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  ي پايدار گردشگري شهري نقش مديريت شهري در دستيابي به توسعه
  شهر كرمانشاه -موردي  مطالعه

  
ـامه ،مسعــود تقوايــي    ريزي شهري، دانشگــاه اصفهــان دانشيــار جغرافيـا و برـن

  ريزي شهري، دانشگـاه اصفهـان جغرافيا و برنامه دانشجوي دكتري ،∗اعظم صفرآبادي
  
  

  

  چكيده
. شـوند  تر شهروندان مديريت مـي  شهرها براي رفاه و آسايش بيش .امروزه مديريت شهري تحول يافته است

ايـن موضـوع، بـه    . هاي توسعه شهري، بـه عهـده دارد   ها و طرح مديريت شهري، نقش مهمي در موفقيت برنامه
هاي طبيعي، تـاريخي   شهرها به علت دارا بودن جاذبه. يابد تر اهميت مي توسعه پايدار بيشخصوص در ارتباط با 

توسعه گردشگري شـهري آثـار مثبـت و منفـي اقتصـادي،      . شوند محسوب مي  و فرهنگي، از مقاصد گردشگري 
آثار مثبت بـيش از  اي كه  گونه محيطي به دنبال دارد، ايجاد تعادل در اين زمينه، به اجتماعي، فرهنگي و زيست 

بنابراين، پايداري در گردشگري شهري، مستلزم . هاي مديريتي قوي استآثار منفي باشد، نيازمند اتخاذ سياست
توجه نظام مند به ابعاد فني، فرهنگـي، سياسـي، اقتصـادي، تـاريخي و زيسـت محيطـي اسـت تـا اسـتفاده از          

ي  هـدف مقالـه  . دگاري اين منابع بـراي آينـدگان باشـد   هاي گردشگري، مطابق با نياز امروز و حفظ و مان جاذبه
حاضر، بررسي متغيرهاي ضروري عملكرد مديريت شهري، در ارتباط با توسعه گردشگري پايدار شهري در شهر 

 شهري مديران متقابل هايهمكاري شهري و پارچه يك نتايج حاكي از آن است كه بين مديريت. كرمانشاه است

شهري رابطه مثبت و مسـتقيم وجـود دارد، يعنـي هـر      گردشگري پايدار ي  توسعه به يدستياب با محلي مردم و
تر بين مديريت شهري و مردم محلي برقـرار شـود، بـه     تر باشد و ارتباطات بيشمقدار مديريت شهري هماهنگ

  . تر خواهد شد ي پايدار گردشگري شهري بيش اندازه امكان دستيابي به توسعه همان

  واژگان كليدي 
  مديريت، توسعه پايدار، گردشگري شهري، كرمانشاه

  

                                                 
        Email:am_safarabadi@yahoo.com                  : نويسنده مسئول ∗
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  مقدمه -1
محسـوب    هاي تاريخي و فرهنگي، غالبـاً مقاصـد گردشـگري مهمـي      مراكز شهري به علت دارا بودن جاذبه

هـاي ورزشـي،    هاي تئـاتر، اسـتاديوم   ها، بناهاي ياد بود، سالن موزه: هاي متنوع شامل شهرها با جاذبه. شوند مي
هايي مربوط به حوادث مهم يا افراد مشهور،  هربازي، مراكز خريد، مناطق با معماري تاريخي و مكانها، ش پارك

محل سكونت، سرو غـذا،  : بنابراين، حجم زيادي از امكانات گردشگري نظير. جاذب گردشگران بسياري هستند
گان از منـاطق اطـراف، و   اند كه بازديد كننـد  ارتباطات حمل و نقل و ساير خدمات گردشگري، در شهرها واقع

 ). 188: 1385پاپلي يزدي و سقايي، (كنند  ها استفاده مي خود شهر، از آن
شوند تا بتوانند رفاه و آسايش  امروزه مديريت شهري در جهان تحول اساسي يافته است شهرها مديريت مي

ها و  ر موفقيت برنامهساكنان خود را تامين كنند مديريت شهري داراي تشكيالت وسيعي است و نقش مهمي د
چنين رفع نياز جمعيت، جريان عبـور و مـرور در شـهر، رفـاه عمـومي، مسـكن،        هاي توسعه شهري و هم طرح

   ).47: 1382شيعه، (ها بر عهده دارد  كاربري زمين، تفريح، فرهنگ، اقتصاد، تاسيسات زيربنايي و امثال آن
هـاي مختلـف    سـاكن، در قالـب اقشـار و گـروه    هدف مديريت شهري، ارتقاي شرايط كار و زندگي جمعيت 

اجتماعي و اقتصادي و حفاظت از حقوق شهروندان، تشويق به توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار و حفاظـت از  
هـاي   ريـزي كنـد، فعاليـت    مديريت شهري بايد براي شـهر برنامـه  ). 46: 1379سعيدنيا، (محيط كالبدي است 

ي انجام شده نظارت كند و حتي براي انجام بهينه امور انگيزه ايجاد كنـد  ها شهري را سازمان دهد و بر فعاليت
ريـزي، ارتباطـات، انگيـزش،     انجام چنين مواردي به آگاهي از اصـول مـديريت، برنامـه   ). 20: 1379سعيدنيا، (

  .مي گردد سازماندهي، هدايت و رهبري و نظارت و كنترل باز
 شـهرها  .را نياز اساسي در هزاره سوم معرفي كـرده اسـت   ي مانيل،گردشگري سازمان گردشگري در بيانيه

. گردشـگرند  نفر ها ميليون پذيراي ساله هر كه آيند مي شمار به جهان گردشگري مقاصد ترين پربيننده از يكي
تغييـرات   و اجتمـاعي  هـاي  اقدام كارها، جريان كه است گشته بدل مهم فعاليتي به اكنون مديريت گردشگري

همه كشورها اعـم از توسـعه   ). 10:1382كازس،( دهد مي شكل اروپايي كشورهاي در ويژه به ار فراواني فضايي
ايـن  . ريزي امكان پـذير اسـت   اي تنها با برنامه اند كه هر توسعه ها پذيرفته يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته

دشگري پايدار، به دليل اهميت توسعه گر. يابد تر اهميت مي موضوع، به خصوص در ارتباط با توسعه پايدار بيش
آن و آثار بالقوه مثبت و منفي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي كه به همراه دارد، بدون 

ريزي قادر است نقش كليدي در حل تضادهايي كـه ايـن    طور كلي برنامه به. ريزي امكان پذير نخواهد بود برنامه
توانـد آثـار و منـافع مثبـت اقتصـادي،       توسعه گردشگري از يك سو مـي . كند تواند ايجاد نمايد، ايفا توسعه مي

ي گردشگر پذير داشته باشد و از سوي ديگر، آثار منفي در  محيطي در جامعه اجتماعي فرهنگي و حتي زيست
ي كه ا گونه ايجاد تعادل در اين زمينه به. محيطي، به دنبال داشته باشد ابعاد مختلف، به خصوص در بعد زيست  

ريـزي و مـديريت    هاي اصولي از طريق فرآيند برنامـه آثار مثبت بيش از آثار منفي باشد، نيازمند اتخاذ سياست
  ).52: 1382خاكساري، (است 

فرهنگـي،  از هويـت   نمـادي ، به منزله كشورهااز  بسياريدر خصوصا گردشگري پايدار گردشگري مديريت 
از اين رو، پايداري در گردشگري، مستلزم توجـه   .دشو سوب ميمح اقتصاديهاي مهم  از بخشطبيعي، انساني 

نظام مند به ابعاد فني، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، تاريخي و زيست محيطي در حركت بـه سـوي اسـتفاده از    
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 و هشتجين مواليي(هاي گردشگري مطابق با نياز امروز و حفظ و ماندگاري اين منابع براي آينده است  جاذبه
 ). 11: 1386 خوشنود،

