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چکیده
 و مدیریت گردشگری خصوصاً گردشگری پایدار در بسیاری از.امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است
 بنابراین پایداری. استانی از بخشهای مهم اقتصادی محسوب میشود، طبیعی،کشورها به منزله نمادی از هویت فرهنگی
 تاریخی و زیست محیطی در حرکت به، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،در گردشگری مستلزم تؤجه نظام مند به ابعاد فنی
 از این رو هدف.سوی استفاده از جاذبههای گ ردشگری مطابق با نیاز امر و حفظ ماندگاری این منابع برای آینده است
اصلی این مقاله بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری در شهر ایالم و راهکارهای مناسب در
 نتایج پژوهش نشان میدهد که توسعه گردشگری پایدار در شهر ایالم رابطه مثبت و مستقیمی با.این زمینه میباشد
 ناهماهنگی با نهادهای دخیل در امور، اما مدیریت شهری ایالم به علت ضعف مدیریتی شهری.مدیریت شهری دارد
.توسعه شهری و کمبود امکانات دسترسی و اطالع رسانی بخش گردشگری نتوانسته است توسعه یابد
. شهر ایالم،SWOT مدل، توسعه پایدار، گردشگری، مدیریت شهری:واژگان کلیدی
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Abstract
Nowadays civic management is in great changes in all of world and tourism
management, especially constant tourism in many of countries is a symbol of identity,
nature and so on and is one of the important parts in economy. So stability in tourism
necessitate the systematic attention to technique, cultural, political, economic, historical
and environmental aspects in moving toward using tourism attractions in adoption to
protect the remaining of these resources to future. So the main aim of this research is
study the role of civic management in constant developing of civic tourism and
appropriate approaches in this field. The findings of the study show that there is a direct
and positive relationship between constant developing of tourism and civic management.
But civic management in Ilam couldn't develop in tourism because of weakness in civic
management, no cooperation with other offices and lacking facilities of access and
awaking in the tourism part.
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 -1مقدمه
مراکز شهری به علت دارا بودن جاذبههای تاریخی و فرهنگی ،غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب میشوند .شهرها با
جاذبههای متنوع شامل :موزهها ،بناهای یادبود ،سالنهای تئاتر ،استادیومهای ورزشی ،پارکها ،شهربازی ،مراکز خرید ،مناطق
با معماری تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور ،جاذب گردشگران بسیاری هستند .بنابراین حجم زیادی
از امکانات گردشگری نظیر :محل سکونت ،سرو غذا ،ارتباطات حمل و نقل و سایر خدمات گردشگری در شهرها واقعاند که
بازدید کنندگان از مناطق اطراف ،و خود شهر از آنها استفاده میکنند (پاپلی یزدی و سقایی.)188 : 1285 ،
امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است شهرها مدیریت میشوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود
را تأمین کنند .مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامهها و طرحهای توسعه شهری و هم
چنین رفاه نیاز جمعیت ،جریان عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تأسیسات
زیربنایی و امثال آنها را برعهده دارد (شیعه .)44 :1283 ،هدف مدیریت شهری ،ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن،
تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی است (سعیدنیا .)44 :1241 ،مدیریت شهری باید برای
شهر برنامه ریزی کند ،فعالیتهای شهری را سازمان دهد و بر فعالیتهای انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام بهینه امور
انگیزه ایجاد کند (سعیدنیا .)32 :1241 ،انجام چنین اموری به آگاهی از اصول مدیریت ،برنامه ریزی ،ارتباطات ،انگیزش،
سازماندهی ،هدایت و رهبری و نظارت و کنترل باز میگردد (تقوایی و همکاران.)1212 ،
گردشگری شهری ترکیب پیچیدهای از فعالیتهای مختلف است که از هم پیوستن ویژگیهای محیطی و میزان توانمندی
و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات است(فنی و همکاران .)1288 ،توسعه گردشگری از یک سو میتواند آثار
مثبت اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و حتی زیست محیطی در جامعه گردشگرپذیر داشته باشد و از سوی دیگر ،آثار منفی در
ابعاد مختلف بخصوص زیست محیطی ،به دنبال داشته باشد .ایجاد تعادل در این زمینه به گونهای که آثار مثبت بیش از آثار
منفی باشد ،نیازمند اتخاذ سیاستهای اصولی از طریق فرآیند برنامه ریزی و مدیریت است (خاکساری.)53 :1283 ،
مدیریت گردشگری خصوصاً گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها به منزله نمادی از هویت فرهنگی ،طبیعی ،استانی از
بخشهای مهم اقتصادی محسوب می شود .از این رو پایداری در گردشگری مستلزم تؤجه نظام مند به ابعاد فنی ،فرهنگی،
سیاسی ،اقتصادی ،تاریخی و زیست محیطی در حرکت به سوی استفاده از جاذبههای گردشگری مطابق با نیاز امر و حفظ
ماندگاری این منابع برای آینده است (موالیی هشتجین و همکاران .)11 :1284 ،در این میان شهر ایالم به عنوان مرکز استان
ایالم و قرارگیری در غرب کشور و نزدیکی به کشور عراق و عتبات عالیات موقعیت مناسبی در جذب گردشگران دارد که این
امر لزوم تؤجه به مسئله نقش مدیریت شهری در امر گردشگری را مطرح ساخته است و هدفی که دنبال میکند بررسی نقش
مدیریت شهری در توسعه پایدارگردشگری شهری و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه میباشد و با توجه به هدف مذکور
سؤاالت زیر مطرح میگردد.
 -1آیا سازماندهی مطلوب مدیریت شهری میتواند در جذب و توسعه گردشگری پایدار مؤثر باشد؟
 -3آیا همکاری متقابل میان مدیران شهری میتواند در توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر باشد؟
 -2آیا اطالع رسانی در خصوص جاذبههای شهر ایالم توسط مدیران شهری میتواند در دستیابی به توسعه
پایدارگردشگری شهری مؤثر باشد؟

