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 چکیده

 ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع یساختارها لیتحلبا هدف  حاضر،پژوهش 
ی در شهر گلوگاه اجرا شهر یدر رشد و توسعه گردشگر یو نهاد یطیمح

بوده است.  تحلیلی با استفاده از روش پیمایشی -گردید. نوع پژوهش توصیفی
دشگران و گر رانیشهرستان گلوگاه، مد یخانوارها شامل قیتحقی جامعه آمار

نفر به عنوان حجم نمونه  360منطقه بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 
گیری تصادفی روش نمونههای تحقیق از تعیین شدند. جهت انتخاب نمونه

که براساس نتایج  استفاده گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود
، مورد تأیید 7/0تمام متغیرها، آزمون آلفای کرونباخ، حداقل ضریب پایایی برای 

های اخیر به عنوان یک مقصد قرار گرفت. با وجود اینکه شهر گلوگاه در سال
گردشگری مطرح شده است اما تاکنون مطالعه علمی در رابطه با ساختارها و 

مندی برای توسعه گردشگری شهر انجام نشده پتانسیل موجود در آن جهت بهره
ن تحقیق در جهت شناخت عوامل تأتیرگذار بر توسعه است و تحقیق حاضر، اولی

آمده،  دستبهباشد. طبق نتایج می گردشگری شهری در محدوده مورد مطالعه
 ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یابعاد اجتماع زبانیدر بخش گردشگران و جامعه م

 . دارند مستقیم ی شهر گلوگاه، تأتیرگردشگر داریتوسعه پا رب یو نهاد یطیمح

 یديکل گانواژ
ی، طیمح یساختارها ،یاقتصاد یساختارها ،یفرهنگ ی واجتماع یساختارها

 .توسعه گردشگری شهری، شهر گلوگاه ی،نهاد یساختارها
 

Abstract 
  

The present study was conducted with the aim of analyzing 

social, cultural, economic, environmental and institutional 

structures in the growth and development of urban tourism in 

the city of Galugah. The type of research was descriptive-

analytical through using survey method. The statistical 

population of the study consisted of households in the city of 

Galugah, managers and tourists, which was determined using 

the Cochran's formula of 360 people as a sample size. Random 

sampling method was used to select the research samples. The 

research tool was a researcher-made questionnaire. Although 

the city of Galugah has been proposed as a tourist destination 

in recent years, but so far no scientific study has been 

conducted on the structures and potential of it to benefit the 

development of tourism in the city and therefore, the present 

study is the first to identify factors affecting urban tourism 

development in the study area. According to the results, in 

the tourism sector and the host community, social, cultural, 

economic, environmental and institutional dimensions have a 

direct impact on the sustainable development of tourism in 

the city of Galugah. 
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 ، ...یشهر یگردشگر توسعهدر رشد و  یو نهاد یطیمح ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع یساختارها لیتحلزند مقدم و همکاران:           14

 مقدمه 
 یو دارا ایپو یاقتصاد کردیرو کیعنوان به یامروزه گردشگر

 نتریو پرمنفعت نیاز بزرگتر یکیبه ، بارز و منحصر به فرد هاییژگیو
  .(80: 1397، یشده است )احمد لیدر اقتصاد جهان تبد عیصنا

بر  یمبتن تیفعال با یرقابت اریصنعت بس کی، صنعت گردشگری
و  یفرهنگی، عیکه در هر منطقه با توجه به منابع طبباشد میمقصد 

 . (Kevin, 2019: 321) استآن متفاوت  هایرساختب
دون ب. کندیم دیرا تول یاقتصاد یهاتیدرصد از فعال 18د حدو

یافته توسعه یکشورها یصنعت پناهگاه امن برا کیعنوان به دیترد

  (Matthew, 2018: 2)و در حال توسعه شناخته شده است 

 طیفرهنگ و مح، جامعه، بر اقتصاد یمثبت تأثیر گردشگری
بهبود  ،یلص داخلناخا دیسهم آن در تول ازجمله .دارد ستیز
 طیمح یآگاه شیفرهنگ و افزا یحفاظت و بازساز، هارساختیز
 یکاهش فقر در برخ یبرا مؤثرروش  کی ،عالوه بر آن. یستیز

را نسبت  یمشاغل مختلف رایز ؛دگردیممحسوب  یاز جوامع سنت
به  یفروش محصوالت محلهای فرصت زیو ن یسنت شتیبه مع

  (.Lee, 2019: 368) آوردیوجود م
 میمستقریو غ میمستق یشغل هایفرصت یتوسعه گردشگر

. در عین دگردیمدولت بودجه  یو باعث کاهش کسر ایجاد کرده
 یاجرا یبرا اتیدرآمد حاصل از مالافزایش منجر به  ، حال
 . همچنین(Dogru, 2018: 425)شود می یاقتصاد هایتیفعال

درک  یصله فرهنگدر حفظ صلح و نظم و به حداقل رساندن فا
با کند. نقش زیادی ایفا می، زبانانیگردشگران و م نیشده ب

 دآیینم دستبهای نهیهز چیه صرف بدون ییایمزا نیچن، حالاین
و  یمنجر به مسائل مختلف اجتماع، منطقه کیدر و ممکن است 

 (.Fan, 2019: 4شود ) یو آلودگ کیمانند تراف یطیمحستیز
ی معتقدند که گردشگری تنها بخشی از کارشناسان اقتصاد

های مجموعه عظیم اقتصاد است که در حد بسیار زیادی با رگه
از یک سو تا حد مطلوبی موجبات زیرا  ؛فرهنگی گره خورده است

های گویشاقوام و ، هاسرزمین، نژادها، هاتمدن، هاآشنایی فرهنگ
تواند یکی از ر میسازد و از سوی دیگمختلف را با یکدیگر فراهم می

 (.23: 1394، اکبریانمنابع کسب درآمد برای کشورهای مختلف باشد )
از  یبانیپشت هایشاخص، از محققان یاریبس، همین راستادر 

را  یعمل ممفاهی و دهنمورا مشخص  داریپا یتوسعه گردشگر
  .انددهدا شنهادیبر جامعه پ یمبتن یگردشگر تیریمد یبرا

 ی   ریگمیتصمدر گرفتن نقش جوامع  دهنادی مسلم است که
 ینجها اثریمدر  داریپا یگردشگر مانع توسعه، آن یروند اجرا بر
  ضد هایرفتار و هاکه نگرش کندیرا فراهم م یطیشود و شرایم

                                                      
. Sustainable Tourism Development Support Index 

 
 

  (.Olya et al., 2017: 763)گردد  جادیرا ا یگردشگر

جنبه  تواندمی نگر است کهندهیکسب و کار آ کی یگردشگر
تواند یمو  رداویبکسب و کار را به ارمغان  نیو بنابرا یاقتصاد
  (.Pramanik, 2017: 2) آورد فراهمرا  یشغل یهافرصت

 یدرآمد گردشگر شیبه منظور افزا یدر دو دسته اصل زانریبرنامه
 :کنندیم تیفعال

 تیفیلذت و ک جیو ترو شگرانگرد تیرضا شیافزا :اول 
 زبانیمحافظت از جامعه م یتالش برا :ومدو  یتجربه گردشگر

.(Mirtaghian Rodsari, 2019: 132) 
دشوار  اریبس یگردشگر یو فرهنگ یاجتماع منفی اثرات

جامعه ، هنجارها، هاارزش، یزندگ تیفیمربوط به ک بوده و گاهی
  (.Pramanik, 2017: 2)شودمی یطیمح یهابیو آس

یک  متقابل با شهر و در در اثرگذاری و اثرپذیریاین صنعت 
تواند منجر به توسعه پایدار شهر شود. با محیط می سیستم انسان
جریانی مداوم در تغییرات عنوان بهپایدار  که توسعهتوجه به این

افزایش و ترقی رفاه  محیطی برایزیستاجتماعی و  اقتصادی
. شود و پویشی چند بعدی استمستمر کل اجتماع تعریف می

شود زمانی پایدار و منجر به توسعه پایدار شهری می، آن توسعه
، منابع ژنتیکی، حفظ منابع آب و خاک که مخرب نبوده و امکان

 (.41: 1393، )فنی گیاهی و جانوری را برای آیندگان فراهم آورد

تسهیالت و ، از امکاناتای ساختار گردشگری مجموعه
، دفاتر خدمات مسافرتی، اییپذیر، )اقامتی عناصر خدماتی، قوانین

.. .های گردشگری وها و سازمانشرکت، ..( حمل و نقل.فروش و
سیستم ، عوامل عرضهعنوان بهها باشند که به همراه جاذبهمی

گردشگری یک مکان را تشکیل و نیازهای گردشگران را در مقصد 
لم و یک شهر سا (.52: 1390، وارثی و همکارانسازند )برآورده می