ي  پژوهش حاضر به دنبال بررسي و سنجش متغيرهاي ضروري عملكرد مديريت شهري در رابطه با توسـعه 
ي  پايدار گردشگري شهري است، تا با ارزيابي اين متغيرها، عملكرد مديريت شهر كرمانشاه، در رابطه با توسـعه 

ي توسـعه   وضع موجـود و در نتيجـه   پايدار گردشگري شهري بررسي گردد و راهكارهاي عملي در جهت بهبود
عملكـرد مـديريت شـهري، در رابطـه بـا       با ارتباط در كه عواملي است و نكات شناسايي هدف،. شهر ارائه شود

 باال را در شهري مديران تواند مي حاضر پژوهش يها يافته .مثبت دارند ي پايدار گردشگري شهري، آثار توسعه
تـرين   چنين رضايت گردشگران با كم و هم رضايت محلي افزايش و يسطح توسعه پايدار گردشگري شهر بردن

 .آسيب محيطي، ياري رساند
  

  روش تحقيق -1-2
اطالعـات،   گـردآوري  ي وهي و شـي اتوسـعه و  ينـوع كـاربرد   از استفاده در اين پژوهش مورد تحقيق روش

حـل بـراي   سؤاالت و ارايـه راه  به براي پاسخ يليتحل-يفيتوصروش از  بدين منظور .اي است ميداني و كتابخانه
ها و سؤاالت مورد نيـاز  با توجه به مجموعه اطالعات به دست آمده، گزينه .مسأله مورد نظر استفاده شده است

در روش آمار استنباطي به منظور تعيـين اثـر   . به صورت مدون و در قالب پرسشنامه، تهيه و تدوين شده است
پرسشنامه تهيه شده به منظور . اسكوير استفاده شده استابسته از كايهر يك از متغيرهاي مستقل بر متغير و

ي پايـدار گردشـگري شـهري، متغيرهـاي ذيـل را       سنجش عملكرد مديريت شهر كرمانشاه در رابطه با توسـعه 
هاي تصميم گيرنده در ارتباط با گردشگري؛ ميزان هماهنگي بين  ميزان هماهنگي بين ارگان: كند بررسي مي

-هاي مصوب در زمينـه گردشـگري؛ ميـزان تمركززدايـي تصـميم      جرايي؛ ميزان ارزيابي و كنترل طرحعوامل ا
تر مردم محلي در  ها و واگذاري اختيارات به مردم محلي، تالش مديريت شهري در جهت مشاركت بيش گيري
شـهري؛  ي گردشگري شهري؛ نقش مديريت يكپارچه شهري در دستيابي به توسعه پايـدار گردشـگري    توسعه

هاي مديريت شـهري راجـع بـه توسـعه     گيري ميزان اطالع رساني مسئوالن به مردم محلي در رابطه با تصميم
هاي مسئوالن شهر؛ ميزان نقش و دخالت مـردم   گيري گردشگري شهري؛ ميزان نظارت مردم محلي بر تصميم

اي بـه   جـام هـر پـروژه و برنامـه     ها؛ ميزان نظر خواهي از مردم محلي قبـل و بعـد از آن  گيريمحلي در تصميم
هاي عمـومي، و توجـه بـر    خصوص در زمينه گردشگري؛ ميزان تالش مديريت شهري در جهت افزايش آگاهي

. آموزش مردم محلي و نقش همكارهاي متقابل مديران شهري و مـردم محلـي در توسـعه گردشـگري شـهري     
نفر بوده است كه از طريق رابطه كوكران  300نفر و مردم محلي  80ي آماري در رابطه با مديران شهري جامعه

مقدار آلفـاي بـه   . محاسبه شده و به منظور تحليل اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفاي كرانباخ استفاده شده است
  .شودبزرگتر و بنابراين، اعتبار كلي پرسشنامه تاييد مي 75/0است كه از  811/0دست آمده 

  
  هاي پژوهشفرضيه -1-3

هاي متقابـل مـديريت شـهري و مـردم      اضر بررسي نقش مديريت هماهنگ و نيز همكاريهدف پژوهش ح
هـاي زيـر   محلي در رسيدن به توسعه پايدار گردشگري شهري است بر اين اساس، دستيابي بـه پاسـخ فرضـيه   

  : مورد نظر خواهد بود
  .ود داردرابطه وج شهري گردشگري پايدار توسعه به دستيابي و شهري پارچه يك مديريتبين  -
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 شـهري  گردشـگري پايـدار   توسـعه  و دستيابي به محلي مردم و شهري مديران متقابل هاي يهمكاربين  -
 .رابطه وجود دارد

  

  پيشينه پژوهش -1-4
استفاده پايدار از منابع، كاهش مصرف انـرژي  : در پژوهشي اصول گردشگري پايدار را شامل) 1993(كرچر 

ريزي، حمايت از نظام اقتصاد محلي، مشـاركت   صنعت گردشگري و برنامه و جلوگيري از اتالف آن، حفظ تنوع،
جـام   اجتماعات محلي، مشاوره با افراد ذي نفع و عامه مردم، آموزش خدمه، بازاريابي صنعت گردشـگري، و آن 

در ) 1999(؛ بـوكلي  (MC Kercher, 1993: 6-17)دانـد   تحقيقات مسـتمر پيرامـون توسـعه گردشـگري مـي     
منـاطق جغرافيـايي ظرفيـت بـرد گردشـگري را ايـن چنـين تعريـف كـرده اسـت تعـدادي از             پژوهشي بـراي 

بازديدكنندگان كه هيچ گونه تخريب يا تغيير اكولوژيكي غير قابل برگشت را بـراي يـك اكوتوريسـم در درون    
ايي كـه  هـ  كند، يا حداكثر، سطحي از استفاده تفرجگاهي است، در قالب تعداد و فعاليـت  يك ناحيه توليد نمي

هاي اكولوژيكي رخ ناپذير در ارزش توسط يك ناحيه يا يك اكوسيستم، قبل از كاهش غيرقابل قبول يا برگشت
در ) 1382(؛ صـدر موسـوي و دخيلـي كهنمـوئي     (Papageorgiou and Brotherton, 1999: 271) دهـد مـي 

ز ديـد گردشـگران، بـه ويـژه     پژوهشي با عنوان ارزيابي وضعيت تسهيالت گردشگري استان آذربايجان شرقي ا
هـاي گردشـگري در منـاطق     شرفخانه به بررسي و ارزيـابي چگـونگي توزيـع زيرسـاخت     و بابك قلعه كندوان،

طـور   هاي گردشگري در سطح منطقـه، بـه   اند كه توزيع زيرساخت اند و به اين نتيجه رسيده الذكر پرداخته فوق
مديريت گردشگري و توسعه پايـدار مطلـوب   با عنوان در پژوهشي ) 1388( عظيميجام نشده است؛  مناسب آن
و اهميـت   پرداختـه هـاي زيسـت محيطـي     هاي اكوتوريسم براي سـازمان  مديريت سايتبه بررسي  اكولوژيكي
چنين معتقد اسـت   وي هم .دانسته استناشي از مفهوم پايداري زيست محيطي و پايداري اقتصادي  موضوع را

ح وبراي محيط زيسـت و اقتصـاد در سـط    ،ايجاد شرايط الزم توسعه پايداركه مديريت موفق اكوتوريسم باعث 
در  MS-SWOT كـاربرد مـدل  در پژوهشـي  ) 1388(و همكـار   مافي ؛شود مي محلياي و  ملي، منطقهمختلف 

مـديريت  انـد، ايشـان معتقدانـد كـه      را بررسي كرده تحليل مديريت گردشگري مطالعه موردي كالنشهر مشهد
هرگونـه   است وعنوان يك وزنه تعادلي در چارچوب دستيابي به گردشگري پايدار شهري  گردشگري شهري به

