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 چکیده:

امروزه از گردشگری شهری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی اجتماعی و رفاهی 

هدف از این مطالعه بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه شهر و شهرنشینان یاد می شود. 

می یلی تحل -توصیفیروش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش گردشگری شهر مشهد می باشد. 

و  آوری اسنادگیری از روشهای کیفی و کمی اقدام به جمعیق پیمایش و بهرهکه در آن از طر باشد.

داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار برای این منظور . اطالعات الزم از موضوع تحقیق گردید

پرسشنامه جمع آوری گردید بر همین اساس جامعه اماری تحقیق حاضر را شهروندان مشهدی 

نفر به عنوان جامعه نمونه تحقیق  111بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تشکیل می دهند که از 

انتخاب شده که شامل مدیران شهری و مردم می باشد. میزان پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمون 

ح قابل قبول داده ها ابزار تحقیق درصد نشان از سط 49/0 آلفای کرونباخ سنجیده شده است که با

کروسکال والیس و  از آزمون من ویتنی، خی دو SPSSدر نرم افزار برای تحلیل داده ها و می باشد، 

هری ش نشان می دهد که مدیریت شهری در توسعه گردشگری یافته های تحقیقاستفاده شده است. 

 می تواند نقش بسیار باالی را ایفا نمایدشهر  در

  ،، شهر مشهد پایدار ، توسعهشهری واژگان کلیدی: مدیریت شهری، گردشگری
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 مقدمه و بیان مسئله: -1

با شروع قرن بیست و یکم صنعت گردشگری به یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شده و رقابت 

فشرده ای میان بسیاری از کشورهای جهان برای جذب گردشگران به چشم می خورد ، صنعت گردشگری به 

فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای  عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های منحصر به

گردشگری به (www.unwto.com 2007) توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است

همه دنیا به نمایش  را در عنوان فعالیتی که در دنیای امروز توان اثر گذاری بر فرایند توسعه متوازن و خردمندانه

ف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان سیاسی و مدیران اجرایی در کشورهای یتوجه ط گذاشته، مورد

اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت های شغلی  (101 :1111 ،)ابراهیم زاده و همکارانمختلف است 

ست ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر ا و درآمد محدود نمی شود. در صورت برنامه

فرهنگی و محیطی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی، 

، مدیریت شهری مهم ترین ابزار یدر راستای تحقق توسعه گردشگر (10 :1111 ،)معصومیملی ایفا نماید 

برای اداره و پاسخ گویی نیازهای  است. بدین ترتیب مدیریت شهری که از سازماندهی عوامل، نیروها و منابع

 (1111:10 ،)رضویانساکنان شهر شکل گرفته و شامل کارکردهای برنامه ریزی، اجرا، نظارت و کنترل است 

مختلف هدف مدیریت شهری، ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن، در قالب اقشار و گروه های 

ت یدار و حفاظتشویق ه توسعه اقتصادی و اجتماعی پااجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، 

 های فعالیت کند، ریزی برنامه شهر برای باید مدیریت شهری (94 :1134 ،)سعیدنیا از محیط کالبدی است

 کند ایجاد انگیزه امور بهینه انجام برای حتی و کند نظارت شده انجام های فعالیت بر و دهد سازمان را شهری

 ساله هر که آیند می شمار به جهان گردشگری مقاصد ترین پربیننده از شهرها یکی (20 :1134 ،)سعیدنیا

 کارها، جریان که است گشته بدل مهم فعالیتی به اکنون گردشگری مدیریت . گردشگرند نفر ها میلیون پذیرای

)کازس و  دهد می شکل اروپایی کشورهای در ویژه به را فراوانی فضایی تغییرات و اجتماعی های اقدام

 برنامه با تنها ای توسعه هر که اند پذیرفته یافته،و نهمه کشورها اعم از توسعه یافته   (12 :1112 ،فرانسواز

 توسعه  .یابد می اهمیت تر بیش پایدار توسعه با ارتباط در خصوص به ،عاین موضو .است پذیر امکان ریزی

 زیست و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، منفی و مثبت بالقوه آثار و اهمیت آن دلیل به پایدار، گردشگری

 است قادر ریزی برنامه کلی طور به. بود نخواهد پذیر امکان ریزی بدون برنامه دارد، همراه به که محیطی

 سو یک از گردشگری کند. توسعه ایفا نماید، ایجاد تواند می این توسعه که تضادهایی حل در کلیدی نقش

 پذیر گردشگر ی جامعه در محیطی زیست حتی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی مثبت منافع و آثار تواند می

