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 چکيده
ها، توسعة  زيرسعا  ريزي، ، فرآيند برنامهمؤثّرهاي بين سازمان گردشگري شهري ارتباط در

هعا، تغييعر رويکردهعا و ظرفيّ دهی به اقدامات، شناسعايی نظارت و جه  منابع مالی، تأمين
شود. شعهر اصلی مديري  شهري محسوب می مسائلهاي جديد از  سازي، کشف مزيّفرهنگ

گردشگري، نيازمند نگاه راهبعردي بعراي تعدوين  مبدأچابکسر نيز به عنوان يکی از شهرهاي 
ی و فقدان رويکعرد يکپارچعه سنّتهاي اجراي طرح گردشگري شهري اس . پارچ مديري  يک

از  هعاچعال  ي جه  حلّموجب هرز منابع در اين شهر شده و ضرورت دارد که مديري  شهر
 تعأثيربررسعی  ،تحقيع  هعد شهري استفاده نمايعد. گردشگري   يکپارچرويکرد مديري  

 اسع . روشگردشعگري   توسعة   يکپارچع شهري در مديري هاي استراتژي توسة شا ص
ر ايعن دپيمايشی اسع .  ،اجراي آن کاربردي و شيوة ،تحليلی، نوع تحقي  -توصيفی  تحقي ،
انتخعاب و کارشناسعان  نفر از 02 نفر از شهروندان و 165آماري  اي با جامة پرسشنامهراستا 
هعاي معديري  ی شعا صدهد که ميانگين کلّعهاي تحقي  نشان میيافتهاس . شده  تکميل

هعاي اصعلی کحکمروايعی شا ص وضةيّ به  توجّهدر شهر چابکسر با  توسة  شهري يکپارچ 
و از ديعد  30/0 وب، بانکی بودن، قابل زندگی بودن، رقابتی بودن( از ديد کارشناسان برابر با 

کمتعر  1يةنعی ععدد  پرسشنامهدو ميانگين از ميانگين نظري  که هر 02/0شهروندان برابر با 
هاي شعا ص وضةيّ  تأثيرتح   توسة  گردشگري مديري  يکپارچ  وضةيّ از آنجا که  اس .

زندگی با  قابليّ هاي شا صو مالی،  اوريفنّةد مديريتی و حکمروايی، شا ص بانکی بودن از بُ
دي و رقابتی بودن اس ، بنعابراين جهع  بررسعی کالب - رويکرد اجتماعی، اقتصادي،  دماتی

آزمعون  به نتيجع  توجّهبا . استفاده گرديد اينمونهتک T ها در شهر از آزمونشا ص وضةيّ 
تعوان چنعين . لذا میس يندار مةنی 25/2هاي مورد بررسی در سطح زير کدام از شا صهيچ

نبعوده  معؤثّر توسة  گردشعگري مديري  يکپارچ در  تحقي  مستقل متغيّراستنباط کرد که 
و ارزيعابی  توسّطتر از مپايين شهر چابکسر در حدّ هاي فوق درشا ص وضةيّ بنابراين ؛ اس 

گردشعگري در شعهر توسعة   ها در مديري  يکپارچع اس  که تأثيرگذاري شا ص بيانگر آن
کارآمدتر در  يهاشا صبه  توجّهمديري  و  ةنبوده و نيازمند بازنگري در شيوچابکسر مطلوب 

 قالب مدل مورد بررسی اس . 

 .چابکسر ،مديري  يکپارچه ،(CDS)شهري   استراتژي توسة ،: گردشگري شهريواژگان کليدي
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  مهمقدّ
ایفاا  محلّی توسعة پایداردر  مهمّیهای اقتصادی عصر حاضر است که نقش فعّالیّتیکی از پویاترین  گردشگری

منافع اجتماعی، اقتصاادی،  ،منابع داخلی و خارجی زمانهمترکیب و به کارگیری کند. این صنعت از طریق می

قدری در (. امروزه گردشگری به 2910، و کریمی زادهابراهیم) محیطی و فرهنگی زیادی را به دنبال داردزیست

و  )شااو اندمیدهاجتماعی کشورها اهمیت یافته است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نا – توسعة اقتصادی

مکاان  برحسابهاای شاهری در راارروم عملکارد خاود در این روناد بعیای از محی  .(2: 1669، 2ویلیامز

 ،اند. شهرهایی که پاذیرای گردشاگران هساتندجغرافیایی نقش گردشگری را عالوه بر دیگر کارکردها پذیرفته

 گونه شهرها باربا عملکردی که این معموالًر کنند، این اماز خدمات گردشگری را ارائه می خاصّیشکل  معموالً

های ماورد های مختلف گردشگر در این شهرها بار اسااس وجاود جا باهجذم گونه تب  است.مر ،عهده دارند

گیارد کاه خاود سابب گردشگران و همچنین کیفیت باالی محصول گردشگری عرضه شاده صاورت می توجّه

هاای اقتصاادی فعّالیّاتشهرهایی که رونق  در بسیاری از (.16: 2919 )دیناری، شودپویایی اقتصاد شهری می

ابازاری  عناوان باهاز گردشاگری  شهر اقتصاد قوای تقویت و تجدید برایمسئولین شهری  ،ی کاهش یافتهسنّت

و به ایان  (219: 2999، 1)الو کنندگذاری استفاده میو سرمایه جدید شغلی هایفرصت ایجاد و بازسازی برای

ای پویا و فعاال بارای توساعه تواند زمینههای گردشگری در هر منطقه میقابلیّتها و برداری از تواندلیل بهره

 .ریزی در این زمینه ضرورت ویژه داردهای مزبور و برنامهقابلیّتها و آن منطقه فراهم نماید. تحلیل توان
ریزی برای اند که بر اساس آن برنامههریزی شهری دست یافتریزان شهری به نگرشی در برنامهامروزه برنامه 

دهناد و در واقاع از اعماال الگاویی های همان شهر و منطقه پیراماون آن انجاام میبه ویژگی توجّه هر شهر با

است که بحث اصالی آن ایان  9توسعة شهریهمان استراتژی  ،کنند. این نگرش نوینخاص و قطعی پرهیز می

ردم، بخش خصوصی و جامعه مدنی در وقات و مکاان مناساب، مسایر است که مداخالت استراتژیک عمومی م