بايـد بـه   رو  از ايـن . پيامدهاي منفي بسيار به دنبال دارد ،ناكارآمدي مديريت گردشگري شهري در عصر حاضر
ي و بـود؛ صـفرآباد  راهكارهاي مناسب براي سنجش وضعيت و پيامدهاي جريان گردشـگري در شـهرها    دنبال

هاي جاذب گردشگري در شهر  ريزي و طراحي جغرافيايي محيط در پژوهشي با عنوان برنامه) 1388(همكاران 
هاي گردشگري شهري در شهر كرمانشـاه پرداختـه و چگـونگي    ها و قابليت كرمانشاه به بررسي و شناخت توان

مـديريت  در پژوهشـي  ) 1389(مكـاران  و هپور سيدعلياند؛  ها را بررسي كرده ريزي اين مكان مديريت و برنامه
مديريت امور گردشگري اند ايشان معتقداند را بررسي كرده گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي

هاي كلي، وضع مقررات، ترتيبات  هاي دولت است كه خط مشي و سياست ليتئودر سطح ملي از وظايف و مس
در برخـي  . شـود مشخص ، بايد خصوصي توسط دولت و  عمومي هاي اداري، منابع مالي و سهم هر يك از بخش

جـام   ريزي گردشگري در اين سطح به صورت نيمه دولتي يا حتي غيردولتـي و خصوصـي آن  برنامه ،از كشورها
 ،هاي دولتي وظيفه تعداد زيادي از سازمان ،ريزي و مديريت گردشگري روستاييبرنامه ،ين ترتيبه اب. گيرد مي

در ارتبـاط هسـتند؛   گردشـگري   بـا روستاهاست كه مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم       ي اسالميخصوصي و شوراها
هاي موجود در صـنعت گردشـگري شـهر    در پژوهشي با عنوان بررسي چالش) 1390(دمنه و همكاران طاهري
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شيراز در ارتباط با محدوديت مراكز اقامتي، به بررسي وضعيت اماكن اقامتي شـهر شـيراز پرداختـه و بـه ايـن      
هاي سال، مراكـز اقـامتي ايـن شـهر زيـر ظرفيـت       رغم انبوه مسافر، در بسياري از ماهاند كه علي نتيجه رسيده

هايي در زمينه كيفيت مراكـز اقـامتي و تـاثير آن در    ايشان در ادامه با طرح فرضيه. كنند استاندارد فعاليت مي
ترين تفاوت كـار حاضـر    مهم. اندرداختهجلب گردشگران، به بررسي وضعيت كيفيت خدمات در مراكز اقامتي پ

جام شده قبلي، بررسي آثار مديريت هماهنگ شهري و روابـط متقابـل مـردم محلـي و مـديريت       با كارهاي آن
  .تر مورد توجه بوده است شهري، در دستيابي به توسعه پايدار گردشگري شهري است كه تاكنون، كم

  

  چارچوب نظري -2
 مديريت شهري -2-1

نگر از مفهوم صـرف اداره امـور شـهر فراتـر اسـت و بـا سـاختارهاي         ريت شهري در تعاريف كلمفهوم مدي
در ايـن نگـرش، مـديريت    . كنـد  ي شهر پيدا مـي  اجتماعي، سياسي و اقتصادي مرتبط و نقش فعالي در توسعه

ت، تعامـل آن  شهري، مسئوليتي استراتژيك است كه نتايج و پيامدهاي عملياتي نيز به همراه دارد و به اين عل
مديريت شـهري  . (Mc Gill, 1998)هاي قدرت، سياست، اجتماع و اقتصاد شهري اجتناب ناپذير است  با حوزه

عبارت است از سازماندهي عوامل و منابع براي پاسخگويي به نيازهـاي سـاكنان شـهر، هـدف كـالن مـديريت       
كـارايي اقتصـادي و پايـداري زيسـت     شهري ايجاد محيطي قابل زندگي براي همه همراه با عدالت اجتمـاعي،  

گيـري مـؤثر و كارامـد منـابع مـادي و       مديريت فرايند به كـار ). 81: 1379صرافي و همكاران، (محيطي است 
: 1388سـتاري و همكـار،   (ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امكانات و هدايت و كنترل اسـت   انساني در برنامه

شود كه، به صورت رسمي و غير رسمي در  ها و افرادي گفته مي انمديريت شهري به همه نهادها، سازم). 111
فرايند مديريت شهري اثرگذار هستند؛ مديريت شهر فقط شهرداري يا شوراي شهر نيست بلكـه، هـر عنصـري    

هاي  در تدوين برنامه). 105: 1388لطفي، (كه در فرايند مديريتي شهر، اثرگذار است، در اين حيطه قرار دارد 
اي و كشوري جايگاه شهر و مديريت شـهري بايـد بـه روشـني تبيـين و      هاي منطقه اي و برنامهوسعهمديريت ت

هـا را چگونـه    هاي مختلف اجرا شده در سطح شهر، تاثيرگذار هستند يا خير، و برنامـه  مشخص شود كه برنامه
مـديريت،  ). 40: 1382شـيعه،  (اي بدون وقفه اجرا شوند هاي توسعه شهري و منطقهبايد تدوين كرد كه طرح

ريزي اسـت و  مقوله مديريت بخش الينفك هر نوع برنامه. عامل اصلي و حيات بخش هر سازمان و نهادي است
ريزي، سـازماندهي، هـدايت، همـاهنگي، كنتـرل و      توان گفت كه برنامه رو، مي از اين. شايد ركن اصلي آن باشد

در واقع مـديريت سـنجش عملـي    . شوند محسوب ميها، عناصر اصلي چرخه مديريت گردشگري  اصالح برنامه
شود كه طي آن بايد با استفاده از ابزارهاي مناسب به اهداف از پيش تعيين ريزي گردشگري را شامل ميبرنامه

   .(Elliott, 1977: 116)شده خود دست يابد 
هـاي   و گـروه ترين هدف مديريت شهري ارتقاي شرايط كار و زندگي جمعيت سـاكن، در قالـب اقشـار     مهم

مختلف اجتماعي و اقتصادي و حفاظت از حقوق شهروندان، تشويق به توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي پايـدار و     
هايي در چرخه امور اسـت   حفاظت از محيط كالبدي است؛ بنابراين هنگامي كه شهر داراي مشكالت و نارسايي

هـاي   ر عـين حـال از اقسـام آسـيب    هاي محيطي برخـوردار اسـت و د   و از مشكالت بهداشت شهري و آلودگي
چون مسكن، نقص در ظرفيت كافي تاسيسات عمومي، بيكاري، كمي درآمد، زاغـه   هايي هم اجتماعي، و بحران

در عذاب ... ها و   ها و ساختمان گيري بافت هويتي در شكل نشيني، مشقات اجتماعي، رشد خودروي شهري و بي
ي  در ايـن بـاره  . بـرد  يت شهري آن در تنگنا و نارسايي به سـر مـي  توان به اين نتيجه رسيد كه؛ مدير است، مي
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هـاي   مديريت شهري بايد ضمن دارا بودن برنامه براي وضع موجود شهر و فايق آمدن بر مشـكالت آن، برنامـه  
هـا و شـرايط زمـان و     آل كه بر مبناي واقعيـت ها به ترسيم آينده ايده آينده شهر را تدوين كرده و براساس آن

). 39، 1382شـيعه،  (قرار دارد بپردازد و مديريت شهري بايد حافظ شهرها و منافع مردم شـهرها باشـد   مكان 
. هـا اسـت   ي گردشگري در هر منطقه، چگونگي مـديريت ايـن فعاليـت    ترين عوامل مؤثر در توسعه يكي از مهم