 -3مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-3مدیریت شهری
مدیریت شهری عبارت است از سازماند هی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازها ی ساکنان شهر ،هدف کالن مدیریت
شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه همراه با عدالت اجتماعی ،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است (صرافی
و همکاران .)81 : 1241 ،وان جیجک ( )3224اشاره میکند که عنصر کلیدی مدیریت شهری ساختن یک شهر رقابتی،
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متساوی و پایدار از طریق تشریک مساعی و یکپارچگی بخشهای عمومی و خصوصی برای هجوم بردن به مشکالت عمدهای که
ساکنان شهرها با آن موجه اند ،می باشد هنگامی که اهداف کلی مدیریت شهری برای نایل شدن به توسعه پایدار شهری و
مشخص کردن یک دسته وسیعی از بخشها که شامل ابعاد محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی -اقتصادی ،کالبدی و نهادی است،
مدیریت شهری به عنوان یک مفهوم پیچیده مالحظه میشود .همچنین داویدسون ( )1114اشاره میکند که مدیریت شهری
یک مفهوم وسیع است و برنامه ریزی شهری یک ابزار برای مدیریت شهر است .راکول ( )3221از این دیدگاه پشتیبانی میکند
که مدیریت شهری شامل سیاست گذاری ،تخصیص منابع ،اجرا و عملیات است یعنی برنامه ریزی فقط یکی از کارکردهای
مدیریت شهری است .همان طور که در مدیریت فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی،
سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است ).(Wang et, 2004: 47
 -3-3گردشگری پایدار شهری
توسعه پایدار گردشگری ،فرآیندی است که با بهبود کیفیت زندگی میزبانان ،تأمین تقاضای بازدیدکنندگان و بهمان
نسبت حفاظت منابع طبیعی و انسانی در ارتباط است ( .)Butler, 1998, 25برخی نویسندگان ،گردشگری پایدار را به عنوان
رویکردی که مستلزم عملکردی برای حیات و کیفیت بلند مدت هم منابع طبیعی و هم انسانی است تعریف میکنند
( .) Bramwell Lane, 1993, 71رییس معتقد است ،گردشگری پایدار ،نیازمند جلوگیری از تخریب و انحطاط سیستمهای
اجتماعی ،فره نگی و اکولوژیکی جامعه میزبان و ساکنان بومی باید از آن منافعی را کسب کنند .به منظور تحقق موفقیت آمیز
گردشگری پایدار ،این پارادایم مستلزم ترکیب چشم انداز ،سیاست ،برنامه ریزی ،مدیریت ،پایش و فرآیندهای یادگیری
اجتماعی است( .)Gunn, 1994, 25برخالف پارادایم سنتی ،گردشگری پایدار میتواند اهداف متعادل اجتماعی -اقتصادی و
زیست محیطی سطح محلی و منطقهای را برآورده سازد ( .)Wight, 1993, 9از این رو در قالب رویکرد توسعه پایدار
گردشگری ،بررسی نقش گردشگری در توسعه منطقهای و محلی عموماً از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی یا اجتماعی فرهنگی و
