مفهومی پژوهش- 1 شکل

  توسعه گردشگري

  خدمات

  گردشگر

  ظرفیت هاي گردشگري

  جاذبه ها  خدمات  ت هازیرساخ

  آب 
  برق
  راه

  مخابرات
  مراکز درمانی

  

  جاذبه هاي طبیعی
  )تاریخی(جاذبه هاي فرهنگی

  تفریحیجاذبه هاي 

  هتل
  مهمانسرا
  ها مسافرخانه
  ها رستوران

  چلوکبابی
  ساندویچی

  ها کمپ
  آژانسهاي مسافرتی
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  :مونهجامعه آماري و حجم ن- الف
ن و کارشناسان ارشد ادارات و امدیران، معاون  شامل، نفر43 ،جامعه آماري در این پژوهش

براي تعیین حجم نمونه از فرمول . باشدهاي دولتی مرتبط با صنعت گردشگري می سازمان

Pq
E
z

n 2

2

 095/0 ان آماره توزیع استاندارد با سطح اطمینZشود که در این فرمول  استفاده می=
وجود ( نسبت موفقیت P. باشد  می96/1برابر ) سطح اطمینان مورد پذیرش در تحقیقات علوم انسانی(

است که با استفاده از روش ) عدم رابطه بین متغیرها( بیانگر عدم موفقیت qو ) رابطه بین متغیرها
 در Q=P 5/0نها برابر وقتی که مقدار آنها مشخص نباشد آ) 186:1383بازرگان و همکاران، (احتیاطی 

  . شوند نظر گرفته می
تفاوت میان میانگین و (و مقدار خطاي برآورد ) 87:1382 ناصرپور،(با توجه به تحقیقات مشابه 

حال با توجه به مطالب فوق و فرمول گفته . شود در نظر گرفته می07/0 برابر Eیعنی ) مقدار برآورد آن
  .  د خواهد بو=n 196شده حجم نمونه برابر 

( ) ( )( )
( ) 1960/07

0/50/51/96
2

2
==n     

باید نـسبت حجـم نمونـه بـه حجـم           ) 187:1379 بازرگان و همکاران،  (با استفاده از روش احتیاطی      
ـ    ، باشد 05/0جامعه کوچکتر یا مساوي       نفـر  43ن و کارشناسـان ارشـد   ا اما چـون تعـداد مـدیران، معاون

 باید ایـن تعـداد بـا  اسـتفاده از فرمـول     ، نفر تعیین شده است196باشد و حجم نمونه  می

N
n

nn
+

=′
1

  

35تعدیل شود 

43
1961

196
=

+
=′n،35ن و کارشناسـان ارشـد   امعاون  یعنی تعداد حجم نمونه براي مدیران 

 را بـراي اکثـر   500 و کمتـر از  30با توجه به قانون راسکو که حجم نمونه بیـشتر از         . شودنفر تعیین می  
 بیـشتر   30و ایـن توضـیح کـه وقتـی حجـم نمونـه از                )334:1380سکاران،(داند  ا مناسب می  هپژوهش

حجم نمونه انتخابی از هر طبقـه    براي تعیین    ،کندشود توزیع آماره به سمت توزیع نرمال حرکت می         می
هاي از فرمول

N
Nffnn h

hhh ==  ). 88:1382 ،ناصرپور(شود  استفاده می.,

  N :حجم جامعه
  Nh :طبقهحجم 

 n :حجم نمونه
  nh :حجم نمونه مورد ارزیابی در هر طبقه



 93                          آباد                               هاي گردشگري جهت توسعه گردشگري شهري خرمبررسی ظرفیت

  Fh :ضریب تعیین نمونه مورد ارزیابی در هر طبقه
  .به تفکیک بیان شده است) 1(ها در جدول  تعداد نمونه انتخابی از هر طبقه در ادارات و سازمان

  
  هاي مرتبط با گردشگري ر سازمانن و کارشناسان ارشد دا توزیع فراوانی تعداد مدیران، معاون- 1جدول 

   =  تعدادمدیران، معاونین  سازمان  ردیف

  3093/0×35  093/0  4  فرهنگ وارشاداسالمی  1
  10279/0×35  279/0  12  میراث فرهنگی  2
 7209/0×35  209/0  9  صداوسیما  3
 4 116/0×35  116/0  5  شهرداري  4
 3 093/0×35  093/0  4  فرمانداري  5