 داشته دنبال به محیطی، زیست بعد در خصوص به ،فمختل در ابعاد منفی آثار دیگر، سوی از و باشد داشته

 سیاستهای اتخاذ نیازمند باشد، منفی آثار از بیش مثبت آثار که ای گونه به زمینه این در تعادل ایجاد .باشد



 

 بررسی دنبال به حاضر پژوهش (12, 1112)خاکسار است  مدیریت و ریزی برنامه فرآیندق طری از اصولی

  می باشد.شهری نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری 

 

 روش تحقیق: -2

 که در آن از طریق پیمایش و می باشد.تحلیلی  -توصیفیروش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش 

آوری اسناد و اطالعات الزم از موضوع تحقیق گردید. گیری از روشهای کیفی و کمی اقدام به جمعبهره

با استفاده از پرسشنامه  گردشگری ی توسعه با رابطه در شهر مدیریت عملکرداطالعات الزم در خصوص 

شهای گیری از روبا بهره . با توجه به این که داده به دست آمده از نوع ناپارامتریک می باشد جمع آوری گردید

اقدام   SPSSبا استفاده از نرم افزار آزمون خی دو، من ویتنی، کروسکال والیس موجود در آمار استنباطی نظیر 

 است بوده شهری و مدیران دممر نفر از 111این تحقیق  آماری ی جامعهگردید.  به بررسی و آزمون فرضیه

بر اساس ضریب الفاکرونباخ میزان پایایی پرسشنامه های به  است. شده کوکران محاسبه طریق رابطه از که

 می باشد پرسشنامهکه نشان دهنده پایایی عالی  49/0دست آمد از شهروندان شهر مشهد برابر است با .

 

 پژوهش فرضیه های -3

با  است شهری گردشگریپایدار  توسعه به رسیدن در و شهری مدیریت نقش بررسی حاضر پژوهش هدف

 توجه به هدف در نظر گرفته شده متناسب با آن فرضیه زیر مطرح می گردد

 به نظر می رسد مدیریت شهری نقش مهمی درتوسعه پایدار گردشگری شهری،شهر مشهد دارا می باشد

 

 پیشینه تحقیق: -4

شی با عنوان رویکردهای تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری (، در پژوه1114فرجی راد و همکار ) 

شهری، به بررسی و شناسایی جایگاه و اهمیت گردشگری شهری، بررسی مفاهیم و روند تکاملی آن، و 

فرایندهای مربوط به راهبردهای توسعه پایدار گردشگری سهری و ارزیابی ارتباط بین توسعه شهری و 

  آثار مثبت و منفی این نوع گردشگری پرداخته است پیامدها وکگردشگری و همچنین 

« ها و الگوهای فراغت درگردشگری شهریواکاوی ویژگی»( درمقاله ای با عنوان 1114لیاقتی و دیگران)

 های آنها و همچنین الگوی فراغت آنها پرداخته تا مبنایبا بررسی تعداد باالیی از گردشگران، به تعیین ویژگی

 . مناسبی را برای تصمیم گیری و برنامه ریزی گردشگری شهری فراهم آورد

(، در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر در پایداری گردشگری با تاکبد بر 1140تقوایی و همکاران ) 

بهسازی و احیای بافت های شهری معتقدند با توجه به توسعه گردشگری به خصوص گردشگری فرهنگی، 



 

، گردشگران و ساکنانبافت های مرکزی و فرسوده شهرها باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع مشکالت 

 احیای مجدد مراکز شهری ارائه شود الگوی مناسبی برای 

(، در پایان نامه خود با عنوان بررسی جاذبه های گردشگری شهرستان کرمالنشاه، به بررسی 1133هدایی )

جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری پرداخته و نقش این پیامدها را در توسعه منطقه، مورد 

  بررسی قرار داده است

(، در پژوهشی با عنوان گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با 1111نوری کرمانی و همکاران )

اکوتوریسم سکونتگاههای شهری را از نظر فعالیت های گردشگری به دالیل متعددی چون مقصد، مسیر عبور 

باالی گردشگران به استان کردستان در برای گردشگران دارای اهمیت، و حجم ورودی و مراکز ارائه خدمات 

  هر سال را نشان از وجود ظرفیت های باالی جذب گردشگران دانسته اند

(، در پایان نامه اش تحت عنوان مدیریت گردشگری تنکابن به این نتیجه رسیده است 1111مالیی توانی )

د شگر، بهره چندانی از آن عایکه علیرغم وجود پتانسلهای باالی محیط طبیعی شهر تنکابن برای جذب گرد