محیطی صورت میگیرد ( .)Mowforth & Munt, 1998, 121چرا که ابعاد گردشگری پایدار الزم و ملزوم یکدیگرند و
متقابال ًیکدیگر را تقویت میکنند (.)Reid , 1995, 38
 -2-3پیشینه تحقیق
 -1آرتور و میسنا در سال( )3224در مقالهای تحت عنوان مدیریت شهری و گردشگری میراث برای توسعه پایدار (برنامه
مدیریتی و میراث فرهنگی شهر المینا در غنا) به این نتیجه رسیدهاند که شهر المینا دارای منابع تاریخی و فرصتها و
قوتهایی است که میتواند در جهت افزایش توسعه اقتصاد محلی استفاده شود.
 -3استالجی و همکاران در سال ( )3213در پژوهشی تحت عنوان گردشگری شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهری
بیان می دارند که برنامه ریزی جهت دستیابی به این هدف با شرایط آب و هوایی ،مکانهای باستانی و محیط طبیعی رابطه
متقابلی دارد و برای مدیریت آن باید هم گردشگران و هم عوامل محیطی و مکانی با هم در تعامل باشند.
 -2عظیمی در سال (  ) 1288در پژوهشی تحت عنوان مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مطلوب اکولوژیکی به بررسی
مدیریت سایتهای اکوتوریسم برای سازمانهای زیست محیطی پرداخته و اهمیت موضوع را ناشی از مفهوم پایداری زیست
محیطی و پایداری اقتصادی دانسته .وی همچنین معتقد است که مدیریت موفق اکوتوریسم باعث شرایط عزم توسعه پایدار،
برای محیط زیست و اقتصاد در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و محلی میشوند
 -4مافی و همکاران در سال ( ) 1281در پژوهشی تحت عنوان مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه
روستایی بیان میکنند که مدیریت گردشگری در سطوح ملی از وظایف و مسئولیتهای دولت است که خط مشی و
سیاستهای کلی ،وضع مقررات ،ترتیبات اداری ،منابع مالی و سهم هریک از بخشهای عمومی و خصوصی توسط دولت ،باید
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مشخص شود .به این ترتیب برنامه ریزی و مدیریت گردشگری روستایی ،وظیفه تعداد زیادی از سازمانها ی دولتی ،خصوصی و
شورای اسالمی روستاهاست که مستقیم یا غیر مستقیم با گردشگری در ارتباط هستند.
 -5تقوایی و صفرآبادی در سال ( )1212پژوهشی تحت عنوان نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار
گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) به این نتیجه رسیدهاند که بین مدیریت شهری و همکاری متقابل مدیران
شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.
 -4طاهری دمنه و همکاران در سال ( )1212در پژوهشی تحت عنوان بررسی چالشهای موجود در صنعت گردشگری
شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقا متی ،به بررسی وضعیت اماکن اقامتی شهر شیراز پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند
که علی رغم انبوه مسافر ،در بسیاری از ماههای سال ،مراکز اقامتی این شهر زیر ظرفیت استاندارد فعالیت میکنند.

