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 چکیده
بهبود بخشیدن به مدیریت راهبرد توسعه شهر در اغلب موارد اهدافی همچون  

و حاکمیت شهری، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال شهری، کاهش مداوم فقر 
در همین  را در کشورهای  در حال توسعه از جمله ایران دنبال می کند. شهری
های  شدن شاخص ، سنجش تأثیرپذیری اجراییاز مطالعه حاضرهدف راستا، 

 در شهر چابکسر راهبرد توسعه شهری در مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری
 ع کاربردیانوانجام گرفت. تحقیق از ا تحلیلی  –روش توصیفیباشد که به  می

حجم نمونه  و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. پیمایش به روش بود که
شهری بودند که ز کارشناسان نفر ا 20 نفر از شهروندان و 365تحقیق شامل 

های  یافتهگیری تصادفی، انتخاب شدند. بر اساس  با استفاده از روش نمونه
در   CDSهای میانگین به دست آمده از سنجش امتیاز اجرای شاخص ،تحقیق

شهر چابکسر )مدیریتی و حکمروایی خوب، بانکی بودن، قابل زندگی بودن، 
باشد که  می 28/3و از دید شهروندان با  72/3رقابتی بودن(، از دید کارشناسان 

که تدوین  همچنین مشخص شداست.  معیارمیانگین  باالتر از هر دومقدار 
برای شهر چابکسر و ایجاد هماهنگی بر  (CDS) توسعه شهری راهبرد

ریزی گردشگری شهر و توجه به نظام  عناصر تأثیرگذار در سیستم برنامه
و گردشگری به همراه ارتقاء سطح مشارکت  مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری
 .های گردشگری الزامی است شهروندان در تهیه و اجرای طرح

 
 کلیدی های واژه

 چابکسرتوسعه گردشگری، ، توسعه شهری راهبرد ،توسعه گردشگری 
 

 

 

 

Abstract   

In most cases, the objectives of the urban development 

strategy in developing countries, including Iran are: 

improving the management and urban governance, 

economic growth and urban employment, and the continuing 

decline of urban poverty. Accordingly, the purpose of this 

study is to assess the efficacy of the implementation of 

Indicators of Urban Development Strategy in integrated 

management of tourism development in Chaboksar. This 

study is practical and the method is descriptive - analytic in 

which data was collected through a survey using a 

questionnaire. The population in this study was 365 

residents and 20 urban experts selected through random 

sampling.The results showed that the mean score obtained 

by measuring the performance of CDS indices in Chaboksar 

(management and good governance, banking, being livable 

and competitive), were 3.72 and 3.28 from the perspective 

of experts and citizens respectively, both of which were 

over the average mean.The findings indicated that preparing 

City Development Strategy(CDS),creating coordination on 

the elements affecting the city tourism planning system, 

attention to the integrated and efficient urban and tourism 

management system as well as promoting the level of 

citizen participation in the preparation and implementation 

of tourism projects are necessary.   
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 مقدمه 
ترین منابع  امروزه از بخش گردشگری به عنوان یکی از مهم

شود  درآمدی و افزایش بازدهی اقتصادی جهان یاد می
(WTO, 2004: 1).  

گردشگری فعالیتی پیچیده و به طور روزافزون در حال گسترش 
است که نیازمند وجود مدیریت تخصصی برای درک همه 

. (Weaver; Lawton, 2006: 504)باشدهای آن می ظرفیت
، های گردشگری در هر منطقه ها و قابلیت برداری از توان بهره
ای پویا و فعال برای توسعه آن منطقه فراهم نماید.  تواند زمینه می

ریزی در این زمینه  های مزبور و برنامه ها و قابلیت تحلیل توان
 (. 4: 1385، ضرورت ویژه دارد)فاضلی

های اجرایی فرآیندان به عنوان یکی از تو راهبرد توسعه شهر را می
موفق در نظر گرفت و با تأکید بر این رویکرد و در راستای محورهای 

گردشگری را به عنوان ، این راهبرد با هدف توسعه اقتصادی  چهارگانه
یکی از اهداف شهر برای کسب موفقیت تعریف نمود و در این راستا 

، رد نظر را باید شناساییراهبردها و رویکردهای مو، ندازهاا چشم
ارزیابی و انتخاب کرد تا بر اساس منابع محدود شهر در راستای 

هدف قابلیت های بازار  تحقق اهداف هدایت شده و در نیازمندی
 (.41: 1384، زاده اصل کسب پیدا نمایند)فرج

شامل اصولی است که  (CDS)اصول راهبرد توسعه شهری 
ها را با عنوان شهرهای  نی آنسازمان ائتالف شهرها و بانک جها

کنند. بر این اساس شهرهای پایدار شهرهایی هستند  پایدار یاد می
قابل ، بانکی بودن، حکمروایی خوب: ها را داشته باشد که این ویژگی

زندگی بودن و رقابتی بودن شهر و هدف راهبرد توسعه گردشگری 
 ها. تالش در جهت پیاده سازی و اجرای این شاخص

های  ها و جاذبه بکسر به دلیل برخورداری از ظرفیتشهر چا
قرارگیری در ، جغرافیایی  موقعیت ویژه، طبیعی منحصر به فرد

کننده دو استان گیالن و   مرتبط، ای کشور مسیر اصلی جاده
از شهرهای  مازندران و همچنین نزدیکی به شهر رامسر )

 .استپرگردشگر کشور( در موقعیت راهبردی مهمی قرار گرفته 
ریزی توسعه  به طوری که نیازمند نگاه راهبردی برای برنامه