و تدوین راهبردهاا در  «گردشگری ةاز جمله مقول»به مطالعات موضوعی  توجّهتوسعه شهرها را تغییر دهد و با 

ترافیاک، حفا   و ونقلحمل، توسعه فرهنگی، ایمنی در برابر سوانح، محلّیتوان به توسعه اقتصاد می این طرح

از طریاق ، توساعة شاهریاستراتژی (. رویکرد 2911 )کاردار، شهری دست یافت و مدیریت بهینة ستیز یمح

اقتصاادی و  ،بایست شرای  اجتماعی، میتوسعة شهریهایی رون مشارکت فعال شهروندان در فرایند مکانیسم

راهبرد توساعه  (1166، 9جیپینگ) ت و مدیریت کندشهری هدای توسعة پایدارکالبدی شهر را به سوی شرای  

توان به عنوان یکی از فرایندهای اجرایی موفق در نظر گرفت و با تأکید بر این رویکرد و در راساتای شهر را می

، گردشگری را باه عناوان یکای از اهاداف شاهر بارای توسعة اقتصادیاین راهبرد با هدف  ةمحورهای رهارگان

ها، راهبردها و رویکردهای ماورد نظار را بایاد شناساایی، ندازاکسب موفقیت تعریف نمود و در این راستا رشم

ارزیابی و انتخاام نمایناد تاا بار اسااس مناابع محادود شاهر در راساتای تحقاق اهاداف هادایت شاود و در 

   کسب پیدا نمایند. قابلیّتهدف  های بازارِنیازمندی

ای باه انجاام رسایده حرفه راهبرد مذکور در سطوح مختلف دانشگاهی و ةمطالعات علمی متنابعی در زمین 

از طریاق  درونای شاهری منااطق و مراکاز تجدید دربه نقش گردشگری ( 9: 2999) الو ؛ به عنوان مثال،است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- shaw & Williams 

2- Law 

3- CDS or City Development Strategy 

4- Jiaping 
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( به ارتباط اثرات رویدادهای بزرگ 2997) 2لبرام و. است پرداخته کریزی استراتژیگیری و اجرای برنامهشکل

ها استراتژیک مورد نیاز برای بازی ریزیبرنامهپرداخته و به  پایدار شهری توسعة گردشگریورزشی در ترویج و 

 9بیان  و نیالنموده است.  توجّهانداز توسعه یکپارره پایدار انگلستان در داخل رشم 1و بازسازی شهر شیفلد

 گردشگری ترویج برای محیطیزیست و اجتماعی استفاده اقتصادی، منابع در حال رگونگیبه بررسی ( 2999)

 خاود اقتصاادی مناابع دادن دسات باا از جنوبی کاه آفریقای در محلّی اقتصاد توسعه استراتژی یک انعنو به

 شاهر توساعة پایادارهای استراتژیک تلویّودر کشور صربستان اهداف، مفهوم و ا اند، پرداخته است.بوده مواجه

یاز مشاارکت شاهروندان در مناابع ماالی و ن تاأمینبر شایوه جدیادی از  دیتأک، با هدف 1621بلگراد در افق 

معتقاد  (1667) 9پورسال .داشته اسات دیتأکارزش، شهر و استفاده بهینه از منابع باریزی شهری، توسعه طرح

 -9 مردم، -1برند،  نام و تصویر -2 شامل: کلیدی اولویت رهار گردشگری، اندازرشم به رسیدن برای است که

تاازه، متماایز و  بایاد محصوالت گردشاگری؛ کاه -9 و گردشگری کیفیت دسترسی به مقصد محل و یتجذّاب

در ساال  ساازمان ائاتالف شاهرهاباه نظار وی ضروری اسات.  ،هدف راه داشته باشد بازارهای و به باشد خالق

و پایدار از  یافتهتوسعهبه عنوان یک فرایند عملگرا،  این رهیافت را، توسعة شهریاستراتژی در ارتباط با  1629

به بهبود کیفیت زندگی برای همه شهروندان، رشد عادالنه شهر و مناطق اطاراف آن منجار  طریق مشارکت که

را  توساعهدرحاالکشاور  یک در محلّیناپایدار در سطح  توسعة گردشگریهای ریشه( 2991) 2وسانت .شودمی

رل ماردم و فراتار از کنتا ناپایادار توسعة گردشاگریدر  کنندهتیهداکه عواملی  کردمشخص  و بررسی نموده

بار اسااس تعادادی از  را گردشاگری پایاداردر یکپارره  یروش( 1669) 0ردنکارنت و گو. است محلّیمقامات 

ات انباوه در گردشاگری پایادار و اطّالعاوجود  و فصل عدم به حلّ کرده و ی برای ارزیابی ارائههای کمّشاخص

 7کاساتالنی و سااال. پرداخت مات انجام شدهمقاصد و مقایسه پایداری اقدا کمک به ارزیابی مدیریت گردشگری

گیاری و ارزیاابی تکامال زماانی هاای مناساب بارای انادازهبا تعریف اهداف خاص از طریق شااخص( 1661)

و  محلّایهاای و ترویج حفاظات از ارزش زیستمحی کاهش اثرات منفی بر های توسعه، جریان پایدار سیاست

 - محلّایرفااه و توساعه در مقیااس  فرایند مشاارکتی از طریق ،پایدار توسعةهای با استفاده از شاخص ،یسنّت

  .را بررسی نمودند های توسعهاستراتژی بلندمدتو  مدتکوتاهاثرات  ونموده  یریگاندازهرا  استراتژیک

هاای طبیعای و کارکردهاای محای  یتوانمنادهای و ( پ  از بررسی محدودیت2910زاده و کریمی )ابراهیم

اشارفی  ند.های آتی توسعه این ناحیه پرداختمحیطی رابهار در افقساحل، به ارائه راهبردهای زیستی مدیریت

گرفتناد کاه و نتیجاه  را بررسای نماودهآتی شهر مراغه پا ةانداز مشترک برای توسعرشم( 2911زاده )ملکو 

 مشکالت شهر مراغاه نسابتاًها و ها، پتانسیلقابلیّتشهر و قشرهای مختلف جامعه شهری بر روی این ساکنان 