 -2روش شناسی تحقیق
این پژوهش از نظر نوع هدف از نوع کاربردی و توسعهای و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد .و با
توجه به ماهیت موضوع و شاخصهای مورد بررسی ،رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از پرسشنامه
میباشد .چارچوب نظری با استفاده از روش اسنادی – کتابخانهای انجام شده است .برای روایی آن از روایی صوری استفاده
شده است یعنی این پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان این حوزه مورد تأیید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای
کرنباخ  %84به دست آمده که نشان دهنده قابلیت اعتماد بسیار مناسب ابزار تحقیق است .جامعه آماری مورد مطالعه مردم
شهر ایالم ،کارشناسان شهرداریها ،شورای اسالمی شهر ایالم و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهر ایالم تشکیل میدهد
که براساس فرمول کوکران  282نفر تعیین گردید .روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم جامعه است .برای تجزیه و
تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرم افزار  spssو روشهای آماری همچون تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون کای اسکوئر
استفاده شده است .و در پایان نیز با استفاده از مدل swotبه تحلیل نقش درونی و بیرونی در مدیریت گردشگری پایدار شهری
ایالم و ارایه راهبردهای مدیریتی مناسب بری توسعه گردشگری استفاده شده است.

 -4نقش نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری
گردشگری شهری یکی از مهم ترین انواع گردشگری است .کالً بحث گردشگری در سه سطح ملی ،منطقهای و محلی قابل
طرح است ،با یک ارزیابی سریع می توان دریافت که تصمیم گیری در همان سطح اول مانده است و البته با همت و ذوق برخی
مس ئوالن به سطح دوم نیز تمایل پیدا کرده است .اما هنوز فکر و تصمیمی در سطح محلی ،با هدف توسعه گردشگری مدون
نشده است و به صورت هماهنگ به امر در نیامده است و همواره در روال موجود برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در سطح
کشوری نوعی تعارض با اهداف برنامه ریزی و مدیریت شهری مشاهده میگردد ،از یک سو با توسعه روزافزون شهرها در کشور
و افزایش جمعیت شهرنشین نیازهای تفریحی و گردشگری شهروندان به شدت رو به گسترش دارد ولی از طرف دیگر اختیارات
قانونی و عملی شهرداریها در عرصه بهره گیری از فضاهای فراغتی -توریستی بسیار محدود است از جمله این محدودیتها
می توان به موارد ذیل اشاره کرد :عدم اختیارات مدیریتی شهری در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ،تعداد متولیان و
نهادهای مسئول ،جدایی میان وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف مدیریت شهری ،عدم وجود قوانین عام،
مشترک و میان بخشی در زمینه گردشگری (فنی و همکاران.)1288 ،
در اغلب کشورها شهردارها مهم ترین نقش را در توسعه گردشگری شهری دارند ،چرا که شهردارها در سازمان دهی و
شکل دهی به شهر مهم ترین نهاد است و در واقع این مدیریت منسجم و هماهنگ شهری است که باعث فعالیتهای هم جهت
میشود .در مجموع می توان برای ورود شهردارها به بحث گردشگری چهار زمینه مشخص را مطرح کرد.
 -1توجه شهردارها به مقوله گردشگری تاریخی و بهره برداری از سایتهای تاریخی
 -3اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی با توجه به پتانسیلهای هر منطقه
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 -2تبلیغات و اطالع رسانی
 -4تأمین منابع مالی در جهت آماده سازی فضاهای گردشگری در شهرها (دیناری.)142 :1284 ،