تواند زمینه سازی ساختارهای مورد نیاز میفراهمنیز با یافته توسعه
مندی از مزایای اقتصادی گردشگر و بهره تربیشجذب بهتر و 

 (. 25: 1390، را فراهم نماید )هادیانی و همکارانآن

 باشدیم دارینشأت گرفته از توسعه پا داریپا یفلسفه گردشگر
 شرفتیپ یاز اصول و مبان داریوسعه پات کهنیتوجه به ا با و

 شودیدر جهان محسوب م یاسیو س یفرهنگ، یاجتماع، یاقتصاد

خصوص هب نهیزم نیدر ا تواندیم یکه گردشگر ینقش لیدلهو ب
و ضرورت توجه به  اهمیت، دینما فایا رانیمانند ا ییدر کشورها

 دهد. نشان میرا آن
، ریاخ یهادر سالاطقی است که نیز از جمله منشهر گلوگاه 

 یامدهایپ تأثیرتحت  و شدهمطرح  یمقصد گردشگر کیعنوان به
 یتوسعه گردشگر زحاصل ا محیطیزیست، یاجتماع، یاقتصاد

گلوگاه  شهر یشهر یداریبر پا یاعمده تأثیر وقرار گرفته است 
 یگردشگر یهاها و جاذبهتیشهر با وجود قابل نیا .داشته است
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 تاو  بوده ناآشنا یداخل گردشگران یبرا نهمچنا وان،فرا
این سوال ، و با توجه به وضعیت موجود اندگانهیب با آن یااندازه

، یاقتصاد، یفرهنگ، یاجتماع یساختارهاشود که مطرح می
 توسعهرشد و ی شهر گلوگاه که بتوانند امکان و نهاد یطیمح

بدین منظور و با کدامند؟ ، را فراهم نمایدی در آنشهر یگردشگر
این پژوهش به دنبال  محقق در، در نظر گرفتن اهمیت موضوع

محیطی و نهادی ، اقتصادی، فرهنگی، تحلیل ساختارهای اجتماعی
با  تا بوده استدر رشد و توسعه گردشگری شهری در شهر گلوگاه 

جهت  و متناسب با موقعیت و شرایط منطقه مطلوب یارائه الگو
ریزی بهینه و کارآتر امکان برنامه یاز روند نابسامان کنون یریجلوگ

 برای مدیران شهری گلوگاه فراهم سازد.  ،در توسعه شهررا 
 

 مبانی نظري
 چارچوب نظری

دارد و تحرک بخش  ییجادر حرکت و جابه شهیر یگردشگر دهیپد
 خیتوان گفت که تاریرو م نهمی از ست؛ا هاانسان یزندگ نفکیال

نوع بشر است و فقط  هایتیبه قدمت فعال دیشا یردشگرصنعت گ
 نیاز ا (.23: 1393، یاشکال و اهداف آن متفاوت بوده است )ملک

 یدر جوامع انسان ربازید ازاست کهن که  ایدهیپد یرو گردشگر
به موضع ، یخیمراحل مختلف تار یدر ط جیوجود داشته و به تدر

 ادیبر بن سمیاست. تور هدیرس یکنون یو اجتماع یاقتصاد، یفن
  (.27: 1390، یقرار دارد )رضوان ییجاسفر و جابه یعامل اساس

طرف به  نیبه ا شیقرن پ میاز ن رانیدر ا سمیصنعت تور
رسما  یباستان نیسرزم نیتمدن کهن ا رانیمنظور شناساندن مفاخر ا

در وزارت  ایاداره، 1314بار در سال  نیاول یشکل گرفت و برا
، 1320شد. بعد از سال  سیتاس یبه نام اداره امور جهانگردکشور 

شورا  نیداد. ا یجهانگرد یعال یخود را به شورا یاداره مذکور جا
آن را  یو امور ادار شدیم لیبار در وزارت کشور تشک کی ایهفته

 تیاهم، 1333. در سال دادیوزارت خانه مزبور انجام م یاسیاداره س
آن و به منظور  یاقتصاد هایا توجه به جنبهب یخارج سمیجلب تور

مورد توجه  فمختل یافراد کشورها انیحسن تفاهم م یمبان میتحک
مجددا در وزارت کشور  یدولت قرار گرفت و اداره امور جهانگرد

که  دیگرد سیتاس احانیسازمان جلب س، 1342سال شد. در لیتشک
توسعه  یبرا یمؤثراقدامات  عیوس هایبرنامه میو تنظ هیبا ته

سازمان با  نیا، 1354به عمل آورد. در سال  یصنعت جهانگرد
شد و تحت نام وزارت اطالعات و  اموزارت اطالعات وقت ادغ

 (.42: 1396، یشروع به کار کرد )پورمهد یجهانگرد

 ،یاقتصاد هایتیعنوان مجموعه فعالبه یتوسعه گردشگر

تصادی جوامع داشته و اق هایسزایی در تقویت بنیانهب تأثیر
، کسب درآمد، منبع جدیدی برای اشتغالعنوان بهنقش آن 

های جذب ارز و تقویت زیرساخت، تربیشهای مالیاتی دریافت
 عاملی توسعه( و 1: 1390، اجتماعی مورد تأیید است )کاظمی

 درآمد افزایش و زاییاشتغال افزایش، فقر رفع جهت در مهم
  (.Sebele, 2010 :138) باشدمی روستایی مناطق مردم برای

تواند تغییرات فرهنگی و اجتماعی مهمی را در می گردشگری
، زاییاشتغال، و از طریق توزیع درآمد نمایدمیزبان ایجاد  یشهرها

کاهش فقر باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی شده و رفاه و سالمت 
 یراتییتغ، یردشگرگ یعمومی را ایجاد کند. مقصود از اثرات اجتماع

 راتییتغ نیدهد و ایرخ م زبانیم هافراد جامع یاست که در زندگ
و گردشگران صورت  نیساکن میبه سبب ارتباط مستق تربیش

در آداب  راتییتغ جادیا، یمقصود از اثرات فرهنگ نی. همچنردیگیم
در اثر حضور گردشگران است  زبانیجوامع م یهنر و معمار، و رسوم

سبب رشد  ندتوایم جهیتر بوده و در نتمدتبلند  راتیینوع تغ نیکه ا
در این  (.103 :1396، مرادپورشود ) یگردشگر یهاتیو توسعه فعال

، رضایتمندی جامعه محلی، رعایت حقوق انسانی و حقوق کار، میان
مین امنیت أت، افزایش امکانات و خدمات در مقاصد گردشگری

.. به .سازی نهادی ویفیت زندگی و نیز ظرفیتک یارتقا، اجتماعی
های اصلی پایداری اجتماعی را زمینه، های خودهمراه زیرمجموعه

  (.40: 1390، دهند )مهدویتشکیل می
 یدر مطالعات گردشگر دیجد ایشاخه یشهر یگردشگر

 اتیوارد ادب آشورث هایهیبا نظر 1990دهه  لیاست که از اوا
از  یاری(. در بس104: 1396، ی)باقرشده است  یگردشگر
و اساس توسعه  هیشهر پا، یموفق در صنعت گردشگر یکشورها
 (. 132: 1396، است )حمزه یگردشگر

، یو فرهنگ یخیتار یهابه علت دارا بودن جاذبه یمراکز شهر
 یگردشگر. شوندیم محسوب یمهم یغالبا مقاصد گردشگر

 هیمختلف بر پا هایزهیانگ با، مسافرت به شهر معنایبه یشهر
که در شخص  یشهر التیامکانات و تسه، گوناگون هایجاذبه
 (. 102: 1396، ادپور)مر باشدمی، کندیم جادیا زهیو انگ تیجذاب

، ادبودی یبناها، هامتنوع شامل: موزه یهاها با جاذبهشهر
مراکز  ،یشهر باز، هاپارک، یورزش یهاومیاستاد، تئاتر یهاسالن

به حوادث  طمربو ییهاو مکان یخیتار یمناطق با معمار، دیخر
 نیهستند. بنابرا یاریجاذب گردشگران بس، افراد مشهور ایمهم 

، سرو غذا، : محل سکونترینظ یاز امکانات گردشگر یادیحجم ز
قرار  هاشهر در، یخدمات گردشگر ریارتباطات حمل و نقل و سا

                                                      
2. Ashworth 
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از آن استفاده ، هرو خود ش دیگرگان از مناطق کننددیه بازدک دارند
  (.24: 1394، یی)لهسا کنندیم

 دیدر مادر 1995مه  8در  داریپا یگردشگر یکنفرانس جهان نیاول
 یسازمان جهان سیئر، کنفرانس نیا هیتاحتبرگزار شد. در مراسم اف

به حفاظت منابع  یبستگ یجهانگرد ندهیاعالم کرد که آ یجهانگرد
قدرت ، دارد. به اعتقاد صاحب نظران یگفرهنهای طیو مح یعیطب