حیادری  .انداز مشترک برای توسعه آتی شهر هستندرسیدن به رشمقائل به  جهیدرنت دارند،اجماع نظر خوبی 

هاا، بعاد خاانوار، منابع ماالی و بازپرداخات آن تأمینویژگی از نحوه  19به بررسی ( 2911) ریانه و رضا طبع

تارین ایان از مهم کاه های رفات و آمادنتخاام مساکن و هزیناهاشتغال، میزان درآمد و تسهیالت معیارهای ا

تاأمین مساکن گیرد که گرره هدف اصلی اجرای ایان قاانون پرداخته و نتیجه می ،شودها محسوم میویژگی
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1- Bramwell 
2- Shefild 
3- Binns & Nel 
4- Pursell 
5- Tusan 
6- Cernat & Gourdon 
7- Castellani & Sala 
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رهنما و همکااران  .به باال هستند توسّ و م توسّ های مبه گروه تعلّقولی اغلب ساکنان م ،درآمد استقشر کم

حکمروایی خاوم، رقاابتی باودن، باانکی باودن، قابال  ،شهری های راهبرد توسعةشاخص یّتوضعبه  (2992)

رهنماایی و  .های مذکور ارائاه کارده اساترا در راستای تقویت شاخص ییهاشنهادیپپرداخته و  زندگی بودن،

ز میاان اساتراتژیک شاهرهای میاانی بارای ا ةدر توسع یشهر ةکارگیری راهبرد توسعه با ب (2912) همکاران

اساتراتژیک  ةتاا در راساتای بهباود توساع انادشاهرهای ایاران پرداخته مساائلها و ها، رالشبرداشتن بحران

باه تحقیاق ( 2911صارافی و همکااران ). راهکارهایی را ارائه کنندشهرهای میانی همراه با بسترسازی مناسب 

ها و ها، فرصتها، ضعفبه قوت توجّهی با دی، زیرساختی و مدیریتتصاشهر شبستر به لحاظ اجتماعی، اق رۀدربا

کاه شاهر  اندهو با تحلیل و ارزیابی به این نتیجاه رساید پرداختهتهدیدهای موجود بر اساس شاخص پایداری 

واناد پایاداری تمی شاهری ةدارد و برای خروج از آن استفاده از راهبرد توسع ناپایداری قرار وضعیّتشبستر در 

عناوان ه گردشگری شاهری با که ( معتقدند2919همکاران ) و زادهعبدالعلی .غان آوردبرای شهر شبستر به ارم

. بر عملکرد اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته اسات مؤثّریکی از پویاترین انواع گردشگری و یکی از عوامل 

شهری استخراج شاده و عوامل عملکردی گردشگری  هاجا بهابتدا با تأکید بر منابع، کارکردها،  در این تحقیق،

و سپ  این موارد بر اساس نظر خبرگان مورد پایش قرار گرفته است. بر این اساس عوامل عملکردی مساتقیم 

نیاز  های ایاران وکالنشاهرراهکارهای جذم گردشاگر در  ،گذارندمی تأثیرو غیر مستقیمی که بر اقتصاد شهر 

 .اندهشاد معرّفایکشاور شناساایی و  یهاکالنشاهر گردشگری در وضعیّتهای مورد نیاز برای بهبود زیرساخت

کنار پرداختاه و در گردشگری شهر فریدون ةهای توسعقابلیّت به ارزیابی استراتژیک( 2919قدمی و همکاران )

کاه  اندو به این نتیجاه رسایده انداستراتژی درخور را ارائه داده عوامل مذکور، بندیاولویّتدهی و ادامه با وزن

 توسعة گردشگریهای پذیری شهر مورد نظر، استراتژی تدافعی باید در اولویت برنامهد بر رفع آسیبجهت تأکی

   .حوزه مذکور قرار گیرد

توان یکای امروزه شهرها را میتوان بیان داشت که با توصیفات صورت گرفته در پیشینه پژوهی تحقیق می 

شاتن توانمنادی بااال در دا ةواساط شهرها به(. 2919، یآبادزنگی) قلمداد کرد توسعة اقتصادین اصلی از ارکا

ای را بارای تساهیالت تجااری، شارای  بهیناه و ونقالحمل ،جذم گردشگر از جمله محل اقامت، غذا، تفاریح

ی را بارای جواماع شاهری باه تاوجّهتواند منافع قابال کنند. از سوی دیگر گردشگری میگردشگری فراهم می

، کارآفرینی، افزایش درآمد و بهباود اساتانداردهای محلّیکاالها و خدمات  معرّفیبیل ارمغان آورد. مواردی از ق

 2ربااتل (.2919زاده و همکااران، عبادالعلیهای اصلی، نوسازی مراکز تاریخی و غیاره )زندگی، بهبود زیرساخت

تمادن و  را مظهار هااآنشهرهای بازرگ،  خصوصاًهای شهرها ضمن ا عان به مشکالت محی  (120: 1661)

بارای گردشاگری بیاان  جذّامشهرها را بستری  ،و پیشرفت صنعت فناوریاداره جامعه دانسته و با سیر تحول 

بر مشارکت فراگیار  ،توسعة شهریضمن تعریف راهبرد استراتژی  1669بانک توسعه آسیایی در سال  .کندمی

، توساعة شاهریاستراتژی ری با رویکرد در مطالعات گردشگ شهروندان و رقابتی شدن اقتصاد شهر تأکید دارد.