 8 209/0×35  209/0  9  استانداري  6
 =N=   35 n 43  جمع

  
  آوري اطالعات  روش گرد- ب

ها از یـک سـري    آوري داده صالح براي جمع  اي و مصاحبه با اشخاص ذي     اساس مطالعات کتابخانه   بر
 سازمان مرتبط با گردشگري از جملـه میـراث فرهنگـی،    6 عدد بین 35 سؤال به تعداد   35پرسشنامه با   

ـ         و استانداري، فرمانداري، شهرداري، فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و صـدا            ن و  اسـیما بـین مـدیران و معاون
 اسـتفاده  Spssافـزار   هـا از نـرم   براي محاسبات داده. سازمانها تکمیل گردیده استکارشناسان ارشد این    

  .  در نظر گرفته شده استα= 05/0 داريکلیه محاسبات در سطح معنی. شده است
  

  ها  روایی داده-ج
هـاي  یکـی از روش . هاي تحقیق از آلفاي کرونباخ استفاده شده اسـت       براي بررسی میزان روایی داده    

ي همـاهنگی درونـی     این روش براي محاسبه   . ، استفاده از فرمول کرونباخ است     ي قابلیت اعتماد  محاسبه
 به ،کندگیري میهاي مختلف را اندازههایی که خصیصه از جمله پرسشنامه ها یا آزمون     ،گیريابزار اندازه 

تغیر مـورد مطالعـه در       م 34) آلفاي کرونباخ (روایی  میزان). 169:1383بازرگان و همکاران،    (رود  کار می 
  .  قابل قبول است،بنابراین اعتبار این پرسشنامه. دست آمده استه  ب676/0این پرسشنامه برابر با 
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  بحث
 دقیقه طول 21 درجه و 48 متر بین 1170هاي موازي شکل آهکی به ارتفاع  آباد در میان کوهخرم

ي این شهر در فاصله). 16:1376 دپناه،ایز(  دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است32 درجه و 30و 
اي خوش آب و هوا با درختان انبوه و جویبارهاي پرآب و در  کیلومتري جنوب غرب تهران، در دره480

هاي طبیعی فراوانی هاي بلند واقع شده و به لحاظ طبیعت خاص خود مناظر دیدنی و تفرجگاهمیان کوه
اي که دارد، یکی از شهرهاي ن شهر با تاریخ چند هزار ساله تاریخی، ایياز لحاظ قدمت و سابقه. دارد

هاي بررسی جاذبه .آید که در طی تاریخ، دستخوش تغییرات زیادي شده استقدیمی ایران به شمار می
اي ه شهر، جاذبههاي جغرافیاي طبیعیویژگیبا توجه به ها بیشتر جاذبه) 2جدول (دهد شهر نشان می

هاي جاذبه زیرا .هاي تاریخی در شهر بیشتر اهمیت پیدا کرده استجاذبه، اما وزن ندستطبیعی ه
هاي تاریخی از اهمیت ملی جاذبه هاي تاریخی درشهر هستند،طبیعی درحاشیه شهر قرار دارند و جاذبه

شته، وسنگ نقلعه فلک افالك، : هاي مهم شهر عبارتند از برخی از جاذبه.المللی برخوردارندو بین
  .دریاچه کیو ی،گرداب سنگ

 زیـرا  از دیرباز مورد توجه بـوده اسـت،       ، توجه به موقعیت جغرافیایی و نقش سیاسی       اآباد ب  شهر خرم 
هـاي ارتبـاطی،   راه: هـا عبارتنـد از   سـاخت برخی از این زیر  . دمناسبی را دار  یرساختها و خدمات شهري     ز

 جـدول  (آوري شده  طبق اطالعات گرد   ...ت، مراکز درمانی، مراکز اقامتی و       مخابراو  برق   هاي آب و  شبکه
دهـی الزم  خـدمات  هـا و   ي برخـورداري از زیرسـاخت     آباد در زمینـه    خرماین زمینه، شهر   در) 2 شکل ،2

پذیرایی از گردشگران شهري را      سازي بستر الزم جهت پذیرش و      گردشگري، قابلیت فراهم   جهت توسعه 
-ها، خدمات شهري و جاذبه زیرساخت(سه شاخص  در راستاي تحلیل و یافتن ارتباط میان این         .داراست