صنعت نقش  نیاست که ا یمعن نیبد یدر اقتصاد جهان یگردشگر
  (.27: 1390، ی)رستم کندمی فایا داریدر توسعه پا یحساس

قابل قبول از توسعه  یفیتعر یجهانگرد یسازمان جهان
نظر وجود تفاقارائه کرده است که در مورد آن ا یگردشگر داریپا

از  ینوع یگردشگر داریتوسعه پا، سازمان نیدارد. از نظر ا
به ، گردد منابع منجر یتمام تیریاست که به مد یگردشگر

 یاساس یهافرآیند، یشئونات فرهنگ تیکه ضمن رعا ایوهیش
 یتحمای هایستمسی و یطمحیستزی عوامل تنوع، محیطیزیست
 (.50 :1393، ی)خلجان شود حفظ

در های مختلفی درباره توسعه گردشگری وجود دارد. دیدگاه
د کـه  ـکیبه مثابه  یجهانگرد دیدگاه حمایتی صـنعت موـل

 گرفته نظر در، استا کشوره توسـعه دهنـده اقتصـاد ویـاری
 یمسـائل اقتصـاد، اغلـب کشـورها یکـه بـرا یدورانـ در شود.می
 و یدر جذب منابع خارج یعامل، یرگردشگ اسـت و ـتیاهم یدارا
 رانطرفـدا ـدگاهید ـنیا، ـدیآمی به شمار یقدرت ارز شیافزا
 با اریبس یگردشگر یاقتصادهای نگرش جنبه نیا دارد. در یاریبسـ
به نقـش مهـم آن در رفع ، گذاراناستیس شود ومی یتلق تیاهم

به توسعه  یتیماح دگاهید، کنندیکشورها توجه م یمشکالت اقتصاد
گردشگر  امکانـات جلـب جهانگرد و و سـاتیسأت تربیشهرچـه 

 یکوشـد مشـکالت اقتصـادمی قیطر نیاز ا دهد ومی تیاهم
  (.58: 1391، یتفرش پوری)غن جامعـه را بـه حـداقل برسـاند

اگر  یمعتقدند که توسعه گردشگر ینظارت دگاهیطرفداران د
وحفظ  داریتوسعه پا یبـا مبـان، ت نباشددولهای همراه نظارت

خواهد  ریکشورها مغا یوانسان یفرهنگ، یخیتار، یعیمنابع طب
به منظور  یگردشگر داریتوسـعه ناپا، از کشـورها یبود. در برخـ

نزول  و یعیمنابع طب بیخرمنجر به ت، زود بازده یمقاصد اقتصاد
  (.102: 1396، ان)مرادپور و همکار بود شـدهاضـافی هایارزش

های تیدخالت دولت در فعال یحیتلو طوربه یسازگار گاهدیدر د
ود رفتهیپذ یگردشگر ـاس ا .شده ـب  هادولت، هینظر ـنیبراس

را یمناسـب گردشـگرهای استیتا با انتخاب س دندیکوشمی  یـب
وع، کشـور خـود ـازگار یـن توسعه  و یمصالح جمع انیم قیتطب و یس

توسعه آن ، یمحدود ساختن گردشگر یجابه کنند و جادیا یگردشگر
  (.32: 1394 ،رونیزی انیاکبر) منافع کشور هماهنگ سازند را با مصالح و

، یبه گردشگر یعلمهای کردیرو، مداردانش دگاهیدر د
  نیشد. در ا یاقتصاد و یاسـیصـرفا س هایدگاهید نیگزیجا

 یبرمبنا، یتوسعه گردشگر درباره یاسیسهای میتصم، دگاهید
، یمنطق هاییخط مش اتخاذ و یعلمـ هایپژوهش و قاتیتحق

 هتوسع و یتوسعه گردشگر جینتا یعلم یابیبا توجه به ارز
قرار گرفت. براساس  اریبس تأکیدمـورد  یگردشگر قـاتیتحق
رشته مستقل  کیبه مثابه  جهانگردی رشتهکهبود دگاهید نیهم

 (.58: 1391، یتفرش پوری)غن طرح شددر جهـان م یعلمـ
به موازات هم از زمان جنگ  یتوسعه و گردشگرهای هینظر

 نیدارند. نخست یادیاند و نقاط مشترک زدوم رشد کرده یجهان
 زانیرابزار توسعه توسط برنامهعنوان به یدرباره گردشگرها پژوهش

، سازمان ملل لیاز قب ییهاسازمان یانجام شد که برا یو اقتصاددانان
کردند. می کار یو توسعه اقتصاد شارکتو سازمان م یبانک جهان

 دیبنا به ضرورت با توسعه به تعادل رس یگردشگر، 1960دهه  یط
 نیا ،ارتباط نی. در همدیآمی به حساب ینوساز یاز الگو یکه بخش

یم شیو مشاغل را افزا یارز خارج یباور وجود دارد که گردشگر
اقتصاد  کیچندبرابر تحر یبا اثرات یگردشگرهای نهیدهد و هز

  (.47، 1394، یزیرون انیرا به همراه دارد )اکبر یمحل
کنفرانس سازمان ملل در ، ینوساز یدر انطباق با الگو

 تأکید 1963در سال  یالمللنیب یمورد مسافرت و گردشگر
جه به با تو یبه گردشگر یتربیش تأکید دیباها کرد که دولت

 داشته باشند یو توافقات تجار یتوسعه اقتصادهای برنامه
(Smith, 2014: 44).  

های غالب توسعه در پژوهشهای هیاز نظر یکی یوابستگ
ارتباط  یگردشگر یکه با اثرات منف نیا ژهیاست. به و یگردشگر

مورد  یادیتوسط پژوهشگران ز یو گردشگر یدارد. بحث وابستگ
 یدهدر سازمان یبحث وابستگ یاست. مبناقرار گرفته  یبررس

 است.  نهفتهجهان سوم  یو در ساختار اقتصاد یصنعت گردشگر
 یتیچند ملهای استدالل کرده که شرکت نی( چن1979) مولر

 یرویرابطه ن نیاند. در همکرده دایدر جهان سوم توجه پ یکاریبه ب
باعث  یالمللبین یدر گردشگر کپارچهیو  یکنترل کننده خارج

جهان اول شده که خطوط  یتیبزرگ چندملهای ظهور شرکت
 را کنترلای رهیزنجهای عمده تورها و هتلهای فروش، ییهوا
، جادیصنعت را ا نیاهای قادرند مؤلفهها شرکت نیکنند. امی

 یگردشگر به توسعه محصول تیکنند و در نها یابیهماهنگ و بازار
 اهدافابعاد و   ،1شکل در  (.41: 1395، یبیحب ی)کوه ابندیدست 
اقتصاد، تأثیرپذیری و اجتماعی  شامل را که پایدار گردشگری توسعه

 است.  نمودهرائه ا های هرکداممولفهبا باشد می فرهنگی –

                                                      
3. Muller 
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 16: 1380عزیزی،  :مأخذ                             
توسعه و  یشهر داریپا یگردشگر یهاپروژه یهدف اصل

 نیصنعت ماب یشرکا یبرا یکل یهاگسترش چارچوب
 یو ترق ندهینما یهاانجمن، شهرها یمقامات رسم، پژوهشگران

و  یداریاصول پا ریدرگ یمحل یهاحکومت یاشکال نو و ابزارها
 ادچون توسعه اقتص ییهااست. برداشتن گام یمشارکت یریگمیتصم

 یخدمات و باال بردن استانداردها تیفیبه ک دنیبهبود بخش، داریپا
 یآماده کردن شهروندان برا، هایریگمیتصم شهروندان در یزندگ
و ارائه خدمات  کیالکترون یرساناطالع، محوردانشدر جامعه  یزندگ

 تیو بدون محدود یلیها بدون تعطسازمان ریو سا هایشهردار
 یشهر یبه گردشگر یابیدست یازهاین شیاز پ رهیو غ یمکان

  (.699  :1389 ،یگردد )سلطانیم یتلق داریپا
و در  یگردشگر یزیرکه هم اکنون در برنامه ییبناریز کردیرو

 داریبه توسعه پا دنیرس کردیرو، رودیانواع توسعه به کار م ریسا
 ریو سا یفرهنگ، یعیمنابع طب، داریاست. براساس روش توسعه پا

د و در نحفظ شو ، بایدندهیاستفاده مداوم در آ یبرا یمنابع گردشگر
بنابراین  د.نباش دیو مف سودمند یجامعه کنون یبرا، حال نیع

 داریاست که توسعه پا یاصول نیمستلزم تدو یگردشگر یزیربرنامه
  (.40 :1390، ییها بنا نهاده شوند )تقواآن یبر مبنا یگردشگر