ب عرضـه و تقاضـا بـا    مند است كه در آن پويايي گردشگري در چهارچو مديريت در بر گيرنده يك نگرش نظام
در اين راستا مديريت گردشگري پايدار در خصوص توسعه گردشگري و . گيرد نظر قرار ميتاكيد بر پايداري مد

برآورد پايداري آن نيازمنـد در نظـر گـرفتن سـودمندي اقتصـادي و پيامـدهاي اجتمـاعي گردشـگري اسـت          
  ). 196: 1385يزدي و همكار،  پاپلي(
  
 شهريگردشگري پايدار  -2-2

پايداري زيست محيطي بيانگر اقدامات مادي و غير مادي است كه اطالعاتي كليدي از آثـار محـيط زيسـت، رعايـت     
هـاي  وري اقدام ي تعاريفي از اثربخشي و بهره دهنده آورد و نشانهاي سازماني فراهم ميمقررات، روابط ذينفعان و سيستم

اين نوع ارزيابي، آثار مثبـت و منفـي طـرح بـر     . (Henri & Journeault,2008:166)صورت گرفته در محيط زيست است 
هـاي محيطـي    اي است كه متخصصان براي توصيف و تحليل آثار عمده فعاليت دهد و شيوه محيط را مورد تأكيد قرار مي

كيـد در ايـن   موضـوع مـورد تأ  . برند تا از طريق شناخت عوامل اثرگذار محيطي، آثار منفي را به حداقل برسانند به كار مي
، انساني است كـه بـه صـورت حـداكثر ميـزان مصـرف منـابع و خـروج و          اي براي جامعه زمينه ظرفيت نگهداشت منطقه

رسـاندن تصـاعدي بـر     ريزي معـين بـدون لطمـه زدن، آسـيب     طور مشخص در يك منطقه، برنامه پسماندي به  ي تصفيه
ارزيـابي پايـداري زيسـت    ). 19: 1382بدري و همكـار،  (ماند  وري زيستي، پايدار مي يكپارچگي، وحدت اكولوژيكي و بهره

ها و تالش براي كاهش آثـار زيانبـار   محيطي شامل ارزيابي تاثيرات مستقيم از پروژه در محيط زيست با توجه به جايگزين
   ).Sutcliffe,et al., 2009: 6(زيست محيطي است 

 گـرا  و مسـاوات  نگر آينده گرا، كل و نگر انبهج همه رويكرد گرو سه در گردشگري پايدار ي توسعه تحقق
 اكولوژيـك  و سياسي، اقتصـادي  بستر در كه است پايدار هنگامي  كه توسعه است باور اين بر اول نگرش .است

 محافظت آن به موازات و ميزبان ي جامعه گردشگران، كنوني احتياجات دوم، برآورد رويكرد در .گردد مالحظه
 و نسـلي  درون مسـاوات  سوم، رويكرد در. است مطرح آيندگان براي برابر يها تفرص و حفظ زيست محيط از
 ). 142: 1386تواليي، (نظراست  مورد منابع و هاداده امكانات، از استفاده در نسلي فرا

 در پايـدار  ي توسـعه  مفـاهيم  كرد، بنابراين، بحث پايدار توسعه مفهوم از جدا تواننمي را پايدار گردشگري
 ضـرورت  بـر  پايدار گردشگري .است تبيين قابل كالن، اقتصاد پايدار توسعه مفاهيم قالب در گري،گردش بخش

رويكرد زيربنايي  ).44: 1389رحماني، ( كندمي تاكيد سالم مسيرهاي در گردشگري منابع ي توسعه و استفاده
ود، رويكـرد رسـيدن بـه    ر ريزي صنعت گردشگري و در ساير انواع توسـعه بـه كـار مـي     كه هم اكنون در برنامه

ي پايدار، بايد منابع طبيعي، فرهنگي و ساير منابع گردشگري براي  براساس روش توسعه. ي پايدار است توسعه
لومسـدن،  (استفاده مداوم در آينده حفظ شود، و در عين حال، بـراي جامعـه كنـوني سـودمند و مفيـد باشـد       

ي پايـدار گردشـگري بـر مبنـاي      ولي است كه توسـعه ريزي گردشگري مستلزم تدوين اص برنامه). 372: 1380
هـاي اقتصـادي    ـ گردشگري يك بخش اقتصادي است كه داراي آثاري بـر سـاير فعاليـت   : ها بنا نهاده شوند آن

پذيرد؛ ـ خالقيت الزم براي توسعه پايدار در زمينه گردشگري نيازمنـد اسـتفاده از     ها نيز تأثير مي است و از آن
هاي تخصصي مختلف است؛ ـ اصل تجربه قبلي، اصل حاكم بر توسـعه پايـدار     د در زمينهتخصص و تجارب افرا
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ي پايـدار گردشـگري اسـت؛ ـ      گردشگري است؛ ـ برتر بودن هر چيز در حال طبيعي، از اصول مهم در توسـعه  
و هايي بين كشورهاي غنـي   اصل سياست و قدرت، در گذر زمان وضعيت جهاني تغيير كرده و موجب نابرابري

را بايد در ذهن داشت كه پايداري براي چـه كسـي    فقير شده است در بحث توسعه پايدار گردشگري اين نكته 
ي گردشگري در فضاهاي جغرافيـايي عـالوه بـر آثـار      توسعه). 175ـ 176: 1384رنجبريان، (شود جستجو مي

ر در صـورت عـدم پيگيـري    ايـن آثـا   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آثار زيست محيطـي نيـز بـه دنبـال دارد     
هـاي تخريبـي    هاي مشخص و روشن در زمينه توسعه گردشگري، داراي جنبـه  راهبردها، استانداردها و ارزيابي

محيطي توجه به فوايد گردشگري نبايـد مـانع    از ديدگاه زيست . بسياري در ابعاد محيط انساني و طبيعي است
مطالعـات سـازمان ملـل در مـورد تـأثير گردشـگري بـر        . دداين پديده گـر  هاي نا مطلوب  از پرداختن به جنبه

كه گردشگري موجب شكوفايي اقتصادي كشورهاي  اين كشورهاي در حال توسعه، نشان از آن دارد كه با وجود 
ميزبان گرديده و مبادالت فرهنگي را بين كشورهاي مختلف قوت بخشيده است؛ ولي از طـرف ديگـر، موجـب    

ي  شماري در توسعه عواملي مؤثر بي). 1: 1374ايدينگتن، (محيطي نيز شده است  هاي اجتماعي و زيست  خلل
دهد سه عامل اصـلي در   ي گردشگري را شكل مي ها، توسعه گردشگري نقش دارند و مديريت و تعامل بين آن

ايـن عوامـل را   ) 1(هاي مقصد، شكل  گردشگران، مردم منطقه و ويژگي: ي صنعت گردشگري عبارتند از توسعه
  ). 112: 1385الواني و پيروزبخت، ( دهد  نشان مي

  

  
  ـ عوامل اصلي در توسعه گردشگري 1شكل 

  

 انسـاني،  نيـروي  و آمـوزش ريزي  برنامه سازماني، مناسب ساختار نظير عواملي به گردشگري ي توسعه به دستيابي
 گردشـگري،  صـنعت  مناسـب  و رپايـدا  توسعه براي ايجاد. است وابسته سرمايه، جذب و گردشگري مقررات و قوانين
مدهوشـي  (است  اهميت حائز بسيار خصوصي، و دولتي هاي بخش بين و هماهنگي منسجم و توانا مديريت يك وجود

تواند مفيد واقع شود كه در رابطه بـا ديگـر كاركردهـاي شـهري      مي گردشگري شهري هنگامي). 32: 1382و همكار، 
 عامـل عوامـل محيطـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و كالبـدي اسـت        مفهوم پايداري شهري در بر گيرنده ت. باشد