و ضریب همبـستگی کنـدال بـر پایـه         دوآباد، با استفاده از آزمون خی     و توسعه گردشگري شهر خرم    ) ها
  . دیدگاه مسئوالن و کارشناسان شهري پرداخته شده است

 آمده 3 و 4ستگی که در جداول بدو و ضرایب همهاي خیدست آمده از آماره با توجه به نتایج به
فرض وجود ) 003/0(داري آزمون   و سطح معنی) 774/8(دهد، با توجه به مقدار آماره  است، نشان می

شایان ذکر . شود آباد پذیرفته می ها و خدمات شهري و توسعه گردشگري شهر خرم رابطه بین زیر ساخت
 ي در بین پرسشنامهها و خدمات شهري و توسعه گردشگر است به این دلیل که متغیرهاي زیر ساخت

 آورده شده 4که نتایج در جدول . اي هستند، از همبستگی کندال استفاده شده است متغیرهاي رتبه
 همبستگی بین زیرساختها و  دهنده نشان) 003/0(داري   مقدار سطح معنی4مطابق با جدول . است

. است+) 464/0 ( میزان این همبستگی وباشد آباد می خدمات شهري و توسعه گردشگري در خرم
ها و خدمات شهري براي توسعه گردشگري در شهر  زیرساخت،  با توجه به شواهد و دالیل فوق،بنابراین

  .خرم آباد وجود دارد



 95                          آباد                               هاي گردشگري جهت توسعه گردشگري شهري خرمبررسی ظرفیت

تبدیل شدن به (آباد و توسعه گردشگري  هاي شهر خرم جهت کشف وجود و نوع رابطه میان ظرفیت
نتایج مربوط به .  استفاده شده استاز آزمون خی دو و ضریب همبستگی کندال) قطب گردشگري

 مشاهده 5همانطور که در جدول .  آورده شده است5و  6جدول توافقی و آزمون خی دو در جداول 
هاي شهر  بین ظرفیت) 002/0(داري  و سطح معنی) 314/9(شود با توجه به مقدار آمار آزمون  می

  .داري وجود داردبطه معنیرا )تبدیل شدن به قطب گردشگري(آباد و توسعه گردشگري  خرم
  

  آباد هاي شهر خرم ها، خدمات و جاذبه  زیرساخت- 2جدول 
 ردیف نام  تعداد
 1 جاذبه هاي طبیعی 24
 2 جاذبه هاي تاریخی 17
)تفریحی( جاذبه هاي فرهنگی و انسان ساخت 18  3 

 4 منبع تأمین آب چاه حلقه12چشمه و  3
 5 وسایل نقلیه عمومی 2566
 6  هاي همگانیتلفن 1549
 7 مراکز درمانی 202

 8 هتل 6
 9 مهمانپذیر 7

 10 اغذیه فروشی 153
 11 دفاتر جهانگردي 8

  
  ها و خدمات شهري و توسعه گردشگري ی دو جهت اثبات رابطه بین زیرساختطآزمون خ - 3جدول

 داري سطح معنی درجه آزادي  مقدار تعداد 
 003/0 1 774/8 34  خطی-پیوندخطی

  نگارندگان: عمنب
  

   ضریب همبستگی کندال جهت اثبات رابطه بین زیر ساختها وخدمات شهري و توسعه گردشگري-4جدول 
  کندال /ضریب همبستگی  سطح معنی داري  تعداد  

  000/1  .  35  گردشگري  توسعه خدمات شهري و و ها زیرساخت
  464/0  003/0  34  توسعه گردشگري

  نگارندگان: منبع
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یما دا و س یراث ص ازمان م  س
رھنگي و  ف
گري گردش
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اد ارش

ھرداري تانداريش داري اس فرمان
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ھري دمات ش ا وخ اخت ھ زیرس

  
  ها وخدمات شهري ها در رابطه با زیرساخت  دیدگاه سازمان مقایسه-2 شکل

  