  ریزی استراتژیک توسعه گردشگریامهبرن ندفرآی ،2شکل 
 دهد.را نشان می
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 6: 1393همکاران، زاده و ابراهیم مأخذ:                                                               

 اجرا تنظیم راهبرد

1  
توافق مقدماتی)تصمیم 

 ریزی(جهت برنامه

 –سیاسی - هافشارها/ روند
 فنی -اقتصادی -اجتماعی

 سرمایه گذاران گردشگران
 مالیات دهندگان

 فشارهای رقابتی همکاران رقبا،
 فشارهای مساعد

4 
 محیط خارجی

6 
مسائل 

 استراتژیک

2 
 تعهدات

 3  
فلسفه وجودی 

 توسط 
 افراد ذینفع

7 
ها:استراتژی   

 گزینه های عملی
 موانع 

 پیشنهادهای اصلی
 تاقداما

 برنامه کاری

8 
 توصیف سیستم در آینده

 چشم انداز موفقیت

5  
 محیط داخلی

 اقتصاد -منابع شامل: مردم
 هاها و تواناییصالحیت

 های موجوداستراتژی
 های خرداستراتژی

 زمانبندی عملکرد نتایج

ها و تهدیدهافرصت  

 نتایج اقدامات

 نقاط قوت و ضعف
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 پیشینه تحقیق
در توسعه  یشهر ینقش گردشگر(، 1390) خدایی و همکار

را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نشان  شهرها داریپا
 ،یامکانات فرهنگ جادیدر ا یشهر یتوسعه گردشگرداد که 

مبادالت  ،یروابط اجتماع شیافزا ،یورزش ،یحیمراکز تفر
 یفرهنگ تیهو تیها، تقوحرفه نهیدر زم یآگاه ادجیا ،یفرهنگ

تیفعال جادیا ،یمهاجرت، اصالح ساختار سن زانیشهر، کاهش م
 ر،شه یاز رکود اقتصاد یریجلوگ ،یتنوع اقتصاد ،یخدمات یها

ساز نهیزم یبه نوع بیان شده، . عواملکندیم فاینقش مهم را ا
 .باشندیشهرها م داریتوسعه پا

شدن  ییاجرا یریرپذیتأث(، 1396ن )مبرهن و همکارا
توسعه  کپارچهی تیریدر مد یراهبرد توسعه شهر یهاشاخص
را مورد مطالعه قرار دادند. طبق در شهر چابکسر شهری  یگردشگر

 یاجرا ازیآمده از سنجش امت دستبه نیانگیمها، نتایج مطالعه آن
خوب،  ییو حکمروا یتیریدر شهر چابکسر )مد CDS یهاشاخص

 اریمع نیانگیبودن(، باالتر از م یبودن، رقابت یبودن، قابل زندگ ینکبا
شهر  ی( براCDS) یراهبرد توسعه شهر نیتدو بوده است و
 ستمیدر س رگذاریبر عناصر تأث یهماهنگ جادیچابکسر و ا

و  کپارچهی تیریشهر و توجه به نظام مد یگردشگر یزیربرنامه
قاء سطح مشارکت به همراه ارت یو گردشگر یکارآمد شهر

 است. یالزام یگردشگر یهاطرح یو اجرا هیشهروندان در ته
 یگردشگر یهاتیظرف لیتحل(، به 1395پوراحمد و همکاران )

نقش آن در  یو بررس یدانشگاه یبر کاربر تأکیدهرمز با  رهیجز
هرمز  رهیجز یو اجتماع یو رونق اقتصاد یتوسعه گردشگر

 ییشناسا یبرا SWOT لیاز تحل آنها در مطالعه خود پرداختند.
مطالعه  جینتاکردند. استفاده  دهایها و تهدها، فرصتها و ضعفقوت

 یو اجتماع یبر توسعه اقتصاد گاهوجود دانش آنها نشان داد که
 ریتأث یدانشگاه یکاربر یو توسعه اراض بوده رگذاریهرمز تأث رهیجز
  خواهد داشت. منطقه  یدر توسعه گردشگر یادیز

بر  یمدارادهیپ یهاشاخص ریتأث(، 1396) ادپور و همکارانمر
آباد را مورد مطالعه قرار ی در شهر خرمشهر ادهیپ یگردشگر هتوسع

و  یمدارادهیپی هاشاخص نیبها، دادند. طبق نتایج مطالعه آن
رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.  یشهر ادهیپ یتوسعة گردشگر

ین تاثیر را تربیشایی و جذابیت، های امنیت، دسترسی، پویصخشا
ین تاثیر ترکمداشته اند و پیوستگی، تنوع کاربری وراحتی به ترتیب 

 اند.آباد داشتهرا بر توسعه گردشگری شهری در خرم
بزرگ به عنوان  یورزش دادیرو کتاثیر ی ،(1997)4برام ویل

را شهر شفیلد انگلستان  در داریپا یتوسعه گردشگر یاستراتژ کی
به ارتباط اثرات رویدادهای  مورد مطالعه قرار داد. او در تحقیق خود

در  دانشجویی( جهانی هایبازی گذاریسرمایهبزرگ ورزشی )

                                                      
4. Bramwell 

و  وسعه گردشگری پایدار شهری پرداختگذاری و تترویج سرمایه
 ها و بازسازیاندازی بازیهای راهبردی مورد نیاز جهت راهبرنامه

 را پیشنهاد داد. انداز توسعه یکپارچه پایدار، در داخل چشم هاآن
 نگرش ساکنان نسبت»تحقیقی با عنوان  در(، 2004) هریل

به « یگردشگر یزیربرنامه یامدهایبا پ گردشگری: توسعه به
بررسی نگرش ساکنان نسبت به گردشگری در ارتباط با عوامل 

 و یاقتصاد یوابستگی، عوامل مکاناجتماعی و اقتصادی، 
 گردشگری به توسعه ساکنان نگرشبا  ساکنان جامعه یشناستیپ

را مورد سنجش تئوری مدل رشد  و جامعه به دلبستگی دیدگاه و
توسعه  فرآیند شروع برای. بررسی او نشان داد که قطعی قرار داد

 مربوط مسائل ارتباط با در شهروندان مشارکت ری شهری،گردشگ
 و ریزیمخالف با برنامهشناسایی مردم موافق یا  و گردشگری به

 اند.خود را فراهم کرده جوامع در توسعه گردشگری
(، شاخص عملکرد پایدار برای توسعه 2008) کاستالنی و ساال

توسعه او دریافت که  مطالعه قرار داد.را مورد  سیاست گردشگری
 قیتشو یبرا دیمف یتواند روشمی داریپا یگردشگر یها استیس

حفاظت از مناظر ء اشتغال و ارتقا شیر ، افزاکسب و کا دیاشکال جد
در  داریپا یجهانگرد یاستفاده از منشور اروپا برا. همچنین باشد

و امکان  یتوسعه محل یروش مرجع برا کیمناطق حفاظت شده، 
در و  است یداریپا استیس فیدر تعر یمحل نفعانیمشارکت ذ

 ندیآرف کیدر  کپارچهی یداریپا یهااز موارد، شاخص یاریبس
 یهااستفاده از شاخصاو نتیجه گرفت که  .ابندییتوسعه م یمشارکت

 یبرا یمحل اسیرفاه و توسعه در مق یریگاندازه یبرا یداریپا
از  افتهیتوسعه یهایمدت استراتژمدت و بلندکوتاه راتیتأث یابیارز
 .است کیاستراتژیک راهکار مشارکت منشور اروپا  ندیآفر قیطر

 

 مطالعه محدوده مورد

با  گلوگاه شهرو  شده واقع مازندران استان شرق در شهر گلوگاه
 ،گرگان جیخل به شمال از. باشدآن می مرکز ،نفر 40078 جمعیت

 بهشهر شهرستان به غرب از البرز کوه رشته و جنگل به جنوب از
 .شودیم محدود جرکلباد به شرق از و

 به خشب دو یدارا شهرستان نیا یکشور ماتیتقس در 
 و چشمه توسکا دهستان دو با( گلوگاه) یمرکز بخش یهانام

 دو با کلباد بخش و گلوگاه نام به شهر کی و آزادگان دهستان
  .باشدیم یغرب کلباد دهستان و یشرق کلباد دهستان

، موقعیت محدوده مورد مطالعه را بر روی نقشه نشان 3شکل 
استان مازندران،  ریزیسازمان مدیریت و برنامهکه از دهد می

 دریافت شده است.
 