به بخش خدمات اقتصاد خود به رویکارد توساعه صانعت گردشاگری روی  یبخشتنوعبسیاری از شهرها برای 

را دستیابی به مدیریت شاهری  توسعة شهریاستراتژی (. سازمان ائتالف شهرها اهداف 2919گلکار، اند )آورده

کناد. اصاول آن بیاان مای کااهش کاهش فقر و تاداوم در نهایتده و بهبودیافته، رشد اقتصادی، اشتغال فزاین

را باا عناوان شاهرهای  هاآنشامل اصولی است که سازمان ائتالف شهرها و بانک جهانی  توسعة شهریراهبرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Butler 
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ها را داشته باشد: حکمروایای کنند. بر این اساس شهرهای پایدار شهرهایی هستند که این ویژگیپایدار یاد می

و تاالش در جهات  توساعة شاهریبانکی بودن، قابل زندگی بودن و رقابتی بودن در مدیریت یکپارراه خوم، 

دهی های مهم حاکمیت مدیریت خوم شهری عبارتند از: حسام پ عناصر و ویژگی هاست.بهبود این شاخص

 .  بودن اصل رقابت با شهرهای همساندر امور، شفافیت در اجرا و دارا 

ای رهایی که دارای سیستم مالیه شهری کارآمد در اساتفاده از مناابع درآمادی و هزیناهبانکی بودن به شه 

شهری قابال زنادگی  ،زندگی پذیریاز منظر شاخص (. 2911 )صرافی و همکاران، شود، اطالق میخود هستند

 منادی از زنادگی اقتصاادی،های همسان و یکسان برای شارکت و بهارهاست که همه شهروندان آن از فرصت

هاای  هنای حاصال از از طریق شاخص معموالًسیاسی و اجتماعی شهر برخوردار باشد. کیفیت زندگی شهری 

های عینی حاصال از پیدایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص

 (. 17: 2979)رضوانی،  شودیری میگها اندازههای ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصهداده
هاا و کالبادی سااختزیر -اقتصادی  -در رهار زمینه اجتماعی معموالًهای کیفیت زندگی در ایران شاخص 

هاای شااخص .پردازدبندی شده است که به معیارها و زیرمعیارهای متنوعی به بخش کیفیت زندگی میتقسیم
 - احساس اعتماد و امنیات - های مسکنشغلی، هزینه یهارصتفدرمانی،  - خدمات بهداشتی اجتماعی شامل

هاای اقتصاادی شاامل: فقار و مشاکالت ماالی، مشاکالت در پرداخات . شاخصاست احساس امنیت در محله
، ایجااد شاغل، کااهش وهواآمو آلودگی هوا، تغییرات  محیطیزیست، ایمنی شهری، مشکالت هاحسامصورت

 ،ونقالحملها شامل . زیرساختاست آموزشی، آلودگی صوتی ات بهداشتی وبیکاری، کیفیت دسترسی به خدم
 عمومی، مساافت سافرها و مادت آن ونقلحملعمومی، دالیل استفاده نکردن از  ونقلحملفراوانی استفاده از 

ای فیاه ،ها، مراکز آموزشیها، کتابخانههای کنسرت، موزهاز قبیل سالنامکانات فرهنگی . کالبدی شامل: است
هاا و پاارک، ها در شهر و محله، فیای سبزها و ساختمانرضایت از زیبایی خیابان روها،بازارها و پیاده، عمومی
(. یکای از 2992 )رهنماا و همکااران، اسات امکانات ورزشای و های عمومی، فیاهای تفریحی در فیای بازباغ

ای، رقابت اقتصاادی شاهر در ساطوح منطقاه تحلیل توان این راهبرد،های اجزای کلیدی در مطالعات و تحلیل
مساتلزم تعیاین  ،به عبارت دیگر تدوین راهبرد توسعه و متعاقباً تدوین برناماه اجرایای؛ است المللیبینملی و 

. شهرهای رقابتی شهرهایی هستند که اقتصاد پویا و قدرتمند با رشد اشتغال، درآماد استمزیت رقابتی شهرها 
  (.2919 دارند. )گلکار، بهجانهمهگذاری و سرمایه

اصالی  رساشپهای عمده از میان منابع مطالعه شده، و استخراج شاخص یپژوهشبا عنایت به رنین سابقه  
هاای مادیریتی و شااخصتأثیرگاذاری مادیریت یکپارراه شاهری مانناد های شااخصتحلیال  ،این پاژوهش

با رویکردهای اجتماعی، اقتصاادی، کالبادی  حکمروایی، بانکی بودن، قابل زندگی بودن به لحاظ عینی و  هنی
 شهری در شهر رابکسر است. توسعة گردشگریو رقابتی بودن در 

  مورد بررسی  منطق مةرّفی
ن و نیاز در ناحیاه شارقی شهرساتان گیال نقطه استان ترینو شرقی جنوم غربی دریای خزر در رابکسرشهر 
 دقیقاه 19و  درجاه 90و  شارقی طول دقیقه 91و  درجه 26در جغرافیایی  موقعیّت از نظر و شده واقعر رودس
ای قارار ای و کوهپایهتوپوگرافی در شرای  ساحلی و جلگه نظر از(. 2 شکلرد )جغرافیایی قرار دا شمالی عرض

 منطقه دارای هوایی است. گرددبالغ میدر کوهپایه متر  2666متر در ساحل دریا تا  -10دارد که ارتفاع آن به 
 (2: 2919 طارح هاادی شاهر رابکسار،) اسات. متارمیلی 1/2991منطقه  میانگین بارندگی سالیانةمعتدل و 

و نار   باودهنفار  0999تعداد ، 2996عمومی نفوس و مسکن سال  جمعیت شهر رابکسر بر اساس سرشماری
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    مورد تحقي هاي جامةويژگی
، تعاداد کارشناساان نفر 16و  شهروندان نمونه آمارینفر  902از که  های توصیفی تحقیق بیانگر آن استیافته

 2/6نفار برابار  1درصاد زن باوده و تعاداد  9/92برابر باا  ،نفر 219درصد مرد و تعداد  2/07برابر با  ،نفر 106

 (.1 شکلاست ) 9/122جنسی افراد نمونه  نسبت پاسخ ندادند.صد به سؤال جنسیت در

 
  ينمونه از نظر جنس ی. درصد فراوان0شکل 

را نشاان  جامعاة نموناههاای توصایفی سان شاخص 2جدول  سال است. 06/90 :جامة  نمونه سنّیميانگين 

 :دهدمی

 جامة  نمونههاي توصيفی سن شا ص .1جدول 

 انحرا  استاندارد ميانگين ماکسيمم مينيمم

20 71 06/90 91/26 

 1/19نفر برابار باا  99، تعداد زیردیپلم درصد باسواد 1/2برابر با نفر  16تعداد  تحصيالت افراد نمونه: وضةيّ 

، تعاداد لیساان  درصاد 1/96نفر برابر با  227تعداد  ،پلمیدفوقدرصد  29نفر برابر با  26، تعداد درصد دیپلم

رصاد د 9/6نفار برابار باا  2تعاداد  دکتاری، درصاد 2نفر برابر باا  9تعداد ، سان یلفوق 1/29 نفر برابر با 22