یما دا و س یراث ص ازمان م  س
رھنگي و  ف
گري گردش

گ و  اداره فرھن
اد ارش

ھرداري تانداريش دارياس فرمان

ازمان س

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

مان
ساز

ھر 
در 

صد 
در

اد زی
ط متوس
م ک
م  ي ک خیل

گري  عھ گردش توس

  
  ها در رابطه با توسعه گردشگري  مقایسه دیدگاه سازمان- 3 شکل

  
نتـایج در   .کنـیم می  از همبستگی کندال استفاده،بودن متغیرهاي مورد بررسی  اي  رتبهدلیل   البته به 

دهنده همبستگی  نشان) 003/0( داري عنیمطابق با این جدول مقدار سطح م      .  آورده شده است   6 جدول
 میـزان ایـن   اسـت و ) تبدیل شدن به قطـب گردشـگري  (هاي این شهر و توسعه گردشگري      بین ظرفیت 
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آباد ظرفیت الزم را براي تبدیل شدن به قطب گردشـگري   خرم بنابراین شهر .است+) 492/0(همبستگی  
  .دارد

  
  هاي شهر خرم آباد و توسعه گردشگري تظرفی رابطه بین ت آزمون خی دو جهت اثبا- 5جدول 

 سطح معنی داري درجه آزادي  مقدار تعداد 
 002/0 1 314/9 34  خطی-پیوندخطی

  نگارندگان: منبع
  

  آباد و توسعه گردشگري هاي شهر خرم ظرفیت اثبات رابطه بین برايضریب همبستگی کندال  -6جدول 
  کندال /ضریب همبستگی  سطح معنی داري  تعداد  

  000/1  .  34  تهاي شهرخرم آبادظرفی
  492/0  003/0  35  تبدیل شدن به قطب

  نگارندگان: منبع
  

یما  دا و س یراثص ازمان م  س
رھنگي و  ف
گري گردش

گ و  اداره فرھن
اد ارش

ھرداري تانداريش دارياس فرمان

ازمان س

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

ان
زم

سا
ر 

ر ھ
د د

ص
در

ط متوس
م ک

اد رم آب ھر خ اي ش ت ھ ظرفی

  
  آباد هاي شهر خرمها در رابطه با ظرفیت  مقایسه دیدگاه سازمان-4شکل
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یما دا و س یراثص ازمان م  س
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  ها در رابطه باتبدیل شدن به قطب  مقایسه دیدگاه سازمان- 5 شکل

  

  
  آباد   گردشگري شهر خرم- 6شکل 
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  نهادها و پیشگیري نتیجه
 اجتماعی و رفاهی شهر و - یکی از عوامل مهم توسعه اقتصاديراامروزه گردشگري شهري 

 و گسترش آن امور گردشگري و شهري در پی ارتقا به همین دلیل مسؤالن دانندمیشهرنشینان 
لیکن این ارتقا و گسترش، خود مستلزم ایجاد شرایط ویژه ساختاري، سیاسی، فرهنگی و . اندبرآمده

ترین  یکی از پرجاذبهگیرد و میهاي دیدارگر شکلگردشگري بر اساس وجود جاذبه. جتماعی استا
 پرداختن به ،با توجه به آثار و فواید بسیار صنعت گردشگري. باشندهاي گردشگري شهرها میمکان

ؤثر م...  رکود صنایع محلی و تواند در کاهش بسیاري از مشکالت نظیر بیکاري،گردشگري شهري می
 افزایش توان اقتصادي شهر و به تبع آن افزایش درآمد سازمانهاي براي و به نظام مدیریت شهرها بوده
هاي منجر شده و آنها را در اجراي درست و به هنگام طرح) ها شوراي شهر و شهرداري(کننده شهر اداره

یا یا تقویت هویت ملی،  اجتماعی نیز به اح-که از بعد فرهنگی  ضمن این. توسعه شهري یاري رساند
هاي فرهنگی در شهرها کمک انسجام فرهنگی، تبادل فرهنگی و تعامل فرهنگی و حفاظت از ارزش

  . کند
عنوان مسأله تحقیق حاضر  آباد به  این منظور عوامل مرتبط با توسعه گردشگري شهري در خرمبه

 در عوامل مؤثر ،هاي اولیه و مصاحبهها، مطالعاتبا توجه به بررسی. مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت
 بررسی ،هاي گردشگري ظرفیتوساختی و خدماتی  بعد زیردوآباد از  توسعه یافتگی این صنعت در خرم