                                                      
5. Harrill  
6. Castellani and Sala  
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گلوگاه گاه در استان مازندران و شهرستانشهر گلو نقشه موقعیت .3شکل 

 پژوهش انجام روش
 - توصــیفیروش  بــااز نــوع تحقیقــات کــاربردی  حاضــر، پــژوهش
خانوارهای شهرستان گلوگـاه،   شاملجامعه آماری  .استبوده تحلیلی 

حجم نمونه با استفاده از فرمول کـوکران  ند. بودمدیران و گردشگران 
روش هـای تحقیـق، از   در انتخاب نمونه گردید.تعیین نفر  360تعداد 
. اسـتفاده شـد   حجـم نمونـه  با  ای متناسبطبقه گیری تصادفینمونه
ساخته براسـاس مقیـاس   از طریق پرسشنامه محقق های تحقیقداده

آلفـای    اسـتفاده از آزمـون  پایایی ابـزار بـا    گردید.آوری جمعلیکرت 
 مورد تائید قرار گرفت. 87/0 با ضریب کرونباخ،

 

 هایافته
های تحقیق در دو بخش گردشگران و جامعه میزبان و یکیافته

در شهر  یشهر یرشد و توسعه گردشگر یوهایسنار ،بخش 
 گلوگاه، ارائه گردیده است.

 

 الف: گردشگران

 گردشگری شهری توسعه پايداراثرات ساختار اقتصادی  

طرفه  تأثیر ساختار اقتصادی بر توسـعه پایـدار،   درآزمون تی یک
آمـد. بنـابراین    دسـت به 3/18و میانگین  000/0سطح معناداری 

  است.تأثیر ساختار اقتصادی بر توسعه پایدار معنادار 
به این معنا  ،آمده باالتر از میانگین مفروض دستبهمیانگین 

ساختار اقتصادی در رسـیدن  هبود وضعیت ب توجه به باشد کهمی
، 1تـر در جـدول   . اطالعـات دقیـق  باشدبه توسعه پایدار مؤثر می

 ارائه شده است.
 
جج

 از نگاه گردشگران شهر گلوگاهساختار اقتصادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری  تأثیر آزموننتایج . 1جدول

 سطح معناداری ای استاندارد از میانگینخط انحراف معیار میانگین ارزش تی مقدار تی

229/53 18 30/18 439/3 343/0 000/0 

توسعه پايدار  فرهنگی دراثرات ساختارهای اجتماعی، 

 گردشگری شهری
فرهنگی بر توسعه  تأثیر ساختار اجتماعی طرفه یکدرآزمون تی 

آمـد.   دسـت بـه  45/21و میانگین  000/0سطح معناداری پایدار، 

این تأثیر ساختار اقتصادی بر توسعه پایدار معنادار بـوده و بـا   بنابر
آمده باالتر از میانگین مفـروض   دستبهمیانگین که اینتوجه به 

فرهنگـی در   که توجه به سـاختار اجتمـاعی   این معنا . بهباشدمی
 (.2جدول )باشد مؤثر می شهر گلوگاه رسیدن به توسعه پایدار

 از نگاه گردشگران شهر گلوگاه ،شهری گردشگری پایدار توسعه و رشد در فرهنگی، اجتماعی ساختارهای ثیرآزمون تأ نتایج. 2جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد از میانگین انحراف معیار میانگین ارزش تی مقدار تی

457/40 21 45/21 213/4 421/0 000/0 



 ، ...یشهر یگردشگر توسعهدر رشد و  یو نهاد یطیمح ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع یساختارها لیتحلزند مقدم و همکاران:         20

 ریاثرات ساختار محیطی در توسعه پايدار گردشگری شه
سـطح  تأثیر ساختار محیطی بر توسعه پایدار،  طرفه یکآزمون تی  در

تـأثیر   بنـابراین آمـد.   دسـت بـه  06/15و میـانگین   000/0معناداری 
ساختار اقتصادی بر توسعه پایدار معنادار بوده و با توجـه بـه میـانگین    

توجـه بـه سـاختار    و  باشدآمده باالتر از میانگین مفروض می دستبه
 تـر بـیش باشد. اطالعات ر رسیدن به توسعه پایدار مؤثر میمحیطی د
  ارائه گردیده است.، 4در جدول 

 

 از نگاه گردشگران شهر گلوگاه ،شهری گردشگری پایدار توسعه و رشد در محیطی ساختار آزمون تأثیرنتایج . 3جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد از میانگین انحراف معیار میانگین ارزش تی مقدار تی

387/51 15 06/15 152/2 215/0 000/0 

 

 اثرات ساختار نهادی در توسعه پايدار گردشگری شهری

سـطح  تأثیر ساختار نهادی بـر توسـعه پایـدار،     طرفه یکدرآزمون تی 
 کـه ایـن  آمد. با توجه بـه  دستبه 24/16و میانگین  000/0معناداری 
، مشـخص  باشـد گین مفروض مـی آمده باالتر از میان دستبهمیانگین 

به ساختار نهادی در رسیدن به توسعه پایـدار  اهمیت دادن  شود کهمی
 .(4جدول  )باشد مؤثر می

 از نگاه گردشگران شهر گلوگاه شهری، گردشگری پایدار توسعه و رشد در نهادی ساختار آزمون تأثیر نتایج. 4جدول 

 سطح معناداری ای استاندارد از میانگینخط انحراف معیار میانگین ارزش تی مقدار تی

097/65 15 24/16 034/2 203/0 000/0 

  

  یزبانب( جامعه م
 اثرات ساختار اقتصادی در توسعه پايدار گردشگری شهری

ـ در رشد و توسعه پاتأثیر ساختار اقتصادی  طرفه یکآزمون تی  در  داری
 دستبه 14/54و میانگین  000/0سطح معناداری ی، شهر یگردشگر

ـ پا، پایـدار  توسـعه در رشد و  اقتصادیتأثیر ساختار  معنابه این  آمد.  داری

ـانگین  کـه  اینی معنادار بوده و با توجه به شهر یگردشگر  دسـت بـه می
ـادی   پس ،باشدآمده باالتر از میانگین مفروض می توجه به ساختار اقتص

 ،5جـدول   اسـت ی مـؤثر  شـهر  یگردشـگر  داریتوسعه پادر رسیدن به 
 تر را ارائه داده است.اطالعات دقیق

 
 

 در نظر ساکنان جامعه میزبان شهر گلوگاه ، آزمون تأثیر ساختار اقتصادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری نتایج .5ل جدو
 سطح معناداری خطای استاندارد از میانگین انحراف معیار میانگین ارزش تی مقدار تی

33/145 45 14/54 778/6 352/0 000/0 

 

فرهنگی در توسعه پايدار اثرات ساختارهای اجتماعی، 

 گردشگری شهری

در رشد و فرهنگی  -تأثیر ساختار اجتماعی طرفه یکآزمون تی  در
و میانگین  000/0سطح معناداری ی، شهر یگردشگر داریتوسعه پا

عه در رشد و توسآمد. بنابراین تأثیر ساختار اقتصادی  دستبه 10/58

 دستبهی معنادار بوده و با توجه به میانگین شهر یگردشگر داریپا
 یجتماعاتوجه به ساختار  ،باشدآمده باالتر از میانگین مفروض می

-ی مؤثر میشهر یگردشگر داریتوسعه پای در رسیدن به فرهنگ -

 .(6جدول )باشد 

 
 

 در نظر ساکنان جامعه میزبان شهر گلوگاه، شهری گردشگری پایدار توسعه و رشد در فرهنگیاجتماعی،  ساختارهای تأثیرآزمون  نتایج .6جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد از میانگین انحراف معیار میانگین ارزش تی مقدار تی

86/117 51 10/58 588/8 467/0 000/0 
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 اثرات ساختار محیطی در توسعه پايدار گردشگری شهری
 داریدر رشد و توسعه پاتأثیر ساختار محیطی   طرفهیکدرآزمون تی 

 00/34و میانگین  000/0سطح معناداری ی، شهر یگردشگر
 داریتوسعه پا در رشد وآمد. بنابراین تأثیر ساختار اقتصادی  دستبه

باالتر از  ،آمده دستبهمیانگین  باشد.می ی معنادارشهر یگردشگر

د که توجه به ساختار دهنشان میو این  باشدمیانگین مفروض می
باشد. ی مؤثر میشهر یگردشگر داریتوسعه پامحیطی در رسیدن به 

 ارائه گردیده است.، 7در جدول  تربیشاطالعات 

 

 در نظر ساکنان جامعه میزبان شهر گلوگاه ، شهری گردشگری پایدار توسعه و رشد در محیطی ساختار آزمون تأثیرنتایج . 7جدول 
 سطح معناداری خطای استاندارد از میانگین انحراف معیار میانگین ارزش تی مقدار تی

045/109 33 00/34 474/5 284/0 000/0 

 
  توسعه پايدار گردشگری شهریدر  اثرات ساختار نهادی

در رشد و تأثیر ساختار نهادی  طرفه یکآزمون تی  در
و  000/0سطح معناداری ی، شهر یگردشگر داریتوسعه پا