نشده است و گردشگران از امکانات و تسهیالت موجود در شهر احساس رضایت نمی کنند. به علت کمبود 

تاسیسات و تجهیزات گردشگری و عدم بهره برداری مناسب از این پتانسیل، عدم برنامه ریزی و مدیریت 

نها، محیط طبیعی این شهر با وجود چنین جاذبه های صحیح و نبود دید همه سو نگر به استفاده بهینه از آ

فراوانی به سوی ناپایداری میل می کنند. فقط جاذبه های طبیعی ب نظیر شهر است که گردشگران را از سراسر 

 .کشور به خود جذب می کنند

 

 مبانی نظری: -5
 گردشگری شهری: -5-1

محل و هرچه را که یک محل تعریف می کند موضوعی اجتماعی است. گردشگری شهری نیز با نظره 

هاو فعالیت های مربوط به محل، پیوندی نزدیک دارد. و حفظ میراث شهری، نظیر طرح های ساخت و 

 ریخیبازسازی آب کنارها در شهرا متاثر از روابط قدرت درون و بیرون یک جامعه است. گذشته و آثار تا

شهر به شاهکارهای هنری تبدیل می شوند، زیرا همه فراموش می کنند که چه رابطه ای میان وضعیت فععلی 

محیط های شهری در سراسر جهان برای سالیان متمادی  (34 :1112،)هال و جنکینزو قبیلی شهر وجود دارد 

 شرط موفقیت هر شهر در توسعهنخستین  .در زمره بیشترین جاذبه ها برای همه اهداف گردشگری بوده است

گردشگری شهری، وجود زیرساختهای مناسب شهری و مدیریت عاقالنه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، 



 

فرهننمگی، و اجتماعی و مانند اینها است. دومین شرط برای تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری 

 دسترسی به جاذبه ها را بیشاناتی است که شهری، تنسیق و امایش جاذبه های شهر و ایجاد تسهیالت و امک

 (11:1119 ،)دیناریاز پیش آسان سازد 

 مدیریت شهری: -5-2

ساختارهای  با و است فراتر شهر امور اداره صرف مفهوم از نگر کل فتعاری در شهری مدیریت مفهوم

مدیریت  نگرش، این در. کند می پیدا شهر ی توسعه در فعالی نقش و مرتبط اقتصادی و سیاسی اجتماعی،

 با آن تعامل علت، این به و دارد همراه به نیز عملیاتی پیامدهای و جنتای که است استراتژی مسئولیتی شهری،

 هدف ترین مهم(Mc.Gill,1998) است ناپذیر اجتناب شهری اقتصاد و اجتما سیاست، قدرت، های حوزه

 و اجتماعی های مختلت گروه و اقشار قالب در ساکن، جمعیت زندگی و کار شرایط ارتقای شهری مدیریت

 محیط از و حفاظت پایدار اجتماعی و اقتصادی توسعه به تشوی شهروندان، حقوق از حفاظت و اقتصادی

 مشکالت از است و امور چرخه در هایی نارسایی و مشکالت دارای شهر که هنگامی بنابراین است؛ کالبدی

 و های اجتماعی، آسیب اقسام از حال عین در و است برخوردار محیطی های آلودگی و شهری بهداشت

 زاغه نشینی، درآمد، کمی بیکاری، عمومی، تاسیسات کافی ظرفیت در نقج مسکن، چون هم هایی بحران

عذاب  در ... و ها ساختمان و ها بافت گیری شکل در هویتی بی و شهری خودروی رشد اجتماعی، مشقات

 باره این در  .برد می سر به نارسایی و تنگنا در آن شهری مدیریت که رسید نتیجه این به توان می است،

مدیریت شهری باید ضمن دارابودن برنامه برای وضع موجود شهر و فائق آمدن بر مشکالت آن، برنامه های 

 آینده شهر را تدوین کرده و بر اساس آن به ترسیم آینده ایده آل که بر مبنای واقعیت ها و شرایط زمان و مکان

یکی از  (14 :1112 ،)شیعهقرار دارد بپردازد و مدیریت شهری باید حافظ شهرها و منافع مردم شهرها باشد 

 مهم ترین عوامل موثر در توسعه گردشگری در هر منطقه، چگونگی مدیریت این فعالیت ها است. 