این است  حاضر ال اصلی پژوهشؤشهری و گردشگری است. س
باعث  یشهر پایدار های راهبرد توسعه اجرای شاخص آیا که

 شود؟ یتوسعه گردشگری شهر چابکسر م

 

 مبانی نظری
لف های مخت گردشگری فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش

ای در بر  و متعدد جامعه است و به همان میزان نیز اثرات گسترده
و هماهنگی  ریزی دارد. از این رو در هر مرحله نیازمند برنامه

  .(Jamrozy, 2007: 117)است
 تواند می که است کلیدی راهبرد یک عنوان به گردشگری ترویج  
 عهتوس حال در فقر جهان رفع و اجتماعی، اقتصادی تعالی به

 .(Binns; Nel, 2008: 235)شود منجر
بسیاری  راهبرد توسعه شهری،در مطالعات گردشگری با رویکرد 

از شهرها برای تنوع بخشی به بخش خدمات اقتصاد خود به 
اند. سند راهبرد توسعه  رویکرد توسعه بخش گردشگری روی آورده

 : تواند فرصت مزبور را از طریق زیر فراهم آورد شهر می
های اقتصادی دیگر  راهبرد توسعه گردشگری را با برنامه: الف

 تلفیق و هماهنگ سازد.
، ارتباط میان توسعه گردشگری و شرایط زیست محیطی: ب

ها و توسعه  زیرساخت، حمل و نقل و عمران شهری، فقر شهری
 منابع انسانی را شناسایی نماید.

دشگری و میزان تأثیر هم نیروافزایی )سینرژی( میان ترویج گر: ج
 (.66: 1384، جلب سرمایه در شهر را ارزیابی نماید)گلکار و آزادی

های  محورهایی را به مثابه برنامه (CDS)راهبرد توسعه شهری 
کند که  عملیاتی برای اجرا در سطح شهر و حوزۀ نفوذ آن ارائه می

محیط ، های کاهش آن ها را فقر شهری و روش ترین آن مهم
گردشگری ، آینده صنایع شهر، ها فرصت تهدیدها و، زیست شهری

های حمل و نقل مسافربری  آینده شهر در مورد پایانه، در شهر
شرایط زندگی شهروندان آینده شهر در ، فرودگاه و بندر(، )ترمینال

، شهر به عنوان مرکز فرهنگی و هنری، آوری برتر رابطه با فن
هر شامل مدت منابع مالی شهر و توسعه و پیشرفت ش تأمین دراز

 (. 184: 1389، و همکاران زاده دلیر شوند)حسین می
شامل اصولی است که  CDSاصول راهبرد توسعه شهری 

ها را با عنوان شهرهای  سازمان ائتالف شهرها و بانک جهانی آن
قابل زندگی ، بانکی بودن، حکمروایی خوب: کنند پایدار یاد می

ه شهری و تالش بودن و رقابتی بودن در مدیریت یکپارچه توسع
  هاست. در جهت بهبود این شاخص

شوند. عناصر و  خوب مدیریت و اداره می: حکمروایی خوب
: های مهم حاکمیت مدیریت خوب شهری عبارتند از ویژگی

شفافیت در اجرا و دارا بودن اصل رقابت ، دهی در امور حساب پس
  (.184: 1389زاده دلیر،  )حسینبا شهرهای همسان

به شهرهایی که دارای سیستم مالیه شهری : بانکی بودن
ای خود هستند  کارآمد در استفاده از منابع درآمدی و هزینه

 (. 68: 1388، )صرافی و همکاران
شهری قابل زندگی است که همه شهروندان آن از : پذیری زندگی
مندی از زندگی  های همسان و یکسان برای شرکت و بهره فرصت

                                                                        
1. Good Govermanc 
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ی شهر برخوردار باشد. کیفیت زندگی سیاسی و اجتماع، اقتصادی
های ذهنی حاصل از پیدایش و   شهری معموال از طریق شاخص

ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با 
های ثانویه و به ندرت  های عینی حاصل از داده استفاده از شاخص

  .شود گیری می ها اندازه با استفاده از هر دو نوع شاخصه
های کیفیت زندگی در ایران معموال در چهار زمینه  صشاخ

بندی شده  ها و کالبدی تقسیم ساخت زیر -اقتصادی -اجتماعی
معیارهای متنوعی به بخش کیفیت  است که به معیارها و زیر

 -خدمات بهداشتی های اجتماعی شامل شاخص: پردازد زندگی می
تماد و احساس اع -های مسکن هزینه، شغلیهای  فرصت، درمانی
: های اقتصادی شامل احساس امنیت در محله. شاخص -امنیت

، ها مشکالت در پرداخت صورت حساب، فقر و مشکالت مالی
تغییرات ، مشکالت زیست محیطی و آلودگی هوا، ایمنی شهری

کیفیت دسترسی به ، کاهش بیکاری، ایجاد شغل، آب و هوا
ا شامل ه آلودگی صوتی. زیرساخت، آموزشی خدمات بهداشتی و

دالیل ، حمل و نقل )فراوانی استفاده از حمل و نقل عمومی
مسافت سفرها و مدت ، استفاده نکردن از حمل و نقل عمومی

های  )از قبیل سالن: امکانات فرهنگی: آن(. کالبدی شامل
: فضاهای عمومی، مراکز آموزشی(، ها کتابخانه، موزه ها، کنسرت

ها در  ها و ساختمان بایی خیابانروها( رضایت از زی )بازارها و پیاده
فضاهای ، عمومی(.های  و باغها  )پارک: فضای سبز، شهر و محله