)Camagni, 1998: 116( .ي محلي و اصـالح   ارتقاي توسعه: هاي گردشگري پايدار شهري عبارتند ازترين سياست مهم
هاي فرهنگي، محلي و تصوير مقاصد گردشگري؛ هماهنگي بـين نيازهـاي   كيفيت زندگي جوامع ميزبان؛ ترويج ويژگي

يفيت تجارب گردشگري و كيفيت زندگي ساكنان؛ حفـظ كيفيـت محـيط زيسـت كـه هـم جامعـه ميزبـان و هـم          ك
ي پايدار شـهري، در نظـر گـرفتن     ريزان شهري به توسعههاي مديران و برنامهاند؛ جلب نگرشگردشگران به آن وابسته

ره وري و اشـتغال جوامـع ميزبـان و    ها؛ تمركززدايـي عـدالت اجتمـاعي، برابـري، امنيـت، بهـ      گذاري ثبات در سياست
  ). 49: 1388تقوايي و اكبري، (كند گردشگران ضرورت پيدا مي
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  ها يافته -3
  موقعيت جغرافيايي شهر كرمانشاه -3-1

. ي ضلع غربي ايران قـرار دارد  شهر كرمانشاه در ميانه. ي مورد مطالعه در اين پژوهش شهر كرمانشاه استمحدوده
نفر بـوده اسـت، ايـن     794769جمعيت اين شهر  1385هكتار است و در آبان ماه سال  8796بر داراي مساحتي بالغ 

ترين جمعيت شهري استان را در خود جـاي داده اسـت شـكل     درصد از جمعيت شهرنشين استان بيش 1/82شهر با 
  ).1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن، (دهد  موقيعت جغرافيايي اين شهر را در كشور نشان مي) 2(

  

  
  نقشه موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -2شكل 

  

  )از نظر مسئوالن(ي پايدار گردشگري شهري كرمانشاه  تحليل عوامل تاثيرگذار بر توسعه -3-2
ريـزي و بـه    اي است، شكل برنامه جا كه هر منطقه و ناحيه از كشور داراي شرايط فرهنگي، جغرافيايي و اقتصادي ويژه از آن

از اين رو به منظور سـنجش عملكـرد مـديريت    ). 127: 1387حيدري، (وع مديريت نيز بايد منطبق و سازگار با آن باشد تبع، ن
  :ي پايدار گردشگري شهري، متغيرهاي ذيل از نظر مسئوالن اين شهر، بررسي گرديد شهري كرمانشاه در رابطه با توسعه
اط با گردشگري؛ ميزان هماهنگي بين عوامـل اجرايـي؛ ميـزان    هاي تصميم گيرنده در ارتب ميزان هماهنگي بين ارگان

ها و واگذاري اختيارات بـه مـردم    گيريهاي مصوب در زمينه گردشگري؛ ميزان تمركززدايي تصميم ارزيابي و كنترل طرح
تر مردم محلـي در توسـعه گردشـگري شـهري و نقـش مـديريت        محلي؛ تالش مديريت شهري در جهت مشاركت بيش

  .ي پايدار گردشگري شهري هري در دستيابي به توسعهيكپارچه ش

  هاي تصميم گيرنده در ارتباط با گردشگري ميزان هماهنگي بين ارگان - 
نظـر مسـئوالن پرسـش شـونده راجـع بـه       . ارايه شده است) 2(نتايج حاصل از پرسشنامه مسئوالن در جدول شماره 

هاي مطرحه در پرسشنامه، از خيلي زياد تـا خيلـي كـم،     ه طيفهاي تصميم گيرنده با توجه ب ميزان هماهنگي بين ارگان
هاي تصميم گيرنده را متوسط ارزيـابي   درصد، وجود هماهنگي بين ارگان 8/43مبين آن است كه اكثر پاسخگويان يعني 

ريتي تر الزم اسـت در ايـن خصـوص تصـميمات مـدي      تر و سازنده هاي بيش اند؛ بنابراين، براي دستيابي به هماهنگي كرده
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هاي مختلف و اطالع رساني راجع به مزايا و  خاص اتخاذ گردد، از جمله استفاده از مديران كارآزموده و متخصص در زمينه
  ... ها و  منافع هماهنگي در مديريت و اجرا و كاهش هزينه

  ميزان هماهنگي بين عوامل اجرايي - 
درصـد ايـن امـر را متوسـط      5/62دگان يعنـي،  راجع به ميزان هماهنگي بين عوامل اجرايي، اكثريـت پرسـش شـون   

هـا در سـطوح مختلـف از همـاهنگي مناسـب برخـوردار باشـد،         گيـري  چه تصميم اند، الزم به ذكر است كه چنان دانسته
ها كه منجر به  كاري تر برخوردار خواهد شد و از چندباره هماهنگي در بين عوامل اجرايي نيز از سمت و سوي راضي كننده

  .شود، جلوگيري به عمل خواهد آمد هزينه و آشفتگي اوضاع مي اتالف وقت،
  هاي مصوب در زمينه گردشگري ميزان ارزيابي و كنترل طرح - 

ها را متوسـط ارزيـابي    درصد پاسخگويان، ميزان كنترل طرح 5/47هاي مصوب  در زمينه ميزان ارزيابي و كنترل طرح
ها به صورت علمي اجرا شود چه بسا از هدر رفت بسياري از  و كنترل طرحچه ارزيابي  اند، بايد خاطر نشان كرد چنان كرده
ي طرحـي كـه مشـكالت و معضـالت زيسـت محيطـي،        ها جلوگيري به عمل خواهد آمد؛ چرا كه از اجرا و يا ادامه هزينه

تـر   و سـوي مناسـب  اقتصادي، اجتماعي و بعضاً فرهنگي به دنبال دارد، جلوگيري به عمل آمده و يا با ترميم آن، به سمت 
  .هدايت خواهد شد

  ها و واگذاري اختيارات به مردم محلي گيريميزان تمركززدايي تصميم - 
درصـد پاسـخگويان بـر گزينـه متوسـط تأكيـد        60ها و واگذاري اختيارات،  گيريراجع به ميزان تمركززدايي تصميم

هـا،   اي آن هاي منطقه با توجه به اطالعات و آگاهي ها گيري اند، الزم به ذكر است كه مشاركت مردم محلي در تصميم كرده
هـاي ناسـازگار بـا     هاي منطقه منجر شـده و از اجـراي طـرح    هاي متناسب با استعدادها و قابليت تواند به اتخاذ تصميم مي

  .گيري به عمل آورد شرايط زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه جلو
  تر مردم محلي در توسعه گردشگري شهري ركت بيشتالش مديريت شهري در جهت مشا - 

 5/37تر مردم محلي در امور، اكثـر پاسـخگويان يعنـي،     ي تالش مديريت شهري براي جلب مشاركت بيش در زمينه
اند، الزم به ذكر است كه جلب مشاركت شهروندان و مردم محلي در امور مختلف شـهر از   درصد اين امر را متوسط دانسته

هـا   تر، حفظ ارزش افزوده فعاليـت  تواند پويايي و سرزندگي، تالش براي كسب درآمد بيش عه گردشگري ميجمله در توس
  .تر شهروندان را به دنبال داشته باشد در منطقه و براي افراد بومي، جلوگيري از مهاجرت و در نهايت رضايت بيش

  شهرينقش مديريت يكپارچه شهري در دستيابي به توسعه پايدار گردشگري  - 
درصد پاسخگويان بـر گزينـه    50در زمينه نقش مديريت يكپارچه شهري در دستيابي به توسعه پايدار گردشگري شهري، 

ـابع، اسـتعدادها و تـوان       شود كه با برنامـه  اند، بنابراين، مشخص مي خيلي زياد تأكيد داشته ـاي   ريـزي و مـديريت صـحيح من ه
با امور مختلف از جمله گردشگري شهري، و مشاركت مردم در امور مختلـف  هاي مرتبط  گيري اي، همسو كردن تصميم منطقه