در آمد. بنابراین تأثیر ساختار اقتصادی  دستبه 36/33انگین می

با توجه به  است.ی معنادار شهر یگردشگر داریرشد و توسعه پا
 ،باشدآمده باالتر از میانگین مفروض می دستبهمیانگین که این
توجه به ساختار نهادی در رسیدن به توان نتیجه گرفت که می

 (.8جدول )باشدؤثر میی مشهر یگردشگر داریتوسعه پا
 

 در نظر ساکنان جامعه میزبان شهر گلوگاه ، شهری گردشگری پایدار توسعه و رشد در نهادی ساختار آزمون تأثیر نتایج. 8جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد از میانگین انحراف معیار میانگین ارزش تی مقدار تی

94/122 33 36/33 756/4 247/0 000/0 

 

 شهرگلوگاهدر  ين سناريوهای توسعه گردشگری شهریتدو
مرحله  7در  گلوگاه شهر گردشگریساخت سناریوهای توسعه 

 :این مراحل به شرح زیر هستند گیرد کهانجام می اصلی
 مشخص کردن موضوع اصلی سناریو 

 رهای کلیدیومشخص کردن فاکت 

  رانپیشمشخص کردن نیروهای 

  نیروهای  ترینمهممشخص کردن میزان عدم قطعیت
 و کلیدی رانپیش

 شناسایی و تعیین منطق سناریو 
  (تدوین سناریو)داستان سرایی 

 بندی سناریوهااولویت 
احتکـار و بـورس بـازی    عوامـل  ، 9جدول با توجه به اطالعات 

 ،ضغف و ناکارآمـدی سـاختار سـازمانی گردشـگری اسـتان     ، زمین
ت به کمبود فضاهای گردشگری عمومی و خدمات گردشگری نسب

عدم وجود خدمات متناسب بـا  ،  گریزی(-شهرهای اطراف)توریسم
و عوامــل   تأثیرپــذیری، بــاالترین امتیــاز تـوان شــهر و شهرســتان 

وابستگی بـه درآمـدهای نفتـی و عـدم احسـاس نیـاز بـه درآمـد         

 چشـم  سـند  در گردشـگری  به دارنگاه ارزشی و جهت، گردشگری
یره سیاسی میان ایـران  روابط ت، (مذهبی گردشگری) ساله 20 انداز

 المللی بین هایتعامل ناکارآمد ایران با سازمان، و کشورهای غربی
بـر توسـعه   میزان تأثیرگذاری  از نظر امتیاز را باالترین، گردشگری

 اند.، کسب کردهگردشگری شهری در شهر گلوگاه 

عامل  31 ،10و  9های عوامل مطرح شده، در جدول از میان
المللی ای و ملی و بینمنطقهمحلی، کلیدی در سه سطح 

عوامل به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ند. این شناسایی شد
 گردشگری تری در رابطه با توسعهمیزان تأثیرگذاری بیش

 و عبارتند از: برخوردار هستند شهر گلوگاهی، شهر
 المللی. سطح بین1

 روابط تیره سیاسی ایران با کشورهای غربی؛ 

 المللی های بینآمد ایران با سازمانتعامل ناکار
 گردشگری؛

 .انزوای ایران در فرآیند جهانی شدن 

 ای. سطح ملی و منطقه2 
 دار به گردشگری در سند نگاه ارزشی و جهت

 انداز بیست ساله؛چشم

 وابستگی به درآمد نفتی؛ 
  دیدگاه سیاسی و دینی ایدئولوژیک نسبت به

 ؛گذاری گردشگریسیاست

 های حطر جمله از دولتی هایها و برنامهگذاریسیاست
 ؛جامع گردشگری

 ناکارآمدی ساختار سازمانی گردشگری کشور. 

 . سطح محلی3
 نبود کارکنان آموزش دیده در بخش گردشگری منطقه؛ -
 .کمبود زیرساخت -
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 کافزار میک مپذیری عوامل کلیدی با استفاده از نرمتأثیرگذاری و تأثیرامتیاز میزان . 9 جدول
 پذيریتأثیرامتیاز  گذاریتأثیرامتیاز  عوامل شماره

 69 46 احتکار و بورس بازی زمین 1

 53 50 همجواری با دریای خزر و بهره مندی از ساحل مناسب 2

 58 49 قرارگیری شهر در مسیر آزادراه شمال و جاده های کناری 3

 51 50 گرایش منطقه به سرمایه گذاری در بخش گردشگری 4

 62 54 (گریزیی گردشگری عمومی و خدمات گردشگری نسبت به شهرهای اطراف)توریسمبود فضاهاکم 5

 61 54 عدم وجود خدمات متناسب با توان شهر و شهرستان 6

 58 49 فصلی بودن حضور توریست در منطقه 7

 60 49 تخریب و زیر ساخت و ساز بردن اراضی زراعی با ارزش وسرسبز داخل و پیرامون شهرها 8

 58 53 های گردشگری متناسب با نیاز منطقهم وجود کاربریعد 9

 48 59 های گردشگریضعف بازاریابی و تبلیغات جاذبه 10

 50 49 عدم آگاهی جامعه محلی از منافع گردشگری 11

 55 52 عدم مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری 12

 60 44 شهری –های روستا مهاجرت 13

 58 42 ت طبیعیو مخاطرا خشکسالی 14

 59 44 رونق بخش گردشگری شهرستان 15

 64 57 ضغف و ناکارآمدی ساختار سازمانی گردشگری استان 16

 58 61 نبود کارکنان آموزش دیده در بخش گردشگری منطقه 17

 56 50 های ارتباطی استانبهبود شبکه راه 18

 54 37 گسترش گردشگری هدایت نشده 19

 54 39 ها در مرکز شهرستانذاریسرمایه گ افزایش 20

 56 65 های الزم در سطح شهرستان و استانکمبود زیرساخت 21

 58 56 دسترسی به شبکه ریلی 22

 53 72 گردشگری جامع هایطرح جمله از دولتی هایها و برنامهسیاست گذاری 23

 52 71 ناکارآمدی ساختار سازمانی گردشگری کشور 24

 51 73 دینی ایدئولوژیک نسبت به سیاست گذاری گردشگری ه سیاسی ودیدگا 25

 57 76 وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم احساس نیاز به درآمد گردشگری 26

 56 79 ساله )گردشگری مذهبی( 20دار به گردشگری در سند چشم انداز نگاه ارزشی و جهت 27

 51 78 بیروابط تیره سیاسی میان ایران و کشورهای غر 28

 48 76 های بین المللی گردشگریتعامل ناکارآمد ایران با سازمان 29

 48 72 جهانی شدن فرآیندانزوای ایران در  30

 48 18 ایعدم امنیت در خاورمیانه و جنگ و درگیری منطقه 31

 1724 1724 مجموع 

 



 23         1399، بهار و تابستان 21پیاپی، 1شماره م، یازدهسال شهری، شناسیهای بومدو فصلنامه علمی پژوهش                         

 

 گردشگری شهر گلوگاهابطه با توسعه پذیر در رتأثیرگذار و تأثیربندی عوامل کلیدی رتبهنتایج  .10جدول 