 -5محدوده مورد مطالعه
شهر ایالم از نظر موقعیت جغرافیایی در  44درجه و  38دقیقه طول شرقی و  22درجه و  28دقیقهه عهرض شهمالی قهرار
دارد و از نظر موقعیت محلی در مغرب ایران قرار دارد (رهنمایی .)1244 ،وسعت شهر با محدوده تعریف شده طرح جامع حهدود
 35کیلومتر مربع میباشد .ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود  1442متر میباشد (مهندسان مشهاور بعهد تکنیهک.)1284 ،
این شهر بر پایه سرشماری سال  1212خورشیدی برابر با  143،312نفر بوده است .و این شههر بهه  4منطقهه 14،ناحیهه و28
محله شهری تقسیم شده است(ملکی و احمدی.)182 :1281 ،

تصویر  :1تقسیمات سیاسی و محدوده شهر ایالم
منبع :معاونت برنامهریزی استانداری ایالم و google earth

 -4تجزیه و تحلیل داده ها
 -1-4آمار توصیفی
یافتههای تحقیق نشان میدهد که جامعهه آمهاری مهورد مطالعهه از  143زن ( 43،2درصهد) و  331مهرد ( 54،4درصهد)
تشکیل شده است که از این تعداد  34،4درصد مجرد و  42،4درصد متأهل میباشند .از نظر وضعیت اشهتغال نیهز 44،3درصهد
شاغل و 25،8درصد غیرشاغل میباشند و به لحاظ درآمد ماهیانه 51،2 ،درصد دارای درآمد 452هزار تومان و پایین تهر و42،4
درصد دارای درآمد  452و بیشتر میباشند .از نظر سطح تسهیالت13،4،درصهد دیهپلم 14،4 ،درصهدفوق دیهپلم 52،4 ،درصهد
کارشناسی و  1،4درصد کارشناسی ارشد و باالتر بوده اند .در این پژوهش طبقه بندی گروههای سنی عبارتست از :کمتر از 22
سال 35 – 25 ،سال 25 – 45 ،سال و  45سال به باال است بنابراین بیشترین گروه سنی متعلق به گهروهههای سهنی 35 – 25
( 55،3درصد) ساله بوده است.
 -3-4آمار استنباطی
 -1-3-4فرضیه  :1سازماندهی مطلوب مدیریت شهری میتواند در جذب و توسعه گردشگری پایدار مؤثر باشد.
فرض  : H0به نظر میرسد سازماندهی مطلوب مدیریت شهری نمی تواند در جذب و توسعه گردشگری پایدار مؤثر باشد.
فرض  :H1به نظر میرسد سازماندهی مطلوب مدیریت شهری میتواند در جذب و توسعه گردشگری پایدار مؤثر باشد.
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جدول :1آزمون فرضیه 1
متغیر

کای اسکوار
)Chi- sguare-(x2

درجه آزادی
ِDf

سطح معنی داری
Asump-sig

سازماندهی مدیریت در جذب گردشگر

1542/23

2/8

2/222

نتایج جدول ( )1نشان میدهد که مقدار  X2برابر بها  1542/23و درجهه آزادی برابهر  2/8و سهطح معنهی داری برابهر بها
 2/222میباشد بنابراین با توجه به مقدار  X2و سطح معنا داری آن میتوان نتیجه گرفت که فرضیه  H1تایید میگهردد یعنهی
سازماندهی مطلوب مدیریت شهری میتواند در جذب و توسعه گردشگری پایدار موثر باشد.
 -1-3-4فرضیه  :3همکاری متقابل مدیران شهری میتواند در توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر باشد.
فرض  :H0به نظر میرسد همکاری متقابل مدیران شهری نمی تواند در توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر باشد.
فرض  :H1به نظر میرسد همکاری متقابل مدیران شهری میتواند در توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر باشد.
جدول  :3نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 3
میزان همبستگی