ي پايدار گردشگري شـهري بسـيار اثرگـذار     چنين توسعه تواند در دستيابي به توسعه پايدار شهري و هم از جمله گردشگري مي
صـحيح و پايـدار آن، نيازمنـد بـه     باشد؛ چرا كه شهر و مناسبات در ارتباط با آن، يك سيستم پويا و زنده است كه براي هدايت 

  .مديريت يكپارچه و هماهنگ است و اين امر، توسعه پايدار گردشگري شهري را نيز به دنبال خواهد داشت
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  )از نظر مسئوالن(ي پايدار گردشگري شهري كرمانشاه  متغيرهاي تاثيرگذار بر توسعه -1جدول 
 درصد گروه  تعداد  پاسخگويان گويه  رديف

1  
  

هاي تصميم گيرنده در  هماهنگي بين ارگان ميزان
 ارتباط با گردشگري

  80  مسئوالن

 8/18 زياد
 8/43  متوسط
 8/18  كم

 8/18  خيلي كم
 100 مجموع

  80  مسئوالن ميزان هماهنگي بين عوامل اجرايي  2

 20  زياد
 5/62  متوسط
 5/17  كم

 100  مجموع

هاي مصوب در زمينه  كنترل طرحميزان ارزيابي و   3
 گردشگري

  80  مسئوالن

 8/18  زياد
 5/47  متوسط
 15  كم

 8/18  خيلي كم
 100  مجموع

ها و واگذاري  گيريميزان تمركززدايي تصميم  4
 اختيارات به مردم محلي

  80  مسئوالن

 3/21  زياد
 60  متوسط
 3/16  كم

 5/2  خيلي كم
 100  وعمجم

تر  تالش مديريت شهري در جهت مشاركت بيش  5
 مردم محلي در توسعه گردشگري شهري

  80  مسئوالن

 8/18  خيلي زياد
 5/22  زياد

 5/37  متوسط
 8/13  كم

 5/7  خيلي كم
 100  مجموع

نقش مديريت يكپارچه شهري در دستيابي به   6
 توسعه پايدار گردشگري شهري

  80  مسئوالن

 50  خيلي زياد
 3/21  زياد

 5/22  متوسط
 5  كم

 3/1  خيلي كم
 100  مجموع
  نگارندگان: ماخذ
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  نتايج آزمون كاي اسكوئر متغيرهاي مربوط به مسئوالن -2جدول 
 Chi-Square df Sig. 

 002/0 3 000/15 گيرنده تصميم هاي ارگان بين هماهنگي ميزان

 000/0 2 700/30 اجرايي عوامل بين يهماهنگ ميزان

 000/0 3 900/21 اجرايي هاي طرح كنترل و ارزيابي ميزان

 000/0 3 300/58  زدايي تمركز ميزان

 000/0 4 375/20 مردمي مشاركت جلب در شهري مديريت تالش
 پايدار ي توسعه به دستيابي در شهري ي پارچه يك مديريت نقش

 شهري گردشگري
375/59 4 000/0 

Test Statistics 
 

  )از نظر مردم محلي(ي پايدار گردشگري شهري كرمانشاه  تحليل عوامل تاثيرگذار بر توسعه -3-3
ي پايـدار گردشـگري شـهري،     به منظور سنجش عملكرد مديريت شـهري كرمانشـاه در رابطـه بـا توسـعه     

  :متغيرهاي ذيل از نظر مردم محلي بررسي گرديد
  ي هاي مديريت شـهري راجـع بـه توسـعه    گيري مسئوالن به مردم محلي در رابطه با تصميمرساني  ميزان اطالع) الف

ميزان نقـش و دخالـت مـردم    ) هاي مسئولين شهر؛ پ گيريميزان نظارت مردم محلي بر تصميم) گردشگري شهري؛ ب
اي بـه خصـوص در    و برنامه جام هر پروژه ميزان نظر خواهي از مردم محلي قبل و بعد از آن) ها؛ تگيريمحلي در تصميم

توجـه بـه آمـوزش مـردم     ) هاي عمـومي؛ ج ميزان تالش مديريت شهري در جهت افزايش آگاهي) زمينه گردشگري؛ ث
  .هاي متقابل مديران شهري و مردم محلي در توسعه گردشگري شهري محلي و نقش همكاري

هاي مديريت شـهري راجـع بـه    گيري رساني مسئوالن به مردم محلي در رابطه با تصميم ميزان اطالع -الف
  ي گردشگري شهري توسعه

نتايج حاصل پرسشنامه مردم محلي حاكي از آن است كه در زمينه اطالع رسـاني بـه مـردم محلـي، در رابطـه بـا       
اند، الزم به توضيح است كه اطـالع رسـاني    درصد، بر گزينه متوسط تاكيد كرده 55هاي مديريت شهري،  گيري تصميم

مور مختلف شهري به مردم، ضمن اين كه باعث افزايش اعتماد عمومي نسبت به مديران و مجريان شهري مناسب در ا
تر مردم در امـور مختلـف بـا مـديران شـهري       شود از سويي باعث افزايش حس همكاري و مسئوليت پذيري بيش مي

هـا اسـتقبال و    لف از نظـرات آن هاي مخت اي خواهند دانست كه در زمينه خواهد شد و مردم خود را جزعي از مجموعه
  .شود و اين امر در ايجاد حس تعلق به مجموعه بسيار مؤثر است استفاده مي

  هاي مسئوالن شهر گيريميزان نظارت مردم محلي بر تصميم -ب
ي كـم   درصـد بـر گزينـه    7/48هاي مسئوالن شـهر،   گيري ي ميزان نظارت مردم محلي بر تصميم در زمينه
توان از نظرات مردم محلي  ها، به خصوص در اموري كه مي گيري سازي در تصميم قويت شفافاند، ت تاكيد كرده

هـاي غيرمتمركـز و    گيـري  نيز استفاده كرد، بستر را براي روابط دو جانبـه مـديران و مـردم محلـي و تصـميم     
  .مشاركتي آماده خواهد كرد
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  هاگيريميزان نقش و دخالت مردم محلي در تصميم -پ
انـد،   درصـد بـر گزينـه كـم، تاكيـد داشـته       3/41ها،  گيري  نقش و دخالت مردم محلي در تصميم در زمينه

ي مديران شهري و تصميم گيران امور مختلف شهر باشد اين  ها سرلوحه گيري سازي در تصميم چه شفاف چنان
د و باعـث ايجـاد   هاي و نظارت بر امور شـهر را بـاال خواهـد بـر     گيري امر ميزان دخالت مردم محلي در تصميم

  .اي شهر خواهد شد تر مردم در امور مختلف از جمله امور عمراني و توسعه هاي مشاركت بيش زمينه
  ي گردشگري اي به خصوص در زمينه جام هر پروژه و برنامه ميزان نظرخواهي از مردم محلي قبل و بعد از آن - ت

 25اي، اكثـر پاسـخگويان يعنـي     جام هر پروژه و برنامه در زمينه ميزان نظر خواهي از مردم محلي قبل و بعد از آن
اند، عدم اطالع رساني مناسب و در جريان امور مختلف قرار ندادن مردم محلـي بـه    ي كم، تاكيد كرده درصد، بر گزينه

هـايي بـا    هاي محلي، باعث جدايي مديريت شهري از مردم محلي و اجراي طـرح  ها و پروژه خصوص، براي اجراي طرح
  . هاي اجرا شده، خواهد شد تر از نظر مردم محلي و در عمل عدم رضايت عمومي از طرح هاي كم يتاولو
  هاي عمومي، و توجه بر آموزش مردم محلي ميزان تالش مديريت شهري در جهت افزايش آگاهي -ث