 .(9 شکلبودند )پاسخ درصد بی 9/1رابر با نفر ب 9تحصیالت حوزوی و 

 
 درصد فراوانی افراد نمونه از نظر ميزان تحصيالت. 1 شکل

درصاد  9/16نفار برابار  71درصاد رابکسار، تعاداد  9/09نفر برابار باا  107تعداد  محل سکون  افراد نمونه:

 شاکلاناد )هپاسخ ناداد درصد 9/1درصد خارج از استان و  0/1ر، درصد شهرهای مجاو 9/2 های اطراف،حومه

9). 
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 محل سکون  افراد نمونهفراوانی درصد  .4 شکل

 9/9درصاد بازرگاان،  9/6درصاد کاساب،  9/9درصد کارگر،  9/9درصد کارمند،  96 :جامة  نمونهشغل افراد 

درصاد  2/6دار، درصاد خاناه 9/1درصاد آزاد،  0/26درصاد خادماتی،  1/0متخصص،  درصد 0/6درصد مدیر، 

درصاد  1/2درصد سایر مشااغل و  2/0درصد بیکار،  0/1درصد بازنشسته،  6/2درصد دانشجو،  9/1، آموزدانش

 (. 2 شکلندادند )ین سؤال پاسخ به ا

 
 فراوانی از نظر شغل افراد نمونه و درصد .5شکل 

 1/99اناد، تومان اعاالم نموده 766666درصد میزان درآمدشان را کمتر از  9/92 ميزان درآمد افراد پاسخگو:
آماد باین درصاد افاراد نموناه باا میازان در 7توماان،  2666666تومان تا  766666درصد درآمدشان را بین 

 0/1توماان،  1666666تاا  2266666درصد افاراد درآمدشاان را باین  9/9تومان،  2266666تا  2666666
 اند.پاسخ بودهدرصد بی 9/20اند و تومان اعالم نموده 1666666درصد افراد نمونه میزان درآمدشان را بیش از 

 .(0 شکل)

 
 نه. درصد فراوانی از نظر ميزان درآمد افراد نمو6شکل 
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 و بحث نتايج
افزار ، ابتدا کدبندی و سپ  وارد نرمآمده از آن به دستهای ده که دادهطیف بو 2ارائه شده دارای  پرسشنامه 

SPSS 9: امتیااز توساّ ، م1، کام: امتیااز 2ها به صورت زیر بوده است: بسیارکم: امتیاز گردید. کدبندی داده ،
ها قارار داده به عنوان میاناه نظاری پاساخ 9ای، عدد نمونهتک tمون . سپ  بر اساس آز2، خیلی زیاد: 9زیاد: 

توساعة در  توسعة شهریهای مدیریت یکپارره شهر رابکسر به لحاظ شاخص وضعیّتشد و سپ  با میانگین 
شاخص باانکی باودن از  ،مدیریتی و حکمروایی خوم شاخصبررسی  شهری مقایسه گردید و نتایج گردشگری

شااخص رقاابتی  ،بانکی بودن با رویکرد مالی یا منابع درآمدی شهر شاخص، نکداری الکترونیک()با فناوریبعد 
 هایشااخص)مانناد هاایی متغیّرباا  های عینای و  هنایقابل زندگی بودن با رویکرد شااخصبودن و شاخص 

   (.7شکل است )بررسی شده  (کالبدی -اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، خدماتی

  
  در مديري  يکپارچه توسةه گردشگري توسة  شهريفهومی راهبرد . مدل م0شکل 
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سانجش از آنجاا کاه  شعهري: توسعة  گردشعگريهاي مديريتی و حکمروايی  وب در شا ص :الف

هاای مساتقل از جملاه متغیّر وضاعیّتسنجش  تأثیرتحت « شهری گردشگری توسعة»وابسته  متغیّر وضعیّت

شاهر از گردشاگری در  شااخص وضاعیّتبنابراین جهات بررسای  است،« های مدیریتی و حکمرواییشاخص»

گاردد کاه در ایان است. مالحظه مای آمده  یلاستفاده گردید که خروجی آن در جدول  اینمونهتک tآزمون 

 متغیّارتوان رنین اساتنباط کارد کاه . لذا میستیندار معنی 62/6مورد بررسی در سطح زیر  آزمون شاخص

 1جادول  نبوده است. مؤثّر شهر رابکسر توسعة گردشگریدر « مروایی خومو حک مدیریتی شاخص»مستقل 

 توسعة گردشاگریهای مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی در مدیریت یکپارره شاخص تأثیرتحلیل آماری 

 دهد:را نشان می شهر رابکسر

 شهر چابکسرها در شا ص تأثيرتحليل آماري  .0جدول 

ري  در مدي CDSهاي شا ص

 توسة  گردشگرييکپارچه 
 t مقدار ميانگين گروه

درجه 

 آزادي

سطح 

 يداریمةن

ا تال  

 ميانگين

انحرا  

 مةيار

هاي مديريتی و حکمروايی شا ص

  وب

71/1 شهروندان  100/2-  909 666/2 11199/6-  71026/6  

نکارشناسا  27/9  991/2  29 619/6 27666/6  97779/6  

 وريفناشا ص بانکی بودن از بةد 
26/1 شهروندان  091/29-  909 666/2 26991/6-  02099/6  

نکارشناسا  22/1  162/9  29 999/6 92666/6  21996/6  

 شا ص بانکی بودن با رويکرد مالی
09/1 شهروندان  299/1-  909 666/2 96222/6-  07799/6  

نکارشناسا  29/9  297/2  29 292/6 21766/6  99979/6  

زندگی با رويکرد  قابليّ 

 هاي عينی و ذهنی صشا

76/1 شهروندان  096/7-  909 666/2  96090/6-  76902/6  

نکارشناسا  91/1  196/2-  29 999/6  29726/6-  01912/6  

هاي رقابتی بودنشا ص  
22/1 شهروندان  929/26-  909 666/2 99962/6-  77799/6  

نکارشناسا  12/1  902/6-  29 117/6 21726/6-  10999/6  

 توساعة»وابساته  متغیّار وضاعیّتسانجش  :هاي عينعی و ذهنعیبا رويکرد شعا صزندگی  قابليّ  :ب