 (. 113: 1391، امکانات ورزشی )رهنما، تفریحی در فضای باز.
رشد اشتغال و درآمد و ، اقتصاد قوی شامل :پذیری رقابت
دهد. که الزمه  گذاری همه جانبه را برای شهر پیشنهاد می سرمایه

فراهم آوردن شرایط مناسب برای افزایش ، توسعه کارآمد شهری
 (. 68: 1388، وری افراد و مؤسسات است )صرافی و همکاران بهره

 (CDS) های یکی از اجزای کلیدی در مطالعات و تحلیل
ملی و بین ، ای تحلیل توان رقابت اقتصادی شهر در سطوح منطقه

بدنبال آن توسعه و  المللی است. به عبارت دیگر تدوین راهبرد
باشد.  تدوین برنامه اجرایی مستلزم تعیین مزیت رقابتی شهرها می

شهرهای رقابتی شهرهایی هستند که اقتصاد پویا و قدرتمند با 
گذاری همه جانبه دارند  درآمد و سرمایه، رشد اشتغال

  (.29: 1384،)گلکار
 جزء شامل چهار شهرها در گردشگری سازمان که شود می گفته

 اجرای: دوم ،گیری راهبرد شکل و ریزی برنامه: اولاست.  اصلی
 منطقه بازاریابی و ترویج: سوم، منابع مالی آوردن دست به و راهبرد

 اطالعات مراکز مانند ایجاد، کننده به بازدید خدمات ارائه: چهارم و
  .(Law, 1993: 251)توریستی و ... را در دستور کار خود دارد 

                                                                        
2. Competitive 

 پیشینه تحقیق

گردشگری شهری جاذب »( در کتابی با عنوان 1993در سال ) وال
 تجدید دربه نقش گردشگری  «کننده به شهرهای بزرگ بازدید

گذاری  سرمایه، های اقتصادی که کاهش یافته و به بازسازی فعالیت
گیری و اجرای  از طریق شکل جدید شغلی های و ایجاد فرصت

 ت.اس ریزی توسعه گردشگری پرداخته برنامه

سوابق مشخص »با عنوان  تحقیقی( طی 1997در سال ) برام ویل 
به ، «توسعه گردشگری پایدار راهبردبه عنوان رویداد بزرگ ورزشی 

 های بازی گذاری سرمایهارتباط اثرات رویدادهای بزرگ ورزشی )
گذاری و توسعه گردشگری  در ترویج سرمایه دانشجویی( جهانی

های راهبردی مورد نیاز جهت  مهپایدار شهری پرداخته و برنا
ها و بازسازی شهر شفیلد انگلستان در داخل  اندازی بازی راه

 دبررسی و پیشنهاد ش، انداز توسعه یکپارچه پایدار چشم
(Bramwell, 1997: 13). 

گردشگری به عنوان یک  » با عنوان تحقیقی طی بینس و نیل
 به گردشگری را ترویج «جنوبی آفریقای راهبرد توسعه محلی در

، اقتصادی تعالی به تواند می که دانسته کلیدی راهبرد یک عنوان
به و  شود منجر توسعه حال در جهان در فقر رفع و اجتماعی توسعه

 زیست و اجتماعی، استفاده اقتصادی منابع در حال چگونگیبررسی 
 توسعه راهبرد یک عنوان به گردشگری ترویج جهت محیطی

 را آن خاص طور به جنوبی پرداخته و آفریقای در محلی اقتصادی
 منابع دادن دست با از که محلی دولت جاری های تالش در

  دیده است. رابطه این تمرکز در،  بوده مواجه خود اقتصادی
 یکی هر تطوان که دارای(، ش2003همچنین در مراکش سال )

 شهری بود مناطق کشور مراکش است، جزء اولین اصلی بنادر از
 پایگاه یک شد. شهر دارای اجرا (CDS)شهر  توسعه راهبرد که

 یا و کافی اندازه به کار تولید به و قادر بوده شکننده اقتصادی
باشد، نبود، به  رشد می حال در سرعت که به جمعیتی برای منابع

 مشخص بار اولین برای شهری مهم مسائل از تیب برخیاین تر
 این به شهری منطقه نسبی های مزیت تحلیل و در تجزیه. شد

طبیعی است  ذخایر و ها کوه در شهر قوت نقاط که رسیدند نتیجه
 فرودگاه ها و ساحلی شهر دارای جاده گردشگری و نیز مناطق

 کیفیت اب آموزش عالی و موسسات مراکز است. نزدیکی مناسب
یک مزیت  شهر تاریخی در کنار مرکز جوش و جنب پر و عالی
 و گردشگری در که است شهری تر بیش منطقه این اقتصاد است.