سطح معنی داری

سطح خطا

نتیجه آزمون

%85/25

/222

2/21

ردH0

با توجه به اینکه سطح معنی دار کوچکتر از سطح خطا است لذا فرضیه  H0رد و فرضیه  H1پذیرفته میشود .بهه عبهارت
دیگر در سطح اطمینان  11درصد میتوان گفت که دادههای نمونه داللت بر پذیرش  H1دارند یعنهی بهین رشهد گردشهگری و
هماهنگی مدیران شهری رابطه معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر هر چه همامنگی و رابطه بین مدیران شهری بیشهتر باشهد
گردشگران بیشتری را جذب میکند.
 -2-3-4فرضیه  :2اطالع رسانی در خصوص جاذبههای شهر ایالم توسط مدیران شهری میتواند در دستیابی به توسهعه پایهدار
گردشگری شهری مؤثر باشد.
فرض  :H0به نظر میرسد اطالع رسانی در خصوص جاذبههای شهر ایالم توسط مدیران شهری نمی تواند در دستیابی بهه
توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر باشد.
فرض  :H1به نظر میرسد اطالع رسانی در خصوص جاذبههای شهر ایالم توسط مدیران شهری میتوانهد در دسهتیابی بهه
توسعه پایدار گردشگری شهری مؤثر باشد.
جدول  :2آزمون  rپیرسون؛ برای بررسی رابطه تبلیقات و تعداد گردشگران
سطح معنی دار

میزان همبستگی

تعداد

نوع آزمون

2/222

2/82
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 rپیرسون

با توجه به اینکه سنجش متغیرهای مطرح شده در این فرضیه (فاصلهای -فاصهلهای) بهودهانهد لهذا از ضهریب همبسهتگی
پیرسون استفاده شده است چون سطح معناداری محاسبه شده ( )Sig=2/222از سطح معنهاداری مهورد نظهر  a= ./05کمتهر
میباشد لذا فرضیه  H1تأیید میگردد .به عبارتی بین دو متغیر تبلیغات و گردشگران رابطه خطی معناداری وجهود دارد .و ایهن
رابطه از نوع مستقیم میباشد یعنی هر چه تبلیغات بیشتر باشد تعداد گردشگران بیشتر میشهود و بهرعکس .همچنهین میهزان
رابطه بین این دو  %82میباشد که بیانگر همبستگی مستقیم است.
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 -4-3-4تجزیه و تحلیل مدیریت گردشگری شهری پایدار با استفاده از مدلSWOT
در این قسمت به تحلیل عوامل درونی (ضعف و قوت) و بیرونی (فرصتها و تهدیدها) مدیریت گردشگری شهر ایالم
پرداخته شده و سپس با توجه به تحلیل وضع موجود به ارایه راهبردهای توسعه پایدار گردشگری ایالم در چارچوب نظام
مدیریت شهری پرداخته میشود.
جدول  :4تحلیل استراتژیک نقش مدیریت شهری در توسعه پایدارگردشگری شهر ایالم
قوت 1

 -1توسعه مشا غل در بخش خدمات و گردشگری و ایجاد منبع درآمدی برای مردم و مدیریت شهری
 -3وجود مکانها و فضاهای دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری
 -2تنوع آب و هوایی ،جاذبههای محیطی و چهارفصل بودن گردشگری

ضعف 3

 -1فقدان یا کمبود اختیارات الزم مدیریت شهری در عرصههای گردشگری
 -3عدم هماهنگ بین مدیران شهری در تصمیم گیریهای مرتبط با توسعه شهری و گردشگری پایدار
 -2فقدان سیستم آموزش و ضعف اطالع رسانی مدیریت شهری در معرفی جاذبه ها
 -4عدم وجود مدیریت علمی برای تشویق سرمایه گذاری خصوصی در بخش گردشگری
 -5نبود استراحتگاههای کافی جهت اقامتگاه گردشگران در شهر ایالم

فرصت 2

 -1توان باالی نیروی جوان در شهر جهت اشتغال زایی
 -3رونق فعالیتهای ساختمانی و افزایش ساخت و ساز در نتیجه ورود سرمایه به شهر
 -2هم مرز بودن شهر و استان ایالم با کشور عراق و عتبات عالیات
 -4تقویت باند فرودگاهی و تبدیل به باند فرودگاهی بین اللمللی