ی باا رویکارد زنادگ قابلیّات» از جملاه مساتقل هاایمتغیّر وضاعیّتسانجش  تأثیرتحت  «شهری گردشگری

مورد بررسی در ساطح زیار  شاخص شد که مالحظه قبل،همانند آزمون  است، لذا «های عینی و  هنیشاخص

در « و ماالی فنااوریباانکی باودن از بعاد »مساتقل  متغیّرکه  گردیدرنین استنباط  و تسیندار معنی 62/6

 نبوده است. مؤثّر شهر رابکسر توسعة گردشگری

 تاأثیرتحات  «شاهری توساعة گردشاگری»وابساته  متغیّار وضاعیّتسنجش  :هاي رقابتی بودنشا ص :ج

 مالحظه همانند آزمون فوق است، لذا «نهای رقابتی بودشاخص»های مستقل از جمله متغیّر وضعیّتسنجش 

مساتقل  متغیّارکاه  شادرناین اساتنباط  و ساتیندار معنی 62/6مورد بررسی در سطح زیر  شاخص دیگرد

 نبوده است. مؤثّر شهر رابکسر توسعة گردشگریدر « های رقابتی بودنشاخص»

 تاأثیرتحات  «شاهری توساعة گردشاگری»وابساته  متغیّار وضاعیّتسنجش  :هاي رقابتی بودنشا ص :د

 مالحظه همانند آزمون فوق است، لذا «های رقابتی بودنشاخص»های مستقل از جمله متغیّر وضعیّتسنجش 

مساتقل  متغیّارکاه  شادرناین اساتنباط  و ساتیندار معنی 62/6مورد بررسی در سطح زیر  شاخص دیگرد

 ده است.نبو مؤثّر شهر رابکسر توسعة گردشگریدر « های رقابتی بودنشاخص»
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شعهر  توسة  گردشعگريدر مديري  يکپارچه  توسة  شهريراهبرد ي هاشا ص کلّی وضةيّ 

 چابکسر
هاای پرسشانامهاز طریاق  توسعة شهریای مدیریت یکپارره هنتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل شاخص

دسات آماد کاه: از نگااه رناین باه ، لیکارتای گزیناه به نتایج طیف پانج توجّهکارشناسان و شهروندان و با 

، بانکی بودن با رویکرد ماالی باا میاانگین 27/9حکمروایی خوم با میانگین  های مدیریتیِشاخص ،کارشناسان

بیشتر باوده اسات و از  9یعنی  پرسشنامه، از میانگین نظری 62/9و قابل زندگی بودن  هنی با میانگین  29/9

 پرسشانامهبا میانگین نظری  66/9رویکرد  هنی با میانگین  فق  شاخص قابل زندگی بودن با ،نگاه شهروندان

 . (1، شکل 9)جدول  تر استپایین پرسشنامهنظری  ةها از میانبرابر بوده است و بقیه شاخص

 در شهر چابکسر CDSهاي مدل ميانگين شا ص: 1جدول 
 ميانگين

 هاعامل
 شهروندان کارشناسان

 مديري  و حکمروايی  وب 71/1 27/9

 (فناوريبانکی بودن ک 26/1 22/1

 بانکی بودن کمالی( 09/1 29/9

 ی(قابل زندگی بودن کعين 01/1 19/1

 قابل زندگی بودن کذهنی( 66/9 62/9

 رقابتی بودن 22/1 12/1

 ميانگين کل 09/1 91/1

 
 در شهر چابکسر CDSهاي مدل ميانگين شا ص .3 شکل

هاای شااخص وضاعیّتباه  توجّهدر شهر رابکسر با  توسعة شهریرره های مدیریت یکپاشاخص کلّیمیانگین 

ودن، قابال زنادگی باودن حکمروایی خوم )مدیریتی(، بانکی ب بیانگر آن است که، توسعة شهریراهبرد اصلی 

رقابتی بودن از دیدگاه کارشناساان باا امتیااز میاانگین کال  (،یکالبد های اجتماعی، اقتصادی،)شامل شاخص

باه طاور کمتر باوده و  پرسشنامهنظری  همیان 9ها از عدد که هر دوی آن 76/1از دید شهروندان  بوده و 91/1

اخاتالف معنااداری وجاود  9خ  برش تحقیق عدد ها در گردشگری شهر و شاخص وضعیّتبین میانگین  کلّی

   .(2و  9)جدول  دارد

 چابکسرشهر  CDSهاي شا ص کلّینمونه و استخراج ميانگين   جامة .4جدول 

 ميانگين  طاي مةيار انحرا  مةيار ميانگين تةداد گروه

0179/1 902 شهروندان .1  22010/6  61762/6  

9272/1 16 . کارشناسان0  91726/6  26191/6  
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 در شهر چابکسر CDSبراي تحليل مةناداري اصول  t نتايج آزمون .5جدول 

ميانگين 

بر ورداري از 

 CDSاصول 

 گروه

 1= استاندارد آزمون 

 آماره
t 

 درجه آزادي
df 

 سطح مةناداري

 دامنه( 0ک

تفاوت 

 ميانگين

 اطمينان فاصله

 %35تفاوت 

 پايين باال

-692/29 شهروندان .1  909 666/2  9217/6-  1992/6-  9629/6-  

-727/6 کارشناسان .0  29 772/6  61126/6-  2922/6  9262/6-  

مربوطاه،  متغیّرسطح سنجش  و شهری توسعة گردشگریرره در مدیریت یکپاهای شاخص به منظور سنجش

میااانگین و  «شاادهمشاهده»یااانگین دو م ةتفاده گردیااده و در آن بااه مقایساااساا 2ایتااک نمونااه Tاز آزمااون 

. باا گارددالحظاه مایمبااال خروجی آزمون مربوطه در جدول  .پرداخته شده است «استاندارد )مقدار آزمون(»

باه ترتیاب  از نظر شهروندان و کارشناسان Tمقدار  قدر مطلقآزمون مربوطه با  ،داول فوقهای جبه داده توجّه

از  .اسات 91726/6و  22010/6با انحاراف اساتاندارد  و 29و  909درجه آزادی  ،-727/6و  -692/29معادل 