  است. متمرکز تجارت
سازمان ملل و ، شهرها با همراهی بانک جهانی سازمان ائتالف

                                                                        
3. Low 
4. Bramwell 
5. Binns & Nel 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Bramwell%2C+B.%22
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 ،2003تا  2001وزارت مسکن ویتنام با تأمین مالی در مدت زمان 
های توسعه  روزرسانی برنامه  گذاری شهری با به سیاستدر راستای 

 یافته شهری بهبود فقیر افراد ررسی شده که زندگیب، شهری
 .(Asian Development Bank, 2004: 125)است

نگرش »با عنوان  تحقیقیطی  ،(2004در سال ) هریل
با تأکید بر مطالعات : گردشگری توسعه به ساکنان نسبت

به بررسی نگرش ساکنان نسبت به  «ریگردشگ ریزی برنامه
عوامل ، گردشگری در ارتباط با عوامل اجتماعی و اقتصادی

پرداخته ، شناسی ساکنان و نوع جامعه وابستگی اقتصادی، فضایی
جامعه  دلبستگی دیدگاه و گردشگری به توسعه ساکنان نگرش و

همچنین بر اساس تئوری  .را مورد سنجش قطعی قرار داده است
 مشارکت فرآیند شروع برای ریزان د با بررسی آثار برنامهمدل رش

 شناسایی و گردشگری به مربوط مسائل با ارتباط در شهروندان
 در توسعه گردشگری و ریزی مردم موافق یا مخالف با برنامه

 .(Harrill, 2004: 251)دان خود را فراهم کرده جوامع

با  یقیتحق(، میالدی طی 2008در سال ) کاستالنی و ساال
شاخص عملکرد پایدار برای توسعه سیاست »عنوان 

های   با تعریف اهداف خاص از طریق شاخص« گردشگری
های  گیری و ارزیابی تکامل زمانی سیاست مناسب برای اندازه

کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و  توسعه، جریان پایداری به
با استفاده از  یتهای محلی و سن ترویج حفاظت از ارزش

گیری رفاه و توسعه در  های توسعه پایدار برای اندازه شاخص
به منظور بررسی اثرات کوتاه مدت و  راهبردیمقیاس محلی 

 فرآیند مشارکتی توسعه یافته از طریقراهبردهای بلند مدت از 
  .(Castellani & sala 2008: 871)پردازد می

سعه های راهبرد تو در کشور صربستان اهداف، مفهوم و اولویت
، با هدف تاکید بر شیوه جدیدی از 2012بلگراد در افق  پایدار شهر

ریزی شهری،  تأمین منابع مالی و نیز مشارکت شهروندان در طرح
  تاس پرداختهتوسعه شهر و استفاده بهینه از منابع با ارزش، 

.(Damjanović, Dušan, 2008: 125) 
قیت به موف»با عنوان  تحقیقیطی  ،(2009) کارنت و جردن

یک روش  «سوی محک زنی متقابل گردشگری پایدار کشور
های  بر اساس تعدادی از شاخص را یکپارچه گردشگری پایدار
وجود  به حل و فصل عدم کرده و کمی برای ارزیابی ارائه

اطالعات انبوه در گردشگری پایدار و کمک به ارزیابی مدیریت 
پرداخته  ام شدهمقاصد و مقایسه پایداری اقدامات انج گردشگری

 .(Cernat; Gourdon, 2009: 13)است

                                                                        
6. Harrill 
8. Castellani & Sala 

 

7. Cernat & Gourdon 
 

 متأسفانه CDS در زمینه نگاه به بخش گردشگری با رویکرد
پژوهشی در ایران انجام نگرفته و در ارتباط با موضوع راهبرد 

در حوزه شهرهای ایران تاکنون  (CDS)توسعه شهری 
 است.  کمی انجام یافتههای علمی  پژوهش

گردد که  بر می 1386ر ایران به سال د CDSتاریخچه رسمی 
یعنی انتقال دانش بین ، همسو با اهداف سازمان ائتالف شهرها

پیشنهاد ، مندی از تجارب موفق کشورها کشورهای مختلف و بهره
پرداخت وام از سوی بانک جهانی به ایران منوط به تدوین و 

 طرح شد.  CDSاستفاده از 
توسعه »با عنوان  یقیتحقدر  ،(1388) همکارانرهنمایی و 

راهی به  CDSراهبردی شهرهای میانی ایران با تأکید بر رویکرد 
کارگیری راهبرد توسعه شهر در ه با ب «ای سوی توسعه منطقه

، ها توسعه راهبردی شهرهای میانی برای از میان برداشتن بحران
بهبود  و دریافتند که ندها و مسایل شهرهای ایران پرداخت چالش

، همراه با بسترسازی مناسب، هبردی شهرهای میانیتوسعه را
  همراه دارد. نتایج مفیدی را به 

راهبرد توسعه »با عنوان  تحقیقیدر  ،(1388صرافی و همکاران )
به  این شهر را «شهرنشینی مبتنی بر توسعه پایدار در شهر شبستر

، ها زیرساختی و مدیریتی با توجه به قوت، افتصادی، لحاظ اجتماعی
ها و تهدیدهای موجود بر اساس شاخص پایداری  فرصت، ها فضع

که شهر شبستر در  ندو به این نتیجه رسید مورد مطالعه قرار دادند
 CDSوضعیت ناپایداری قرار دارد و برای خروج از آن استفاده از 

 واند پایداری برای شهر شبستر به ارمغان آورد.ت می
با عنوان  یقیتحقبر اساس  ،(1388)زاده  اشرفی و ملک

راهبرد توسعه شهری  فرآیندسازی مشارکتی در  انداز چشم»

(CDS) »انداز مشترک برای توسعه آتی شهر  به بررسی چشم

ساکنان شهر و قشرهای  ها و طبق نتایج مطالعه آن ندمراغه پرداخت
ها و مشکالت  پتانسیل، ها مختلف جامعه شهری بر روی قابلیت

در نتیجه رسیدن به یک  ،خوبی داشتند شهر مراغه نسبتا اجماع نظر
  انداز مشترک برای توسعه آتی شهر ضروری است. چشم

با عنوان  تحقیقیبر اساس  ،(1388) همکارانحیدری چیانه و 
های تأمین  در سیاست (CDS)راهبردی توسعه شهری نقش »