تهدید 4

 -1کمبود طرحهای توسعه گردشگری پایدار یا عدم تهیه آنها در مورد توسعه گردشگری شهر ایالم
 -3افزایش هزینههای مدیریت شهری در نتیجه پیامدهای رفتار گردشگران در محیط زیست شهری
 -2بی توجهی مسئوالن و مدیران شهری به توانهای موجود شهر در امر گردشگری
 -4عدم تبلیغات الزم جهت معرفی توانهای طبیعی و فرهنگی شهر ایالم توسط مدیران شهری

داخلی

بیرونی

جدول  :5ارائه راهبردهای توسعه گردشگری پایدار شهر ایالم در چارچوب نظام مدیریتی شهر ایالم
استراتژی نقاط

قوت 5

استراتژی حداقل
رساندن نقاط

ضعف 4

استراتژی

فرصتها 4

استراتژی پرهیز از
تهدید 8

 -1ایجاد یک منبع درآمدی پایدار برای سیستم مدیریت شهر ایالم از طریق رونق فعالیتهای گردشگری
 -3ایجاد تشویقهای الزم توسط مدیریت شهری برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری
 -1واگذاری اختیارات الزم در امر توسعه گردشگری پایدار به مدیریت شهری
 -3ایجاد همانگی میان مدیران شهری از طریق ایجاد کمیتههای ویژه برای توسعه گردشگری پایدار در شهر ایالم
 -2ایجاد سیستمهای تبلیغاتی در داخل مدیریت شهری و معرفی جاذبهها و مکانهای دیدنی شهر ایالم
 -4ایجاد امکانات و تسهیالت ویژه در جهت سرمایه گذاری خصوصی
 -5ایجاد اقامتگاههای مناسب جهت استفاده گردشگران توسط مدیران شهر
 -1استفاده از نیروی جوان در منطقه با سرمایه گذاری توسط دولت یا بخش خصوصی با توجه به توان منطقه
 -3هدایت و تشویق سرمایه گذاری در زیرساختهای گردشگری(واحدهای اقامتی ،تفریحی و)...
 -1تهیه طرحهای توسعه گردشگری پایدار برای شهر ایالم
 -3نگاه دولت به شهر و پیرامون آن به لحاظ توانایی گردشگری در ایجاد درآمد و اشتغال زایی
 -2حل مشکل گرد و غبار که از سوریه و عراق به سمت شهر ایالم میآید از طریق مسئوالن و مدیران شهری

1

- Strength
- Weakness
3 - Opportunity
4 - Threat
5 - So
6 - Sw
7 - Wo
8 - Wt
2
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 -4نتیجه گیری
با توجه به پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت مدیریت ،عامل اصلی و حیات بخش هر سازمان و نهادی است .مدیریت
روح اصلی قرن حاضر بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی ،سازمان دهی ،بسیج منابع و
امکانات ،هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده ،صورت میگیرد .و مدیریت شهر از عوامل تأثیر گذار در
توسعه و بهبود گردشگری پایدار است .مدیریت گردشگری خصوصاً گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها به منزله نمادی از
هویت فرهنگی ،طبیعی ،استانی از بخشهای مهم اقتصادی محسوب میشود .بنابراین پایداری در گردشگری مستلزم تؤجه
نظام مند به ابعاد فنی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،تاریخی و زیست محیطی در حرکت به سوی استفاده از جاذبههای
گردشگری مطابق با نیاز امر و حفظ ماندگاری این منابع برای آینده است .و برای موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری،
برنامه ریزی در تمام سطوح الزامی است و توسعه گردشگری بدون برنامه ریزی موفقیتی در بر نخواهد داشت .همچنین
یافتههای تحقیق نشان می دهد که توسعه گردشگری پایدار در شهر ایالم رابطه مثبت و مستقیمی با مدیریت یکپارچه شهری،
همکاری متقابل میان مسئوالن شهری واطالع رسانی در زمینه معرفی جاذبهها توسط مدیران شهری وجود دارد .اما مدیریت
شهری ایالم به علت ضعف مدیریتی شهری و ناهماهنگی با سایر نهادهای دخیل در امور توسعه شهری نتوانسته است نقش
شایستهای در نیل به توسعه پایدار گردشگری شهری ایفا نماید و همچنین در زمینه گسترش امکانات دسترسی و اطالع رسانی
در زمینه معرفی جاذبهها و ایجاد اقامتگاه برای گردشگران عملکرد مطلوبی نداشته است .بنابراین با استفاده از مدل  swotو
تحلیل وضع موجود ،راهبردهایی جهت توسعه گردشگری پایدار شهر ایالم ارایه گردید که میتوان گفت با ایجاد تقویت
زیرساختها و تسهیالت ،جلب سرمایه گذاری ،هماهنگی بین بخشها و نهادها و اطالع رسانی در زمینه معرفی جاذبهها و  ...به
توسعه گردشگری پایدار نایل شد.