ین ماورد از میاانگ شادهمشاهدهگاردد کاه میاانگین های توصیفی مالحظه میطرفی با مراجعه به جدول داده

 ادشادهیتالف شادید دو میاانگین خااطر اخاه داری این آزمون بااندارد مطالعه، کمتر است. معنیانتظار یا است

های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی هم شهر رابکسر به لحاظ میانگین شاخص وضعیّتبنابراین ؛ است

ایان امار  ۀدهندارزیابی شده است و نشان توسّ م تر ازاز نگاه کارشناسان و هم از نگاه شهروندان در حد پایین

 توجّهبا  در شهر رابکسر مطلوم نیست. توسعة گردشگریها در مدیریت یکپارره است که تأثیرگذاری شاخص

 . (P>62/6) شودرد نمی 62/6در سطح خطای  ، فرض صفرtبه نتیجه آزمون 

از آنجاا کاه  تاوان رناین تحلیال کارد کاه:یو م شودمی پاسخ دادهتحقیق اصلی پرسش  به به این ترتیب 

های های مستقل: شااخصمتغیّر وضعیّت تأثیرتحت  توسعة گردشگریوابسته مدیریت یکپارره  متغیّر وضعیّت

 زندگی باا رویکارد قابلیّتهای شاخصو مالی،  فناوری، شاخص بانکی بودن از بعد خوم مدیریتی و حکمروایی

شااخص و  ، زیرسااختی و رویکارد  هنایکالبادی -اقتصادی، خادماتیاجتماعی،  هایشاخصعینی شامل زیر

باه  توجّاهلاذا باا . مناسابی در تحلیال اسات کنندهمشاخص اینمونهتک t آزمونبنابراین  رقابتی بودن است،

های ماورد بررسای در ساطح کدام از شاخصهیچ گردد که در این آزمون، مالحظه میآزمون فوق هایخروجی

مدیریت یکپارره ، در (هاشاخص)مستقل  متغیّرتوان رنین استنباط کرد که . لذا میستینار دمعنی 62/6زیر 

مادیریت  هایشااخصحاکم نبودن  لیبه دل ،دیگر به عبارت؛ نبوده است مؤثّر شهر رابکسر توسعة گردشگری

ا شاهری با توساعة گردشاگریرویکارد حااکم نباوده و  ایان هایشااخصیکپارره شهری در شهر رابکسار، 

نادگی و رقاابتی باودن و ز قابلیّات ،فناوریمنابع مالی و  تأمین ،حکمروایی خوم در زمینةفراوانی  ییهارالش

 های مردمی مواجه است. جذم مشارکت

  گيرينتيجه
رندانی به این  توجّه ،نکند که در این میاعیت را تأیید میبررسی بخش گردشگری در شهرهای ایران، این واق

ی سانّتبناابراین ضارورت تغییار در رویکارد ؛ این بخش در شهرهای کشور صورت نگرفته است مقوله و توسعه

بارای تغییار روناد کناونی در  توساعة شاهریآمد از جملاه اساتراتژی شهری و اتخا  رویکردهای جدید و کار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- One-Sample Test  
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های پرسشانامهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیال  به توجّهبا  شود.شهرهای ایران، بیش از هر زمانی، مشاهده می

توساعة مادیریت یکپارراه های مدیریتی و حکمروایی خوم در شاخص کلّیمیانگین  ،شهروندان و کارشناسان

از نظار شاهروندان باه  مقدارمیانگین این  که یحالدر  ،است 27/9شهر رابکسر از دید کارشناسان  گردشگری

)بانکاداری الکترونیاک( در  فنااوریاز بعاد  باانکی باودن کلّایاست. میاانگین  71/1تر و برابر با مراتب پایین

 26/1و از دید شهروندان با اختالف کمی برابر باا  22/1از دید کارشناسان  توسعة گردشگریمدیریت یکپارره 

این شاخص در شهر است. میانگین کل بانکی بودن با  وضعیّتعدم رضایت هر دو گروه از  ۀدهندکه نشان است

خوم قرار گرفته در حالی که با اختالف فااحش از  وضعیّتیعنی در  29/9سان برابر رویکرد مالی از نظر کارشنا

های عینای و  هنای در زنادگی باا رویکارد شااخص قابلیّتمیانگین کل  .، قرار دارد09/1نظر شهروندان برابر 

سات. ا 72/1و از نظار شاهروندان برابار  99/1از نظار کارشناساان برابار  توسعة گردشاگریمدیریت یکپارره 

 شاخص قابل زندگی بودن ) هنای(اجتماعی و از دید شهروندان به  شاخصبیشترین امتیاز از نگاه کارشناسان 

و  از طریق گردشگری شاهری های اقتصادیترین امتیاز از دید کارشناسان به شاخصگرفته است و پایین تعلّق

رقابتی باودن  شاخصمیانگین کل  .اختصاص یافته است کالبدی -های زیرساختیاز دید شهروندان به شاخص

 22/1از نظار شاهروندان برابار و  12/1از نظر کارشناسان برابراست باا  توسعة گردشگریدر مدیریت یکپارره 

 توجّهدر شهر رابکسر با  توسعة شهریهای مدیریت یکپارره شاخص کلّیمیانگین  کلّیبه طور بنابراین ؛ است

خوم، بانکی باودن، قابال زنادگی باودن، رقاابتی باودن( از دیادگاه های اصلی )حکمروایی شاخص وضعیّتبه 

میاانگین  9هاا از عادد که هار دوی آن 76/1بوده و از دید شهروندان  91/1کارشناسان با امتیاز میانگین کل 

 نیز کمتر بوده است.  9ها یعنی عدد پرسشنامهنظری 

از  اساتفاده ر شهر رابکسر مطلوم نیسات.د توسعة گردشگریها در مدیریت یکپارره تأثیرگذاری شاخص 

 در نهایاتشاهر و  محیطیزیساتهای اجتماعی، فرهنگای، اقتصاادی و کنشمشارکت شهروندان، تکیه بر هم

در  ویژهبه. ساکنان و مدیران شهرها استناپذیر حکمروایی خوم اجتنام و محلّیپایبندی به توسعه اجتماعات 

اند که نیازمند ارتقاء کیفیت زندگی برای تماامی سااکنین فزون واقف شدهطور روزاه ب توسعهدرحالکشورهای 

ها و گذاری بارای ایجااد و تقویات زیرسااختسارمایه اند.نشده نائلهای کنونی به آن لیکن طرح ،شهر هستند

ایجاد تسهیالت و دسترسی آسان به تسهیالت شهری در فیاهای گردشاگری اثار مثبتای در توساعه و روناق 

 اساتها مسئوالن و مدیران شهری به این مقوله و ویژۀ خاصّ توجّهی شهر خواهد گذاشت و الزمه آن گردشگر

هایی هستند که ترین عناصر و ارگانکه شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بخش خصوصی مهم

 امل موارد زیر باشد:ش تواندیماین اقدامات  در شهر اقدام نمایند. توسعة گردشگری در زمینةتوانند می

 توسعة گردشگریهای فراهم نمودن زمینه و شرای  الزم برای مشارکت شهروندان در تهیه و اجرای طرح. 