 23به بررسی  «شهر رشت درآمد شهری  های کم مسکن گروه
، بعد خانوار، ها نابع مالی و بازپرداخت آنویژگی از نحوه تأمین م

معیارهای انتخاب مسکن و ، میزان درآمد و تسهیالت، اشتغال
ها محسوب  ترین این ویژگی های رفت و آمد که از مهم هزینه

چه هدف  گرا:  ها نشان داد که مطالعه آنو نتیجه  ندپرداخت ،شود می
اغلب  اما .است اصلی اجرای این قانون تأمین مسکن قشر کم درآمد

  های متوسط و متوسط به باال هستند. ساکنان متعلق به گروه
عنوان نقطه »با  تحقیقی، طی (1389)زاده و همکاران  عبدالعلی
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شییهرهای ایییران  هییای خاکسییتری گردشییگری در کییالن  چییین
بیان داشتتند که: « )راهکارهای نوین در جذب گردشگری شهری(

پویاترین انواع گردشیگری و  گردشگری شهری به عنوان یکی از 
یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی شهر است کیه ابتیدا بیا    

ها و عوامل عملکردی گردشگری  تأکید بر منابع، کارکردها، جاذبه
شهری استخراج شد و سپس این موارد بر اسیاس نظیر خبرگیان    
میورد پییایش قیرار گرفییت و عوامییل عملکیردی مسییتقیم و غیییر    

گذارنید، راهکارهیای جیذب     تصاد شهر تاثیر میمستقیمی که بر اق
های میورد نییاز    شهرهای ایران و نیز زیرساخت گردشگر در کالن

شهرهای کشور شناسیایی   ن برای بهبود وضعیت گردشگری درکال
 (.35: 1389زاده،  و معرفی شد )عبدالعلی

تحلییل جایگیاه   »در مقاله خود با عنوان  ،(1391رهنما و همکاران )
بییه وضییعیت  « در شییهر چنییاران  CDSسییعه شییهری  راهبییرد تو

 پرداختیه و در راسیتای   (CDS)های راهبرد توسیعه شیهری    شاخص
های مطرح شده، پیشنهادهایی ارائه نمیوده اسیت کیه     تقویت شاخص

   های مدیریت گیری درگیر نمودن کلیه عوامل ذینفع در تصمیمشامل: 

چه سازمانی شهری، نهادینه سازی و به وجود آوردن مدیریت یکپار 
رغییب و  ، آموزش، تهای درگیر امور شهری و سازمان ها رهدر بین ادا

 های غیردولتی. تبلیغ تشکل
 

 روش تحقیق

تحلیلیی بیا هیدف کیاربردی و      -تحقیق حاضر، از نیوع توصییفی  

 انجام گرفت.پرسشنامه  با استفاده ازکه  باشد رویکرد راهبردی می
رشناسان شهری شیهر  جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان و کا

چابکسر بودند. حجم نمونه تحقیق براساس فرمول تعییین حجیم   
نفیر   20نفر در نظر گرفته شد که تعداد  365نمونه کوکران تعداد 

شهر چابکسر نیز به عنیوان نمونیه در نظیر    از کارشناسان شهری 
که جهت نمونه گیری، به دلیل تجیانس و همگیونی    گرفته شدند

گییری   اجتمیاعی شیهروندان از روش نمونیه    در پایگاه اقتصادی و
 . گردیدتصادفی استفاده 

، انجییام گرفییت. SPSS افییزار نییرم درتجزییه و تحلیییل داده هییا  
 .دهد های مورد بررسی را نشان می ها و مولفه ، شاخص1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شهریتوسعه  در مدیریت یکپارچه (CDS) راهبرد توسعه شهری های ها و مؤلفه شاخص .1 شکل

وسعه در مديريت يکپارچه ت CDSهای  شاخص

 گردشگری

 زیرساختی

 خوب مدیریتی و حکمروایی  شاخص

 مشارکت در تهیه
 مشارکت در اجرا

 پاسخگویی

 قانونی بودن

 شفافیت

 

 

 مالی آوری فن

 تباطیا رازیرساخت
 مالی  زیرساخت

 آموزشی زیرساخت

 زیرساخت امنیتی
 

 کارایی اقتصادی
عییدالت عمییودی 

 وافقی
امکانپیییذیری در 

 اجرا

 ثبات درآمدی
 شفافیت

قابلیییت پییذیرش 
 اجتماعی سیاسی

 بودن قانونی
 
 

 

 بانکی بودن شاخص

 

 قابل زندگی بودن شاخص

 
 

 بودن رقابتی  شاخص

 

 
 

 اجتماعی اقتصادی کالبدی خدماتی

رقابت  توان
 اقتصادی
سازی  ظرفیت
 سازمانی

 ها زیرساخت
 منابع انسانی

 

 

 

 یزندگ  قابل

 کاهش فقر

  فرصییت  گسییترش
 شغلی

تقیییییییییاءمیزان ار
 گذاری سرمایه
 بیکاری  کاهش

 سازی شهر ایمن
افیزایش درآمیدهای   

 شهری
هیای   کاهش هزینیه 

 مسکن

 
 

 
 

 
 

 دسترسی بازارهای خرید
کیفیت دسترسی به 

 خدمات
 ها رضایت از زیبایی خیابان

 بهبود و افزایش امکانات  
 فرهنگی

افزایش خدمات دسترسی 
به خدمات بهداشتی و 

 درمانی
 گیآموزشی فرهن

 خدمات ورزشی 
 حمل و نقل عمومی

 فرهنگی
 کاهش آلودگی

 کاهش مشکالت صوتی
 فرهنگی

  افزایش فضای عمومی
 

 