منابع و مأخذ
[ ]1پاپلی یزدی ،محمد حسین و سقایی ،مهدی ،)1285( ،گردشگری (ماهیت و مفاهیم) ،انتشارات سمت.
[ ]3تقوایی ،مسعود و اعظم ،صفرآبادی ،)1212( ،نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری(مطالعه
موردی :شهر کرمانشاه) ،فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال اول ،شماره چهارم ،تابستان.1212
[ ]2خاکساری ،علی ،) 1283( ،نقش برنامه ریزی در توسعه گردشگری پایدار ،مجموعه مقاالت سیاستها و برنامه توسعه جهانگردی
در جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی.
[ ]4دیناری ،احمد ،)1284( ،گردشگری شهری در ایران و جهان ،انتشارات واژگان خرد.
[ ]5رهنمایی ،محمد تقی ،)1244( ،توسعه شهری و اثرات آن بر محیط زیست استان ایالم گزارش محیط زیست ،جلد دوم.
[ ]4سعیدنیا ،احمد ،)1241( ،مدیریت شهری ،جلد یازدهم ،تهران :سازمان شهرداریهای کشور.
[ ]4شیعه ،اسماعیل .)1283(،لزوم تحول مدیریت شهری در ایران ،مجله جغرافیا و توسعه ،زاهدان.
[ ]8صرافی ،منظر و همکاران ،)1241( ،مفهوم مبانی و چالشهای مدیریت شهری ،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره  ،3سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور ،تهران :انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
[ ]1طاهری دمنه ،محسن ،فرهانی ،سکینه و مستوفی الممالکی ،رضا ،)1212( ،بررسی چالشهای موجود در صنعت گردشگری شهر
شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی ،مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال دوم ،شماره هشتم ،بهار .1212
[ ]12عظیمی ،ناصر علی .) 1281( ،مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مطلوب اکولوژیکی ،مجله علوم محیطی ،شماره 4
تابستان.1281
[ ]11فنی ،زهرا و محمد نژاد ،علی ،)1288( ،نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی :شهر رامسر) ،مجله
مطالعات گردشگری.
[ ]13مافی ،عزت اله و مهدی ،سقایی ،)1288( ،کاربرد مدل  MS-Swotدر تحلیل مدیریت گردشگری (مطالعه موردی :کالنشهر
مشهد) ،مجله جغرافیا و توسعه ،تابستان پیاپی .14
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. ایالم، دانشگاه ایالم،کالبدی شهر ایالم- توسعه فضایی،)1281( ، توران،احمدی. سعید،] ملکی12[
 مجموعه، اکوتوریسم و توسعه در کنار عملکرد مسلط جزایر خارک و خارکو،)1284( ، نادعلی و خشنود،] موالیی هشتجین14[
. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر: تهران، گردشگری و توسعه پایدار،مقاالت همایش منطقهای جغرافیا
 سازمان مسکن و شهرسازی استان: گزارش توجیهی در مورد افق طرح جامع ایالم،) 1284( ،] مهندسین مشاور بعد تکنیک15[
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