 

 یافته های تحقیق: -6

 یافته های توصیفی تحقیق: -4-1

 نفر(121درصد) 9/90 مرد،و پاسخگویان از نفر(114درصد) 4/14مجموع در آمده، بدست نتایج به توجه با

 14-24درصد بین  9/11سال سن،  21-11پاسخگویان بین  از نفر( 94درصد) 1/19همچنین  .می باشند زن

درصد  1/1نفر(، و 93)سال 40-11بین درصد1/19نفر(،  104سال ) 10-90درصد بین 9/11نفر(،  104سال )

 دیپلم، پاسخگویان نفر( از 34) درصد9/29 می باشند. به لحاظ تحصیالت،نفر( 12سال )  40باالی 



 

مدرک کارشناسی  نفر( دارای 112)  درصد9/92 تحصیالت فوق دیپلم، نفر(دارای 91) درصد2/11و

 هستند. باالتر و کارشناسی ارشد تحصیالت دارای نیز نفر( 42درصد)4/14و

 
 تحصیالت پاسخگویان:میزان 1نمودار

 
 

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که از نظر پاسخگویان میزان هماهنگی بین دستگاههای دخیل در 

 3,4درصد کم و  10,3درصدمتوسط،  9/11درصد زیاد،  11درصد خیلی زیاد،  3/12امور گردشگری را 

 4/12های مصوب درزمینه گردشگری  درزمینه میزان ارزیابی وکنترل طرحدرصدخیلی کم ارزیابی کرده اند. 

درصد خیلی کم ارزیابی کرده  2/12درصد کم، 4/14درصدمتوسط،  4درصدزیاد،  94درصدگزینه خیلی زیاد، 

 1/11درصد زیاد، 1/22درصدگزینه خیلی زیاد، 21,4با گویه میزان واگذاری اختیارات به تشکلها  طاند. درارتبا

خیلی کم پاسخ داده اند. در گویه تالش مدیریت شهری در جهت  درصد 4/12درصد کم،  9/29درصدمتوسط، 

درصد کم و  21,2درصد متوسط،  1/1درصد گزینه زیاد،  1/14درصد گزینه خیلی زیاد، 1/1مشارکت مردم 

 مشاهده می نماید. 1وضعیت سایر گویه ها در جدول شماره  درصد خیلی کم پاسخ داده اند.1/10
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 )درصد(گردشگری از نظر پاسخگویان هشهری در توسع: میزان نقش مدیریت 1جدول 

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی 

1/12 میزان هماهنگی بین دستگاههای  11 9/11  3/10  4/3  

4/12 میزان ارزیابی و کنترل طرح های مصوب  94 4 4/14  2/12  

4/21 میزان واگذاری اختیارات به تشکلهای  1/22  1/11  9/29  4/12  

1/1 بیشتر مردم در توسعهمشارکت   1/14  1/1  2/12  1/10  

4/14 دستیابی به توسعه پایدار گردشگری  2/10  1/10  1/12  1/3  

4/11 افزایش آگاهیهای عمومی وآموزش مردم  14 4/2  3/14  2/11  

4/12 هاتبلیغ درباره جاذبه  4/24  1/1  1/29  1/21  

1/11 فرهنگ میزبانی در شهروندان  1/29  9/13  1/12  4 

4/12 ه رفت و آمدژتسهیالت وی  2/12  4/4  23 11 

9/13 ارائه کمپ  2 1/1  3/14  9/29  2/11  

2/12 تجهیز فضاهای گردشگری  2/91  4/4  23 10 

2/10 ایجاد پارکینگ  4/20  2/12  2/21  3/11  

1/19 اداب و رسوم تروویج و تبلیغ  2/10  1/1  4/13  4/11  

4/14 ایجاد تابلوها راهنما  2/10  4/12  1/14  21 

3/23 زیبا سازی فضاهای شهری  4/13  10.3 18.6 9/1  

1/19 حفظ میراث فرهنگی  1/90  3/3  1/12  2/11  

 پرسشنامهماخذ:

 یافته های تحلیلی تحقیق: -7

با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که مدیریت شهری در توسعه گردشگری شهر مشهد موثر می 

پیش ارمقدمشاهده شده با  مقدارباشد. نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئر نشان می دهد که باقیمانده حاصل از 

ی شهر ه مدیریت شهرزیاد و خیلی زباد قرار گرفته است که بیانگر این است ک طیفبینی شده در عمدتا در 

 با توجه به این که مقدار سطح داشته است. مهمی نقش شهرمشهدمی تواند گردشگریپایدارمشهد در توسعه 

 .درصد قابل پذیرش می باشد44معناداری برابر است با صفر در نتیجه نتایج حاصل ازاین آزمون را می توان با 
 شگری: بررسی میزان نقش مدیریت شهری در توسعه گرد2جدول

 دو خی آزمون کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی 
 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 31 106 15 103 56 شده مشاهده فراوانی