 بهبود خدمات بهداشتی
هییای  بهبیود زیرسیاخت  

 امنیتی
 بهبود خدمات درمانی

 احساس اعتماد

 احساس امنیت

 اهش جرمک

 قابله با فقرم
تشیییویق میییردم بیییه  

 زیباسازی

 هبود روابط اجتماعیب
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  محدوده مورد مطالعه
نقطه  ترین و شرقی جنوب غربی دریای خزر چابکسر درشهر 

از و  شده واقعن و نیز در ناحیه شرقی شهرستان رودسر گیال استان

و  شرقی طول دقیقه 32و  درجه 50جغرافیایی در موقعیت نظر

 (.2شکلرد )جغرافیایی قرار دا شمالی عرض دقیقه 89و  درجه 36
ای  ای و کوهپایه توپوگرافی در شرایط ساحلی و جلگه نظر از   

ای برای توسعه   همچنین ارتفاعات محدودیت عمده، قرار دارد
عتدل و آب و هوای منطقه مشود. دارای  شهر محسوب می

. باشد میمتر  میلی 2/1438میانگین بارندگی سالیانه منطقه 

 (. 5: 1383)مهندسین مشاور ایران آمایش، 
 1390معیت شهر چابکسر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن ج

 -23/1باشد و نرخ رشد طبیعی جمعیت آن  نفر می 6994تعداد 
توزیع سنی شهر چابکسر در و  07/98باشد. نسبت جنسی  می

سال قابل توجه است و توزیع نسبی آن  64 -15گروه سنی 
  شود. درصد جمعیت را شامل می 86/73معادل 

های جدید شغلی و  گذاری الزم برای ایجاد فرصت عدم سرمایه  
این ای از این دست عوامل سبب مهاجر فرست شدن  مجموعه

  (.18: 1390، شهر شده است)استانداری گیالن

 
 نقشه استان گیالننقشه موقعیت شهر چابکسر در : 2شکل

 ها يافته
نفیر نمونیه    365های توصیفی تحقیق بیانگر آن اسیت کیه از    یافته

 درصید میرد و   5/67نفرکارشناسان شهری،  20اری شهروندان و مآ
درصید بیه سیؤال     5/0نفیر برابیر    2درصد زن بوده و تعیداد   9/31

 باشد.  می 3/211و نسبت جنسی افراد نمونه  پاسخ ندادند جنسیت 

. در بین به دست آمدسال  37 های تحقیق نمونهمیانگین سنی 
 نیی شیامل افیراد دارای   ین درصید فراوا تر بیشهای تحقیق  نمونه

تیرین فراوانیی شیامل     درصد( و کیم  8/40تحصیالت کارشناسی )
 بوده است. و ی افراد دارای تحصیالت حوزوی 
درصید(  40ترین درصید فراوانیی )   همچنین از نظر شغلی، بیش

 افراد کارمند بودند. 
 

در مديريت يکپارچه  CDSهای  تأثیرپذيری اجرای شاخص

 ابکسرتوسعه گردشگری در شهر چ

در آزمییون تأثیرپییذیری گردشییگری شییهری در صییورت اجییرای   
های مدیریتی و حکمروایی خوب، بانکی بودن، قابیل زنیدگی    شاخص

شیهر   بودن و رقابتی بودن در در مدیریت یکپارچه توسعه گردشیگری 
شود، در تمام میوارد   ، مالحظه می1گونه که در جدول  ، همانچابکسر

در صورت ه دست آمد. به این معنا که ب 05/0تر از  سطح معناداری کم
راهبیرد توسیعه     های مورد بررسی، اجرای شاخص  های اجرای شاخص

شهری، در توسعه و افزایش کارکردهای گردشگری شهر چابکسر بیه  
 طور معناداری مؤثرند.

بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل تأثیرپذیری 
در  (CDS)ه شهری ای مدیریت یکپارچه توسعه شاخص اجرای

افزایش کارکردهای گردشگری میانگین کلی نظرسنجی اجرای 
از نگاه کارشناسان به ترتیب میانگین امتیاز ،  CDSهای  شاخص

، اجرای  05/4های رقابتی بودن با میانگین امتیاز  اجرای شاخص
های قابل زندگی بودن )عینی و ذهنی( با میانگین امتیاز  شاخص

های مدیریت و حکمروایی خوب با  ، اجرای شاخص 88/3
های بانکی بودن از بعد  و اجرای شاخص 48/3میانگین امتیاز 

ها  شاخص  باشد که همه می 45/3فناوری و مالی با میانگین امتیاز 
میانگین باشند و  تر می بیش 3از میانگین معیار پرسشنامه یعنی 

ندگی های قابل ز نظر شهروندان نیز به ترتیب اجرای شاخصکلی 
های  ، اجرای شاخص39/3بودن )عینی و ذهنی( با میانگین امتیاز 

های بانکی  ، اجرای شاخص38/3رقابتی بودن با میانگین امتیاز 
و اجرای  21/3بودن از بعد فناوری و مالی با میانگین امتیاز 

 13/3های مدیریت و حکمروایی خوب با میانگین امتیاز  شاخص
تر  بیش 3 ن معیار پرسشنامه یعنیها از میانگی شاخص  که همه

 .بوده است
های مدیریتی و  یعنی شاخص CDSاجرای اصول بنابراین 
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های زندگی،  حکمروایی خوب، فناوری بانکی و مالی، ارتقاء قابلیت
های کیفیت زندگی و رقابتی بودن شهر در افزایش  ارتقاء شاخص