 یگردشگری شهر یکپارره و توانمندسازی، با هدف توسعة هاتدوین نظام قانونی و اجرایی سیاست. 

 رساانی باه ت برای تساریع در خدماتهای ارتباطی از جمله شبکه اینترنت و افزایش سرعتقویت زیرساخت

 و رفع موانع آن. داننگردشگران و شهرو

 بااال باردنو نیز ارائه تسهیالت بانکی برای گذاری های مالیاتی به بخش خصوصی برای سرمایهارائه معافیت 

 کیفیت خدمات و تسهیالت گردشگری.

 بهبود امکانات فرهنگی، ورزشایجمله  و از افزایش کمیت و کیفیت امکانات و خدمات شهری و گردشگری، 

 افزایش ایمنی و مقاومت واحدها و تسهیالت گردشگری در مقابل حوادث و بالیای طبیعی.
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  برگزاری نیز ی و سازی سازمانظرفیّتشهر  توسعة گردشگریبا نگاه به باال بردن توان رقابتی شهر در جهت

 .است یالزامی در بخش گردشگر انسانی منابع تأمینهای آموزشی برای دوره

 منابع
جغرافيعا و   مجلّع، محیطی ناحیه رابهارمدیریت ساحلی و توسعة زیست (2910)صادق ، کریمیزاده، عیسی؛ ابراهیم

 .27-71 صص، ،(9) 11، ريزي محيطیبرنامه

 ات.اطّالعریزی استانداری گیالن، واحد آمار و معاونت برنامه ،ی گيالنجمةيّتآمار    الص (2996)استانداری گیالن 

ماورد  )نموناة (CDS) توساعة شاهریانداز مشارکتی در فرآیناد راهبارد رشم (2911)علی  زاده،ملک ؛اشرفی، یوسف

 .209-210 صص، ،12 ،مديري  شهري فصلنام ، مطالعه: شهر مراغه(

 شگاه یزد.م، انتشارات دانراپ سوّ ،در علوم اجتماعی و رفتاري SPSSآموزش کاربردي  (2996) رضاافشانی، علی

هاای در سیاست (CDS) توسعة شهرینقش استراتژی  (2911) سیده خدیجه، یمازگ طبع رضا ؛حیدری ریانه، رحیم

-19 .صص، 79، هاي جغرافياي انسانیپژوه   مجلّ، شهری، مطالعه موردی: رشت درآمدکممسکن  تأمین

29. 

 تهران.ت واژگان خرد، انتشارا، گردشگري شهري در ايران و جهان (2919) دیناری، احمد

 .تهران ،انتشارات پیام نور، جغرافيا و صنة  گردشگري (2979) اصغریعلرضوانی، 

توساعة های راهبرد تحلیل جایگاه شاخص (2992)وحید ، دآبادیس یجعفر ؛مرتییغالمزاده خادر،  ؛رهنما، محمدرحیم

   .267-212 .صص ،(10) 21 ،يیتحقيقات کاربردي علوم جغرافيا  نشري، ( در شهر رنارانCDS) شهری

: توسعة گردشاگریهای قابلیّتارزیابی استراتژیک  (2912)دیتمان  ،آندریاس ؛الهرحمت فرهودی، رهنمایی، محمدتقی؛

 .27-99 .صص، 00، هاي جغرافياي انسانیپژوه   مجلّ، کنارموردی شهر فریدون ةمطالع

بررسای و تحلیال فیااهای گردشاگری  (2919) الله ،وندپورعبدی ؛دامی ،مبارکی ؛مهدی زاده،عبداله آبادی، علی؛زنگی

 .79 -99 .صص، (99) 21، پژوهشی فضاي جغرافيايی - علمی  فصلنام، شهر ارومیه

   .راهنماي گردشگري (2996)شهرداری رابکسر شورای اسالمی و 

 مطالعاة – توسعة پایدارمبتنی بر  شهر راهبرد توسعة (2911)منصور استادی سیسی،  ؛جمیلهنیا، توکلی صرافی، مظفر؛

 .02-11 .صص(، 7) 11 ،پژوهشی انجمن جغرافياي ايران( -علمی جغرافيا کنشري  موردی: شهر شبستر،

هعاي  اکسعتري گردشعگري در چعيننقطعه (2919)زیناب ماوالیی،  ؛حساام ،زندحساامی زاده، علای؛عبدالعلی

 ياقتصعاد گردشعگر نامع ويعژه ،شهري(هاي ايران کراهکارهاي نوين در جذب گردشگري کالنشهر

 .92-90 .صص ،شهري
 توساعة گردشاگریهای قابلیّتارزیابی استراتژیک  (2919)محمدمهدی  سیدفاطمی،  ؛سیمین، توالیی ؛صطفیم قدمی،

 .222-211 .صص، (29) 20، لوم جغرافيايیتحقيقات کاربردي ع نشري ، کناردونیفرنمونه: شهر 
؛ رویکردی راهبردی و CDS توسعة شهریطرح استراتژی  (2911) ساره زاده،مالآقاجان؛ مدمح رحمانی، کاردار، سعید؛

 .219-299 .(، صص21) 21، بردراه  فصلنام، ریزی شهرینوین در مدیریت، طراحی و برنامه

. صاص ،92، مجلّ  صفه، برای کاربرد در طراحی شهری SWOT سازی تکنیک تحلیلیمناسب (2919)گلکار، کورش 

79-29. 
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