هاي عمـومي و توجـه بـر آمـوزش مـردم      ي ميزان تالش مديريت شهري در جهت افزايش آگاهي در زمينه
ي بـاال بـردن    ريـزي در زمينـه   گـذاري و برنامـه   انـد، سـرمايه   درصد بر گزينه متوسط تاكيد كرده 3/47محلي، 
مند شـدن مـديريت شـهري از نظـرات      هاي عمومي شهروندان و مردم محلي در يك منطقه، باعث بهره آگاهي

آگاهانه مردم را در امور شهري هاي باال در امور مختلف خواهد شد و اين امر مشاركت  آگاهانه مردمي با آگاهي
  .به دنبال خواهد داشت

  هاي متقابل مديران شهري و مردم محلي در توسعه پايدار گردشگري شهري نقش همكاري -ج
 3/47ي نقش همكارهاي متقابل مديران شهري و مـردم محلـي در توسـعه گردشـگري شـهري،       در زمينه

چه مـديريت شـهري    ي اين است كه چنان دهنده درصد نشان اند اين ي خيلي زياد تاكيد كرده درصد، بر گزينه
در امور مختلف شهر بر نقش مردم، به عنوان عوامل تاثيرگذار تاكيد داشته باشد، مردم محلي از آمـادگي الزم  
براي مشاركت با مديران شهري برخوردارند؛ ضمن اين كه اين مشاركت و همكاري متقابل، هم بـراي مـديران   

هـاي  جـذب سـرمايه  : شمار به همراه خواهد داشـت از جملـه   مردم محلي فوايد و مزاياي بي شهري و هم براي
ها از منطقه  گذاري ي پايدار گردشگري شهري، جلوگيري از خارج شدن ارزش افزوده سرمايه محلي براي توسعه

  ... و متنفع شدن مردم محلي از اين امر، كاهش مهاجرت و ايجاد اشتغال محلي و 
  

  )از نظر مردم محلي(عوامل تاثيرگذار بر توسعه پايدار گردشگري شهري كرمانشاه  -3جدول 
 درصد گروه  تعداد  پاسخگويان گويه  رديف

1  
ميزان اطالع رساني مسئوالن به مردم محلي در 

هاي مديريت شهري راجع گيري رابطه با تصميم
 به توسعه گردشگري شهري

  300  مردم محلي

 7/18  خيلي زياد
 3/15  زياد

 55  متوسط
 11  كم

 100  مجموع

2  
هاي  گيريميزان نظارت مردم محلي بر تصميم

 مسئوالن شهر
  300  مردم محلي

 7/18  خيلي زياد
 11  زياد

 18  متوسط
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 درصد گروه  تعداد  پاسخگويان گويه  رديف

 7/48  كم
 7/3  خيلي كم

 100  مجموع

3  
ميزان نقش و دخالت مردم محلي در 

 ها گيري تصميم
  300  ليمردم مح

 10  خيلي زياد
 3/26  زياد

 21  متوسط
 3/41  كم

 3/1  خيلي كم
 100  مجموع

4  
ميزان نظر خواهي از مردم محلي قبل و بعد از 

اي به خصوص در زمينه  جام هر پروژه و برنامه آن
 گردشگري

  300  مردم محلي

 7/15  خيلي زياد
 3/19  زياد

 7/22  متوسط
 25  كم

 3/17  خيلي كم
 100  مجموع

5  
ميزان تالش مديريت شهري در جهت افزايش 

هاي عمومي، و توجه بر آموزش مردم آگاهي
 محلي

  300  مردم محلي

 3/5  خيلي زياد
 7/19  زياد

 3/47  متوسط
 7/27  كم

 100  مجموع

6  
نقش همكارهاي متقابل مديران شهري و مردم 

 در توسعه پايدار گردشگري شهري محلي
  300  مردم محلي

 7/43  خيلي زياد
 3/22  زياد

 3/25  متوسط
 3/7  كم

  3/1  خيلي كم
 100  مجموع

  نگارندگان: ماخذ
  

  نتايج آزمون كاي اسكوئر متغيرهاي مربوط به مردم محلي -4جدول 
 Chi-Square df Sig. 

 هاي گيري  متصمي با رابطه در محلي مردم به نمسئولي رساني اطالع ميزان
 شهري مديريت

547/147 3 000/0

000/0 4 700/141 ها گيري متصمي در محلي مردم دخالت و نقش ميزان
000/0 4 300/176 شهر مسئولين هاي گيري تصميم بر محلي مردم نظارت ميزان
 توجه و عمومي، هاي آگاهي افزايش جهت در شهري مديريت تالش ميزان

 محلي؛ مردم آموزش بر
533/110 3 000/0

000/0 5 840/62 اي برنامه و پروژه هر جام آن از بعد و قبل محلي مردم از خواهي نظر ميزان
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 Chi-Square df Sig. 
پايـدار   توسـعه  در محلي مردم و شهري مديران متقابل هاي يهمكار نقش

 شهري گردشگري
433/165 4 000/0

Test Statistics  
  هاآزمون فرضيه -3-4

  .رابطه وجود دارد شهري گردشگري پايدار ي توسعه به دستيابي و شهري پارچه يك مديريتبين  :فرض اول
H0 :  رابطه وجود ندارد شهري گردشگري پايدار ي توسعه به دستيابي و شهري پارچه يك مديريتبين.  
H1 :  ابطه وجود داردر شهري گردشگري پايدار ي توسعه به دستيابي و شهري پارچه يك مديريتبين.  

ي آزادي و سطح معني داري فرض اول پژوهش ارائه  مقادير كميت مورد نظر به همراه درجه) 6(در جدول 
  : دو است كه از رابطه زير به دست آمده است ي آماره خي اندازه سطر اول اين جدول . شده است

  )1(رابطه 
( )

∑
−

=
n

ij

ji

e
eo

X
2

2  
  

  آزمون كاي اسكوئر -6جدول 
  Sigسطح معني داري   dfدرجه آزادي   مقدار  آزمون نوع

Chi-Square  375/59 4 000/0 
  80 تعداد

  
تــر از  داري متنــاظر بــا ايــن آمــاره كوچــك يــا ســطح معنــي )sig(جــا كــه مقــدار  از آن) 6(طبــق جــدول 

 بـه  ابيدستي و شهري پارچه يك مديريتعدم رابطه بين : بنابراين، فرض صفر منبي بر. است) p<05/0(مقدار
به دسـت آمـده در    x2با توجه به اين كه مقدار . شود، با اطمينان كافي رد ميشهري گردشگري پايدار توسعه
داري آن كه برابر  چنين سطح معني و هم 4ي آزادي برابر با  است، و با توجه به درجه 375/59برابر ) 6(جدول 

 پارچـه  يـك  مديريتوجود رابطه بين (اين آزمون توان نتيجه گرفت كه فرض اول است، بنابراين مي 000/0با 
  .گردد با توجه به نظر مسئوالن تأييد مي) شهري گردشگري پايدار توسعه به دستيابي و شهري

  

 گردشـگري ي پايدار  توسعه و دستيابي به محلي مردم و شهري مديران متقابل هاي يهمكاربين  :فرض دوم
  .رابطه وجود دارد شهري

H0 :  شـهري  گردشگريي پايدار  توسعه و دستيابي به محلي مردم و شهري مديران متقابل ايه يهمكاربين 
  .رابطه وجود ندارد

H1 :  شـهري  گردشگريي پايدار  توسعه و دستيابي به محلي مردم و شهري مديران متقابل هاي يهمكاربين 
  .رابطه وجود دارد

داري فرض دوم پـژوهش ارائـه    و سطح معنيمقادير كميت مورد نظر به همراه درجه آزادي ) 7(در جدول 
  .اندازه آماره خي دو است سطر اول اين جدول. شده است
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  آزمون كاي اسكوئر -7جدول 
  Sigسطح معني داري   dfدرجه آزادي   مقدار  نوع آزمون

Chi-Square 433/165 4 000/0 
  300 تعداد

  