 عامل تأثیر مستقیم عامل رتبه
تأثیرپذيری 

 مستقیم
 عامل

 تأثیر 

 غیر مستقیم
 عامل

تأثیرپذيری 

 غیرمستقیم

 398 احتکار 451 چشم انداز 400 احتکار 458 چشم انداز 1

 373 ناکارآمدی 451 روابط سیاس 371 ناکارآمدی 452 یروابط سیاس 2

 358 کمبود 439 تعامل 359 بودکم 440 نفت 3

 351 خدمات 433 نفت 353 خدمات 440 تعامل 4

 347 تخريب 417 ايدئولوژی 343 تخريب 423 ايدئولوژی 5

 346 مهاجرت 399 ساختار ساز 348 مهاجرت 417 عهای جامطرح 6

 341 رونق 398 انزوا 342 رونق 417 انزوا 7

 338 کارکنان 396 ای جامهطرح 336 آزادراه شم 411 ساختار ساز 8

 355 فصلی 366 زيرساخت 336 فصلی 377 زيرساخت 9

 334 مخاطرات 351 کارکنان 336 گردشگری 353 کارکنان 10

 334 گردشگری 339 بازاريابی 336 مخاطرات 342 بازاريابی 11

 333 شبکه ريلی 335 ناکارآمدی 36 کارکنان 330 ناکارآمدی 12

 333 آزادراه 320 شبکه ريلی 336 ريلیشبکه  324 شبکه ريلی 13

 333 نفت 320 کمبود 330 نفت 313 کمبود 14

 327 زيرساخت 320 خدمات 324 شبکه راه 313 خدمات 15

 324 چشم انداز 310 گردشگری 324 زيرساخت 307 گردشگری 16

 323 شبکه راه 303 عدم مشارکت 324 چشم انداز 301 عدم مشارکت 17

 318 عدم مشارکت 299 رسرمايه گذا 319 دم مشارکتع 290 همجواری 18

 314 شهرستان 295 همجواری 313 هدايت نشده 290 رسرمايه گذا 19

 311 هدايت نشده 292 فصلی 313 شهرستان 290 شبکه راه 20

 309 عهای جامطرح 292 تخريب 307 همجواری 284 آزادراه 21

 308 جواریهم 291 آزادراه 307 عهای جامطرح 284 فصلی 22

 305 مانیساختار ساز 287 عدم آگاهی 301 ساختار ساز 284 تخريب 23

 301 ايدئولوژی 286 شبکه راه 295 رسرمايه گذا 284 عدم آگاهی 24

 296 روابط سیاس 275 احتکار 295 ايدئولوژی 266 احتکار 25

 295 رسرمايه گذا 261 مهاجرت 295 روابط سیاس 255 مهاجرت 26

 286 عدم آگاهی 259 رونق 290 عدم آگاهی 255 رونق 27

 280 انزوا 244 مخاطرات 278 بازاريابی 243 مخاطرات 28

 279 تعامل 231 شهرستان 278 تعامل 226 شهرستان 29

 278 امنیت 215 هدايت نشده 278 انزوا 214 هدايت نشده 30

 278 بازاريابی 109 امنیت 278 امنیت 104 امنیت 31
 

جج

 رانپیشعوامل کلیدی و نیروهای  ترينمهم بندیطبقه

 و عدم قطعیت تأثیربراساس 

  رانپیشبندی عوامل کلیدی و روندهای این مرحله شامل طبقه
  :براساس دو معیار است

درجه اهمیت برای موفقیت موضوع یا تصمیم اصلی که در  (اول
 ؛گام اول شناسایی شده است

 .آن عوامل و روندهاکننده  درجه عدم قطعیت احاطه (دوم 
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ناپذير بودن تحوالت و نتايج بینیمیزان پیش) عدم قطعیت

  (آينده

در این مرحله با استفاده از ماتریس تأثیر و عدم قطعیت 
رانی را مشخص خواهیم کرد که هم از یروهای پیشترین نمهم

میزان تأثیرگذاری باالیی برخوردار باشند و هم درجه عدم 
نیز باال باشد. برای این کار با تهیه پرسشنامه و ها قطعیت آن

 ریزی و مدیریتاستفاده از نظر کارشناسان و متخصصین برنامه
ترین عوامل میزان و درجه تأثیر و عدم قطعیت مهم گردشگری

 . ران مشخص شدکلیدی و نیروهای پیش

دار نگاه ارزشی و جهت)که عوامل سیاسی  ندنشان داد ها،یافته
انزوای ایران در ، ساله 20 گری در سند چشم اندازبه گردش

وابستگی به درآمدهای ) شرایط اقتصادی، (فرآیند جهانی شدن
و کمبود  (درآمد گردشگری نفتی و عدم احساس نیاز به

عنوان به های الزم در سطح شهرستان و استانزیرساخت
شهر  گردشگریران در وضعیت آینده ترین نیروهای پیشمهم
، میزان عدم قطعیت و 11در جدول . دارندمؤثرتری  نقش گاهگلو

 سطح تأثیر هر یک از عوامل نشان داده شده است.
 

 

 هارانعدم قطعیت و سطح تأثیر عوامل کلیدی و پیش یزانم. 11جدول
ج

وضعیت نیروهای پیشران در قالب سناریوهای ، 12جدول
نیروهایی ها، این نیرو دهد.را نشان می 11مشخص شده در جدول 

گلوگاه در شهر  گردشگریهستند که عوامل کلیدی را در توسعه 

 

و رفتار متفاوت این نیروها در  دهندتحت تأثیر قرار می سطح کالن
به  گلوگاه شهری، شهرتوسعه گردشگری آینده باعث خواهد شد که 

 .های گوناگون و متفاوتی از رشد مواجه شودشکل
 ج

 ران در سه سناریو متفاوتهای پیشضعیت نیرو. و12جدول 
 سناريو                                              

 

 نیروهای پیشران

 3 سناريو 2 سناريو 1 سناريو

دار به گردشگری در سند نگاه ارزشی و جهت
 ساله 20چشم انداز 

رفتن نگاه ارزشی و  ینب از
 دار به گردشگریجهت

نگاه ارزشی و  یافتن کاهش
دار به گردشگری در حد تجه

 متوسط

نگاه ارزشی و  یافتن شدت
دار به گردشگری در سند جهت

 ساله 20انداز چشم

 انزوای ایران در فرآیند جهانی شدن
 در ایران موقعیت و روابط بهبود

 شدن جهانی فرآیند
 ارتباطات زمینه شدن فراهم

 جهانی
ایران در فرآیند  تربیشانزوای 

 جهانی شدن

گی به درآمدهای نفتی و عدم احساس نیاز وابست
 به درآمد گردشگری

 افزایش و رانتی وابستگی عدم
 اقتصاد در گردشگری سهم

 و رانتی وابستگی شدن ترکم
 در گردشگری سهم افزایش

 اقتصاد

وابستگی به درآمدهای  افزایش
نفتی و عدم احساس نیاز به 

 درآمد گردشگری

شهرستان و های الزم در سطح کمبود زیرساخت
 استان

 الزم هایزیرساخت بهینه تأمین
 استان و شهرستان سطح در

 متوسط تأمین راستای در تالش
 سطح در الزم هایزیرساخت

 استان و شهرستان

های الزم در کمبود زیرساخت
سطح شهرستان و استان و عدم 

 به بهبود آن یدگیرس

 

  

 

 

 

 

 میزان عدم قطعیت

 پايین متوسط باال

 

 غربی کشورهای با ایران سیاسی تیره روابط. 1
 المللی بین های سازمان با ایران آمد اکارن تعامل. 2

 گردشگری
 شدن جهانی فرایند در ایران انزوای. 3

 سند در گردشگری به دار جهت و ارزشی نگاه. 1
 ساله بیست انداز چشم

 نفتی درآمد به وابستگی. 2
 به نسبت ایدئولوژیک دینی و سیاسی دیدگاه. 3

 گردشگری گذاری سیاست

 

های دولتی از جمله  برنامه هایسیاست گذاری. 1
 های جامع گردشگریطرح

 . ناکارامدی ساختار سازمانی گردشگری کشور2
 . کمبود زیر ساخت3

 

 در دیده آموزش کارکنان نبود. 1
 منطقه گردشگری بخش
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 انتخاب منطق سناريوها
گلوگاه در شهر گردشگریدر توسعه  رانترین نیروهای پیشمهم

نگاه ارزشی و جهت دار به )عوامل سیاسی ، سطح کالن
انزوای ایران در فرآیند ، ساله 20گردشگری در سند چشم انداز 

وابستگی به درآمدهای نفتی و )شرایط اقتصادی، ( جهانی شدن
های و کمبود زیرساخت( عدم احساس نیاز به درآمد گردشگری

توانند شهرستان و استان بودند که در دراز مدت می الزم در سطح
 گلوگاه شهرگردشگری عنوان نیروهای اصلی در چگونگی رشد به

و تشریح سناریوها دو موضوع  در رابطه با ساخت .تأثیرگذار باشند
ران بر چگونگی و میزان تأثیرگذاری نیروهای پیشیعنی  اصلی

با گلوگاه شهر  یگردشگرتوسعه که همان موضوع اصلی سناریو 
چگونگی  و ران در آیندهدر نظر گرفتن رفتار متفاوت نیروهای پیش

و الگوهای احتمالی رشد و توسعه گردشگری  رشد و توسعه
 در نظر گرفته شد. ی در این شهر،شهر گردشگری

 

توسعه گردشگری شهری هماهنگ با  ی اول:سناريو

 معیارهای توسعه پايدار

گردشگری بسیاری از مناطق و کشورها، در  1970تا اواخر دهه 
فعالیتی که منافع عنوان یک فعالیت طالیی بدون دود، به

آورد و در طول یک می دستبهتر تری را با منابع مالی کمبیش
دوره کوتاه مدت خطرات ناچیزی برای جامعه انسانی و طبیعت 

ها ولتفعالیت گردشگری و د. بعدها مطرح بودآورد، به وجود می
به چالش کشیده شدند و به منظور بازساخت چارچوب معمول 
توسعه گردشگری به شکلی که الزامات و استانداردهای جدید 

ه از منافع طرفداران محیط زیست و پایداری یک سطح بهین
 و تحت فشار قرار گرفتندمین کند، أاقتصادی اجتماعی را ت

تغییر ری پایدار گردشگ توسعه پارادایم سنتی توسعه به سمت
های در حال این نوع توسعه راهی جدید برای حوزه .جهت داد

پیوند میان گردشگری و کند که ارتباطی همتوسعه فراهم می
کننده آن فرهنگی و سیاسی احاطهاجتماعی، محیط فیزیکی، 