 1کارآیی کارکردهای گردشگری شهر چابکسر موثر است.)جدول
 (1و نمودار 

 

 های راهبرد توسعه شهری در توسعه گردشگری شاخصتحلیل آماری تأثیر اجرای . 1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

شهر چابکسر CDSهای  شاخص اجرای. میانگین امتیاز 1 نمودار

بر اسیاس مییانگین کلیی بیه دسیت آمیده از سینجش امتییاز         
در شییهر چابکسییر   CDSهییای  تأثیرگییذاری اجییرای شییاخص 

)مدیریتی و حکمروایی خوب، بانکی بیودن، قابیل زنیدگی بیودن،     
و از  72/3با مییانگین امتییاز   رقابتی بودن(، از دیدگاه کارشناسان 

باشد که در هر دو گروه  می 28/3با میانگین امتیاز  دید شهروندان
باالتر از میانگین معیار و سطح معناداری در هر دو گیروه کمتیر از   

 به دست آمده است.  05/0
های مدیریت یکپارچه در صورت  به منظور سنجش شاخص

گری های مذکور و تأثیرگذاری آن در توسعه گردش سازی شاخص پیاده
تک  T شهری چابکسر و سطح سنجش متغیر مربوطه، از آزمون

های جداول فوق، آزمون  استفاده گردید. با توجه به داده ای نمونه
از نظر شهروندان و کارشناسان به  Tمربوطه با قدرمطلق مقدار

 3میانگین معیار= 

میانگین تأثیرپذيری از 

های  اجرای شاخص

CDS  در توسعه

 گردشگری

 درجه آزادی tمقدار میانگین گروه
سطح معنی 

 داری
 انحراف معیار اختالف میانگین

های مديريتی و  شاخص

 حکمروايی خوب

13/3 شهروندان  892/2  363 002/0 13379/0  88254/0  

48/3 کارشناسان  680/2  19 007/0 48000/0  80105/0  

 

شاخص بانکی بودن از 

 و مالی بعد فنآوری

21/3 شهروندان  115/4  363 000/0 21091/0  97774/0  

45/3 کارشناسان  281/2  19 017/0 45000/0  88228/0  

قابلیت زندگی با رويکرد 

های عینی و  شاخص

 ذهنی

39/3 شهروندان  513/7  364 000/0  37981/0  96579/0  

88/3 کارشناسان  961/5  19 000/0  85750/0  64335/0  

های رقابتی  شاخص

 بودن

38/3 شهروندان  513/7  364 000/0  37981/0  96579/0  

05/4 کارشناسان  300/7  19 000/0  05000/1  64323/0  

5/4 
4 
5/3 
3 
2/5 
2 
5/1 
1 
5/0 
0 
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 (.2د)جدولباش می 67/0و 81/0استاندارد و با انحراف 19و  364، درجه آزادی 832/4و 849/6ترتیب معادل 
 

 در شهر چابکسر CDSهای  تحلیل معناداری تأثیرپذیری اجرای شاخص برایt آزموننتایج  .2جدول 

 گروه

 3=  میانگین معیار

 تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی tمقدار  میانگین
 %95تفاوت  اطمینان فاصله

 پايین باال

2896/3 شهروندان   849/6  364 000/0  28959/0  3727/0  2064/0  

کارشناسا
7245/3 ن  832/4  19 000/0  72450/0  0383/1  4107/0  

کیه مییانگین مشیاهده     دهد مینشان های توصیفی  از طرفی داده
 Tتر است و با توجه بیه نتیجیه آزمیون     بیش معیار،شده از میانگین 

بنیابراین  . (p<05/0)شیود.   فرض صفر در سطح خطای صفر رد می
 CDSهیای راهبیرد توسیعه شیهری      ذاری شیاخص سنجش تأثیرگ

هیای میدیریتی و حکمرواییی خیوب، بیانکی       شاخصهای  )شاخص
های زندگی، ارتقیاء   بودن از بعد فناوری و رویکرد مالی، ارتقاء قابلیت

( در صورت اجیرا هیم از   های کیفیت زندگی و رقابتی بودن شاخص
از متوسیط  نگاه کارشناسان و هم از نگاه شیهروندان در حید بیاالتر    

 CDSهای  آن است که اجرای شاخص  ارزیابی شد که نشان دهنده

باعث افزایش کیارآیی کارکردهیای گردشیگری در    در شهر چابکسر 
خواهید  شود و توسعه گردشیگری شیهر را در پیی     شهر چابکسر می

شیود و   ال اصلی تحقیق پاسخ داده میی ؤبه این ترتیب به س داشت.
هیا(، در   مسیتقل )اجیرای شیاخص    توان استنباط کرد کیه متغییر   می

توسعه گردشگری و افزایش کارکردهای گردشگری شیهر چابکسیر   
هیای   در صورت اجیرای شیاخص  ناداری تأثیرگذار است و عبه طور م

افزایش توسیعه گردشیگری    راهبرد توسعه شهری در شهر چابکسر،
 دور از انتظار نیست.شهر 

 

 گیری بحث و نتیجه
گردشگری نیروی اصیلی پیشیبرد و    در بسیاری از کشورها امروزه

رشد اقتصادی کشور محسوب شیده و بیا فیراهم آوردن فرصیتی     
زایی شده  راهبردی، به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغال

کند و باعث افزایش ارزش منیابع وارد شیونده بیه     ایجاد درآمد می
رو توسعه گردشگری اولین گزینه در   گردد. از این محیط محلی می