تـر از مقـدار    تنـاظر بـا ايـن آمـاره كوچـك     داري م يا سطح معنـي ) sig(جا كه مقدار  از آن) 7(طبق جدول 
)p<05/0 (مـردم  و شـهري  مـديران  متقابل هاي يهمكارعدم رابطه بين : است؛ بنابراين فرض صفر منبي بر 

با توجه به اين كه مقـدار  . شود، با اطمينان كافي رد ميشهري گردشگريي پايدار  توسعه و دستيابي به محلي
x2  چنين سطح  و هم 4ي آزادي برابر با  است، و با توجه به درجه 433/165ر براب) 7(به دست آمده در جدول

وجـود رابطـه   (توان نتيجه گرفت كه فرض دوم اين آزمون است؛ بنابراين مي 000/0معني داري آن كه برابر با 
بـا  ) شـهري  گردشـگري ي پايـدار   توسعه و دستيابي به محلي مردم و شهري مديران متقابل هاي يهمكاربين 
  .گردد جه به نظر مردم محلي تأييد ميتو

  

  ي پيشنهادها گيري و ارايهنتيجه -4
توان نتيجه گرفت مـديريت شـهري از عوامـل تاثيرگـذار در توسـعه و بهبـود        با توجه به پژوهش حاضر مي

مديريت روح اصلي قرن . مديريت، عامل اصلي و حيات بخش هر سازمان و نهادي است. گردشگري پايدار است
دهـي، بسـيج منـابع و     ريـزي، سـازمان   بر مبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده است كه از طريق برنامـه حاضر 

مـديريت دربرگيرنـده   . گيرد امكانات، هدايت و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده، صورت مي
اكيد بر پايداري مدنظر مند است كه در آن پويايي گردشگري در چهارچوب عرضه و تقاضا با تيك نگرش نظام

در اين راستا مديريت گردشگري پايدار، در خصوص توسعه گردشگري و برآورد پايداري آن، نيازمنـد در  . است
هاي مختلفي را  صنعت توريسم، فعاليت. نظر گرفتن سودمندي اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي گردشگري است

. طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم در ارتبـاط اسـت      گـي بـه  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهندر برگرفته و با بخش
ي آثـار مثبـت،    ي همه جانبه بنابراين از عوامل اساسي در ايجاد تحول و دگرگوني در بخش گردشگري، مطالعه

ريزي و مديريت كارآمد بـراي تقويـت   در اين راستا، برنامه. ي گردشگري است اي به توسعه منفي و نگاه منطقه
. اثرات منفي در جهت ايجاد نگرشي مثبت به اثرات گردشگري در جامعـه مـدنظر اسـت   اثرات مثبت و كاهش 

اي بـه ايـن    هاي گردشگري، در مناطق پذيرنده گردشـگران، توجـه ويـژه    امروزه به دليل آثار چشمگير فعاليت
اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه     – توسعه گردشگري بر اجـزاي اقتصـادي  . ها معطوف شده است بخش از فعاليت

براي دستيابي بـه موفقيـت در   . تر مورد توجه هستند هاي گردشگري، بيش رگذار است و مناطقي داراي تواناث
ريـزي،  ريزي در تمام سطوح الزامي است توسعه گردشگري بدون برنامـه ي گردشگري، برنامه مديريت و توسعه

ادي، و محيطـي بـراي جامعـه    موفقيتي را در بر نخواهد داشت، و اين باعث مسائل و مشكالت اجتماعي، اقتصـ 
ريـزي در ايـن زمينـه،    مـديريت گردشـگري پايـدار و برنامـه     ي گردد براي توسعه پيشنهاد مي. شودميزبان مي

تر مشاركت داشته و بخشي از درآمدهاي حاصل از  شوند بيشمند ميهايي كه از منافع گردشگري بهرهسازمان
گردشگران اختصاص دهند تا نقش مؤثري در توسعه پايدار ايفـا  گردشگري خود را براي رفاه و ارائه خدمات به 

هـا، ادارات و نهادهـاي دولتـي و يـا غيـر دولتـي و مـديران و         اين امر نيازمند مشاركت تمامي سـازمان . نمايند
هاي موازي، ارائه خـدمات   جام فعاليت بنابراين براي جلوگيري از ان. ريزان گردشگري در اين زمينه است برنامه
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بـراي دسـتيابي بـه    . يكپارچگي مديريت گردشگري الزامي است... ي پايدار گردشگري و گردشگران و توسعهبه 
هـا؛   هـاي عمـومي از جملـه تلويزيـون و روزنامـه      شناسايي و معرفي اماكن گردشگري از طريق رسـانه : اين امر

هـاي مناسـب    وسـعه زيرسـاخت  استفاده از مسئوالن و كارشناسان خبره و آشنا با گردشگري؛ تقويت، ايجاد و ت
ي گردشگري؛ تقويت و ايجاد فضاهاي اقـامتي و گردشـگري بـراي اسـكان گردشـگران؛       حمل و نقل در زمينه

انـدازي بانـك اطالعـات     رسـاني در سراسـر كشـور؛ راه    مشاركت بخش خصوصي و عمومي؛ ايجاد شبكه اطـالع 
ران تحصيلكرده و آگاه به مسـائل گردشـگري   گيري از راهنماهاي گردشگري؛ استفاده از مدي گردشگري و بهره

گيري؛ هماهنگي بين مديران مؤسسات مرتبط با گردشگري؛ بازنگري در ضوابط،  در راس امور اجرايي و تصميم
ريزي بطورعام و مرتبط با مديريت گردشگري؛ ارائه تسهيالت بـانكي   مقررات، مصوبات و قوانين مرتبط با برنامه

انـدازي   هاي داراي مزيت گردشگري و راه توسعه امكانات اقامتي و تفريحي در استان هاي قانوني براي و حمايت
 .شود ويژه براي بازنشستگان و قرارداد با نهادهاي آموزشي در زمينه گردشگري، پيشنهاد مي تورهاي فراگير به
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  فهرست منابع -5
ـ  ارزيابي ،)1382. (افتخـاري  الدين ركن عبدالرضا و سيدعلي بدري، )1(  ي فصـلنامه  ،روش و مفهـوم  :داريپاي

  . 69 شماره جغرافيايي، تحقيقات
  .انتشارات سمت: ، تهران)ماهيت و مفاهيم(گردشگري ، )1385. (پاپلي يزدي، محمد حسين و سقايي، مهدي )2(
  .معلم تربيت دانشگاه انتشارات :تهران ،صنعت گردشگري بر مروري ،)1386( .سيمين تواليي، )3(
  .انتشارات سمت :، تهرانريزي گردشگري اني برنامهمب، )1387( .رحيم حيدري، )4(
 بررسـي  مقـاالت  مجموعـه  ،پايـدار  گردشـگري  توسـعه  در برنامه ريزي نقش، )1382 (. علـي  خاكسار، )5(

  .طباطبائي عالمه دانشگاه :، تهرانايران اسالمي جمهوري در جهانگردي برنامه توسعه و ها سياست
ي دوره كارشناسي  نامه ، پايانروستايي توسعه در مذهبي اكنام عملكرد ارزيابي، )1389. (رحماني، خليل )6(

  .دانشگاه تربيت مدرس: ارشد، تهران
نگرشي بر مفهوم مديريت شـهري حضـرت رسـول    ، )1388. (ستاري ساربانقلي، حسن و حسين ذبيحي )7(

ي فراسوي مـديريت، سـال سـوم،     ، مجلهاكرم در شهر مدينه تجلي زيباي مديريت شهر در شهر اسالمي
  . ، پاييز10اره شم
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هاي جـاذب گردشـگري در شـهر     ريزي و طراحي جغرافيايي محيطبرنامه، )1388. (صفرآبادي، اعظـم  )14(
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