در این سناریو نیروهای پیشران در توسعه  کند.برقرار می
بر عوامل کلیدی در سطح محلی شهرگلوگاه گردشگری شهری، 

های گذارند و سیاستو محدوده شهر و شهرستان تأثیر می
توسعه گردشگری در راستای اهداف پایداری محیط زیستی 

های زمین و تخریبو از رشد لجام گسیخته  گرددمیتدوین 
 .شودجلوگیری می کشاورزی و باغات پیرامون شهر

 

 با همان روند کنونی توسعه گردشگری شهری سناريوی دوم:

    در  ران که شامل شرایط اقتصادی ودر این سناریو نیروهای پیش
 تصمیمات و اقتصادیران که شامل شرایط پیش نیروهایسناریو  این

باشند به همان روند گذشته و حال به صورت سیاسی در منطقه می
غیر متعادل در سطح ناحیه و شهرستان بر عوامل کلیدی همچون 

مدیریت بازار زمین، شهری،   –های روستامهاجرتت، جمعی
. در صورت تداوم شرایط گذارندو دیگر عوامل تأثیر می گردشگری

رو خواهد شد و به صورت با مشکل روبه گردشگریمدیریت  فعلی،
ارگانیک و بدون برنامه توسعه خواهد یافت. در این سناریو 

یابد و سعه میتوروال حاضر به صورت  گلوگاهشهر گردشگری
 دهد.تغییر چندانی در رویکرد نسبت به گردشگری شهری رخ نمی

 

توسعه گردشگری شهری به صورت  ی سوم:سناريو

 لجام گسیخته و پراکنده
بینی شده برای توسعه گردشگری سناریو بدترین حالت پیشاین 

یدادها در سطح روشهرگلوگاه خواهد بود که به تبع شرایط و 
ای روال عادی خود را از دست داده و زمینه توسعه منطقهملی، 

 .رسدگردشگری به حداقل خود می
 

 گیرينتیجهبحث و 
 ،یفرهنگ ،یاجتماع یساختارها لیتحلهدف از مطالعه حاضر، 

ی شهر یگردشگر توسعهدر رشد و  یو نهاد یطیمح ،یاقتصاد
 بوده  است که به روش پیمایش اجرا گردید. گلوگاه

از جمله فضاهای جغرافیایی است که با وجود شهر گلوگاه،  
مدیریت باشد. ای ناهمگون میهای بالقوه زیاد دارای توسعهتوان

ریزی راهبردی رشد و توسعه گردشگری شهر گلوگاه در و برنامه
ریزی سناریو درازمدت نیازمند رویکردی نوین است که برنامه

راهبردی است  ریزیهای جدید در برنامهیکی از ابزارها و روش
یی آهای بلندمدت و در شرایط عدم قطعیت کارریزیکه در برنامه

بررسی تأثیر ساختار به ترتیب از  تحقیق،نتایج تری دارد. بیش
 اقتصادی در رشد و توسعه پایدار گردشگری شهری، اثرات

 پایدار توسعه و رشد در فرهنگیاجتماعی،  ساختارهای
 پایدار توسعه و رشد در محیطی ساختار اثرات ،شهری گردشگری
 پایدار توسعه و رشد در نهادی ساختار اثرات، شهری گردشگری
، 06/14، 45/21، 30/18شهری با میانگین واقعی گردشگری

ها در رشد و توسعه نشان از اثرگذاری همه متغیر 24/16
 در این پژوهشهمچنین  داشتند.گردشگری در شهر گلوگاه 

عه گردشگری در شهر گلوگاه در قالب معیارهای سنجش توس

اقتصادی و محیطی فرهنگی،  –اجتماعیچهار مؤلفه نهادی، 
ها در میزان و امتیاز هر یک از آن مورد مطالعه قرار گرفت

براساس  ،اندتأثیری که بر گردشگری محدوده مورد مطالعه داشته
تی استفاده از آزمون  سپس با سنجیده شد.لیکرت  مقیاس

ها مورد آن اثرگذاریموجود  هایبا توجه به زیرمعیار طرفهیک
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سنجش قرار گرفت و در نهایت سناریوهای توسعه گردشگری 
ادامه وضع موجود و شرایط گلوگاه با توجه به وضعیت بهینه، 

 بحرانی و بدتر شدن شرایط ارائه گردید.   
های پژوهش در بخش گردشگران و جامعه میزبان یافته

بعاد چهارگانه مورد بررسی در پژوهش در ارتباط با نشان داد که ا
اثرات ساختار و  داری دارندشگری رابطه معناتوسعه پایدار گرد

در رشد و کالبدی و نهادی اقتصادی، فرهنگی،  - اجتماعی
 باشد.یم تاثیرگذار یشهر یگردشگر داریتوسعه پا

مدل میک مک، های یخروجدر نهایت با استفاده از 
 یتوسعه گردشگر»شامل  گلوگاه یتوسعه گردشگر یوهایسنار
هماهنگ  یشهر یگردشگر توسعهی، با همان روند کنون یشهر
و توسعه گردشگری شهری با همان  داریتوسعه پا یارهایبا مع

 .دیارائه گرد «روند کنونی
های در حال توسعه راهی جدید برای حوزه ،در سناریوی اول

پیوند میان گردشگری و محیط که ارتباطی هم گرددفراهم می
فرهنگی و سیاسی احاطه کننده آن برقرار اجتماعی، فیزیکی، 

های پیشران در توسعه گردشگری در این سناریو نیرو کند.می
شهر گلوگاه بر عوامل کلیدی در سطح محلی و محدوده شهر و 

های توسعه گردشگری در گذارند و سیاستشهرستان تأثیر می
و از رشد ایداری محیط زیستی تدوین خواهد شد راستای اهداف پ

و  های کشاورزی و باغات پیرامون شهرلجام گسیخته در زمین
  آید.عمل میبهجلوگیری  هاتخریب آن

توسعه گردشگری شهری با همان روند  ،سناریوی دوم
 فعلیروال  باگردشگری شهر گلوگاه  که در آن،کنونی است 

گردشگری  در وضعیت توسعهی یابد و تغییر چندانتوسعه می
 دهد. شهری رخ نمی

سناریوی سوم توسعه گردشگری شهری به صورت لجام 
بینی شده برای بدترین حالت پیشکه  گسیخته و پراکنده است

زمینه توسعه در این  .توسعه گردشگری شهر گلوگاه خواهد بود
 بنابراین برای دست یافتن به  .رسدگردشگری به حداقل خود می

باید شرایط برای ارتقای وضعیت در  ،عه گردشگری پایدارتوس
نگاه ارزشی و  کنار گذاشتن و راستای پیشبرد سناریوی اول باشد

بهبود روابط و موقعیت ایران در فرآیند دار به گردشگری، جهت
عدم وابستگی به رانت و افزایش سهم گردشگری جهانی شدن، 

ر سطح شهرستان و های الزم ددر اقتصاد و تأمین زیرساخت
یابی به سناریوی اول خواهند بود که در ساز دستاستان زمینه

نتایج  .ریزی گردشگری پایدار گلوگاه باید مدنظر قرار گیرندبرنامه
مطالعات پیشین و رویکردهای توسعه پایدار گردشگری نیز نشان 

 نمودن یافته با فراهمیک شهر سالم و توسعه اند کهداده
تر گردشگر و بیشتواند زمینه جذب بهتر و می الزم، ساختارهای

 .را فراهم نمایدمندی از مزایای اقتصادی آنبهره
 

 راهکارها
 های الزم در سطح شهرستان تأمین بهینه زیرساخت

 ؛گلوگاه
 ؛ساماندهی و باال بردن سطح کیفی تسهیالت کالبدی 
  های کشاورزی رشد لجام گسیخته در زمیناز جلوگیری

  ؛گلوگاه باغات پیرامون شهرو 
 سرسبز داخل  تخریب اراضی زراعی با ارزش و جلوگیری

 ؛گلوگاه و پیرامون شهر

 و تخریبناموزون شهر  یکیزیف از توسعه یریجلوگ 
 ؛یطمحیستیز داتیشهر و تهد یستیاکوتور هایجاذبه

 در جهانگردی رسانیهای اطالعبرنامه ه و پخشتهی 
 ؛نمعرفی منطقه به گردشگرا

 های گیاهی و جانوری شناسایی و حفظ و معرفی گونه
مند در این متنوع شهرستان و جذب گردشگران عالقه

 ؛زمینه
 گردشگری فرهنگی و تاریخی،  هایه فعالیتتوسع     

های تاریخی و فرهنگی فراوان در به دلیل وجود جاذبه
  ؛منطقه

 هایتأکید بر راهای با های درون منطقهتقویت شبکه 
اطات الزم بین سطوح خدماتی روستایی و برقراری ارتب

 .مختلف
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