 ر توسعه هر منطقه است. ام
اساس میانگین کلی به دست آمده از سنجش امتیاز اجرای  بر

در شهر چابکسر )مدیریتی و حکمروایی خوب،  CDSهای  شاخص
با بانکی بودن، قابل زندگی بودن، رقابتی بودن(، از دیدگاه کارشناسان 

ه ب 28/3با میانگین امتیاز  و از دید شهروندان 72/3میانگین امتیاز 
 تر است. بیش از میانگین معیارگروه  که هر دو دست آمد

های مدیریتی و حکمروایی خوب، بانکی بودن از  اجرای شاخص 

های زندگی، ارتقاء  بعد فناوری و رویکرد مالی، ارتقاء قابلیت
هم از نگاه کارشناسان و های کیفیت زندگی و رقابتی بودن  شاخص

  .از متوسط ارزیابی شدهم از نگاه شهروندان در حد باالتر 
ها و توسعه گردشگری  سازی شاخص بین اجرای پیاده بنابراین

آن است که اجرای   که نشان دهنده  رابطه معناداری وجود دارد
یی اباعث افزایش کاردر شهر چابکسر  CDSهای  شاخص

شود. استفاده از راهبرد توسعه  کارکردهای گردشگری در چابکسر می
عنوان مکملی برای ه جود تازگی و نو بودن، ببا و، CDSشهری یا 

تواند کمک بزرگی در جهت رشد پایدار شهرها و  های شهری می طرح
 و ها شاخص بهبودها باشد و نیز  برطرف نمودن مشکالت آن

آن  اجرای از قبل توسعه گردشگری شهری های طرح پارامترهای
         باشد. می ناپذیر اجتناب امری

توسعه گردشگری شهر چابکسر التزام مسئوالن برای رفع موانع 
های  ریزی ای و استفاده از برنامه شهر به یک دید جامع و منطقه

گذاری در جهت توسعه گردشگری شهر تغییر  بلندمدت برای سیاست
های اداره کننده  رویکرد مدیریت سنتی، هماهنگی و همکاری سازمان

سازی برای مشارکت  تر گردشگری، زمینه شهر در راستای توسعه بیش
واقعی شهروندان در اداره امور توسعه گردشگری و ایجاد بستر مناسب 

تر مدیریت شهری در برابر  برای پاسخگویی بهتر و شفافیت بیش
شهروندان و گردشگران، فراهم کردن شرایط مناسب برای جذب 

های شهری نظیر آب، برق، گاز،  های جدید، ایجاد زیرساخت سرمایه
االری در بکارگیری افراد و جذب نیروهای متخصص بومی س شایسته

و ارتقاء تخصص مسئولین و مدیران گردشگری شهر، باال بردن 
های اجرا شده با ایجاد درآمد پایدار، حفظ  کارایی اقتصادی طرح

های  مالحظات زیست محیطی در جهت توسعه پایدار و توسعه طرح
 گردشگری با تکنولوژی برتر ضروری است. 

 شهر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی فرآیندهای به توجهچنین هم
 توسعه به پایبندی نهایت در و شهرداری در سازی همراه ظرفیت به

 های روش قالب در شهری حکمروایی خوب و محلی اجتماعات
 به چابکسر شهر برای را تواند پایداری شهری می ریزی برنامه نوین

 در ای یابنده رشد و گسترده یتقابل شهر چابکسر دارای .آورد ارمغان
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گیرند  ای انجامتوسعه اقدامات چنانچه و است بخش گردشگری
 کشور تبدیل شود. اقتصادی های قطب از یکی به تواند می

 
 راهکارها

نتایج به دست آمده از تحقیق راهکارهای زیر برای  با توجه به
 : گردد توسعه بخش گردشگری شهر چابکسر پیشنهاد می

 ختاری برای مدیریت یکپارچه گردشگری شهری، تشکیل سا
 ؛ایجاد بانک اطالعات گردشگری

 سنجی قبل ازظرفیت  یا و سنجی امکان  مطالعات انجام 

  اجرایی؛ و مطالعاتی طرح هر اجرای و تهیه

  ایجاد زمینه عملی جهت مشارکت شهروندان در مدیریت
 ؛شهری در راستای توسعه شهر

 ؛در ارائه خدمات به گردشگران ونیکالکتراری بانکدده از ستفاا 

 ها  شناخت نیازهای آن هدف با شهر مردم با ریزی برنامه
 و گردشگران؛

 تفریحی در راستای  -ال بردن امکانات و فضاهای فرهنگیبا
 ایجاد یک شهر گردشگری با کیفیت باال؛

 های  های گردشگری، با توجه به پتانسیل تقویت و توسعه طرح
 فراوان؛موجود و نیروی کار 

  های اراضی  های مناسب برای شهر و تغییر کاربری ورودیایجاد
حاشیه جاده به کاربری تجاری در جهت باال بردن توان اقتصادی 

 و تجاری شهر و ایجاد اشتغال؛

 های خدمات گردشگری در مقایسه  پرجاذبه کردن زیر ساخت
 ؛با خدمات گردشگری بازارهای رقیب مانند شهر رامسر

 هیای میالی و قیانونی و بسترسیازی مناسیب در       قایجاد مشو
های خصوصی و دولتی  های بخش گذاری جهت جذب سرمایه

 در گردشگری؛

 ای؛  توسعه و تجهیز شبکه ارتباطی جاده 

    تقویت خدمات رفاهی گردشگری آموزش عیالی تحقیقیاتی و
 .فرهنگی
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