 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 شده بینی پیش فراوانی 000. 4 110

 2/43 8/04 -2/04 8/04 -2/2 تفاضل

 ماخذ:پرسشنامه



 

 دیدگاه زنان و مردان در رابطه نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری شهر مشهدارزیابی میزان تفاوت : 1جدول 

 Z معناداری سطح ویتنی من رتبه جمع رتبه میانگین تعداد جنس

 1/11211 19/130 207 مرد
7837.5 013/0 011/9- 

 1/112043 14/123 104 زن

 ماخذ:پرسشنامه

نتایج حاصل از آزمون من ویتنی نشان می دهد نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری شهر مشهد در 

با یکدیگر تفاوتی ندارد. یعنی بین زنان و مردان در رابطه با نقش مدیریت شهری مشهد بین زنان و مردان 

ین مقدار سطح معنا با توجه به ا دارای دیدگاههای یکسانی می باشند. شهری گردشگری پایدار در توسعه

می باشد می توان اینکه نتیجه گیری نمود که تفاوت بین دیدگاه زنان و مردان در رابطه  013/0داری آزمون 

 با نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری یکسان می باشد
 هریش شهری در توسعه گردشگری تارزیابی دیدگاه پاسخگویان با تحصیالت متفاوت در رابطه با نقش مدیری: 9جدول

 کارشناسی دیپلم فوق دیپلم تحصیالت
 کارشناسی

 باالتر و ارشد

 آزمون

 دو خی

 سطح

 معناداری
 آزادی درجه

 62 132 41 76 تعداد
41/11 .001 3 

 10/191 14/133 31/112 11/111 رتبه میانگین

 ماخذ: پرسشنامه

همچنین نتایج به دست آمده ازآزمون کروسکال والیس نشان دهنده این است که شهروندان شهر مشهد با  

سطح تحصیالت متفاوت دارای دیدگاه یکسانی نسبت به نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری 

ه تفاوت بین گروه در نتیج 001/0یکسان نیست. با توجه به این که مقدار سطح معناداری آزمون برابر است 

 های مختلف معنا دار می باشد

  



 

 نتیجه گیری: -8

نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که امروزه گردشگری شهری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه 

اقتصادی اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان یاد می شود که مدیریت شهری از عوامل تاثیر گذار در توسعه 

گری پایدار شهری می باشد. مدیریت به عنوان مهمترین بخش از نهاد و سازمانی محسوب می و بهبود گردش

شود.و در قرن حاضر از طریق برنامه ریزی،سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات،هدایت و کنترل عملیات برای 

 دستیابی  به اهداف تعیین شده صورت می کیرد

است که برای توسعه گردشگری شهری پایدار نیازمندمشارکت  همچنین  بررسی صورت گرفته نشان دهنده آن

بیشتر سازمان ها در این عرصه می باشد در عین حال این سازمان بخشی از درآمد خود را صرف افزایش میزان 

 رفاه گردشگران و باال بردن کیفیت خدمات  اختصاص دهند تا نقش بیشتری در توسعه گردشگری ایفا نمایند.

دهنده آن است که برای جلوگیری از موازی کاری فعالیت سازمان های مختلف نیازمند یک نتایج نشان 

مدیریت یکپارچه در این عرصه گردشگری است. برای دستیابی به این امر شناسایی و معرفی اماکن گردشگری 

ا خبره و اشنا ب از طریق رسانه های عمومی از جمله تلویزیون و روزنامه ها استفاده از مسئوالن و کارشناسان

گردشگری، تقویت و ایجاد زیر ساخت های مناسب حملو نقل در زمینه ی گردشگری تقویت و ایجاد فضا 

های اقامتی و گردشگری برای اسکان گردشگران، مشارکت بخش خصوصی  و عمومی؛ ایجاد شبکه اطالع 

از راهنماهای گردشگری،  رسانی در سراسر  کشور، راه اندازی بانک اطالعات گردشگری و بهره گیری 

استفاده از مدیران تحصیل کرده و اگاه به مسائل گردشگری در راس امور اجرایی و تصمیم گیری؛ هماهنگی 

بین مدیریان و موسسات مرتبط با گردشگری، بازنگری در ضوابط و مقررات و مصوبات و قوانین مرتبط با 

ارائه تسهیالت بانگی و حمایت قانونی برای توسعه برنامه ریزی بوطر عام و مرتبط با مدیریت گردشگری 

 امکانات  اقامتی و تفریحی می توان سبب افزایش توسعه پایدار گردشگری شهری گردد.
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