آباد ظرفیت الزم براي  دهد شهر خرم نشان می، نتایجبر اساس مطالعه صورت گرفته. شدو شناسایی 
ها و خدمات شهري براي توسعه گردشگري  ساختزیرتبدیل شدن به قطب گردشگري را داراست و بین 

 بر پایه  و مدیران و کارشناسان ارشد شهريیاتبر اساس نظر. داري وجود داردطه معنیبدر این شهر را
 ادبآ  زمینه الزم براي توسعه گردشگري شهر خرم،هاي دلفی از پرسشنامه و دادهاستخراج شدهاطالعات 

  :  عبارتند از وجود دارد که گردشگري توسعهکالت و موانعبرخی از مشبا این حال . وجود دارد
   تکمیلی احداث تأسیسات زیربناییبراي اعتبار کافی کمبود -
 عدم آگاهی کافی مردم با مسائل گردشگري  -
 ي گردشگري کمبود نیروي انسانی متخصص در زمینه -
 هاي متولی  دستگاهدراطالعات دقیق گردشگري  و نبود آمار -
 هاي گردشگري وجهی به اهمیت جاذبهبی ت -
 گذاري در بخش گردشگري عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه -
  هاي مرتبط با گردشگري  انجام پروژهبرايکمبود اعتبارات الزم  -
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هـاي  يگـذار اگر سـرمایه اند  مطرح کرده مدیران و کارشناسان و گردشگران     که ی مشکالت با توجه به  
مطـرح شـده از سـوي     (هاي صورت گرفته و در دست انجام گردشگري         ح طر خصوصی در قالب   دولتی و 
  :مانند) مدیران

  ها و فضاهاي سبز مراکز اقامتی پارك -هاي رفاهی ساخت مجتمع -
 آزادسازي اطراف قلعه فلک االفالك  -
 کناراحداث پارك زیبا -
 آباد مطالعه طرح جامع گردشگري خرم -
 رنامه اجرایی طاق پل شکسته  ساماندهی پل شکسته و ببرايطرحی  -
 پردازي قلعه فلک االفالكنور -
 هاي شوراب و مخمل کوهاحداث پارك -
 بازسازي هتل شهرداري  -
 طرح جامع گردشگري استان -
 بازسازي و آزادسازي سنگ نبشته -
  هاي گردشگري هاي سنتی و سایر زیرساختاحداث اماکن اقامتی و پذیرایی، سفره خانه -

هـاي الزم را بـراي   آبـاد ظرفیـت    شهرخرم؛ شود شویقها ت گذاري انجام گیرد و این سرمایه     به درستی 
  .داشتخواهد تبدیل شدن به قطب گردشگري در سطح کشور 

  :گردد گردشگري پیشنهادهاي زیر مطرح می به قطب گردشگري شهري و توسعه براي نیل
شگري بـا عنـوان کمیتـه مـشورتی بـراي       از افراد متخصص و صاحب نظر در امر گردايتشکیل کمیته  -

  شهرتوسعه گردشگري
  ایجاد دهکده توریستی در پارك شوراب -
 بازسازي و مرمت بناهاي مهم تاریخی و باستانی -
 هاي درون شهري ها و چشمهسازي سراب ساماندهی، تجهیز و آماده -
 آباد رهاي شهر خرمیپذها و مهمانایجاد و تکمیل هتل -
 اي هاي ارتباطی هوایی و جادههتوسعه شبک -
  ازهـاي گردشـگري منطقـه   ویژه خارج از استان و کشور بر اسـاس شناسـاندن جاذبـه          تبلیغات الزم به   -

 سیما و هاي داخلی و خارجی و صدا طریق شرکت در نمایشگاه
 آباد  اتصال راه آهن دورود به خرم-
 آباد هاي اطراف شهر خرم پردازي در کوهنور -
  رفاهی - تفریحی و پذیرایی - مراکز اقامتی -ها ها نظیر جاده زیرساختایجاد  -
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 هاي اجرایی مرتبط با گردشگري هاي آموزشی براي تمامی افراد و دستگاهبرگزاري دوره -
ایجاد بستر مناسب در آزادسازي حریم اماکن تاریخی و ایجاد محور گردشگاهی بـین امـاکن مختلـف                -

 گردشگري
  مدیران متخصص در امر گردشگري در سازمانهاي مرتبط با گردشگري استفاده از  -
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