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 یبر توسعه صنعت گردشگر ینقش مديريت شهر یبررس

 : شهرستان صومعه سرا(مطالعه موردی)

 

 2*میالد پوررجبی ،1علیرضا قبادی
 ، ایرانتهران ،یدانشگاه خوارزمدانشکده ادبیات و علوم انسانی،  ی،گروه علوم اجتماع .1

 ، ایرانمشهد ،مشهد سی، دانشگاه فردودانشکده ادبیات و علوم انسانی ی،گروه علوم اجتماع .2
 

 (21/04/97 تاریخ پذیرش:             15/03/97 تاریخ دریافت:)

 

 چكيده
گردشگری صنعتی است كه توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی كافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصاادی، اجتمااعی و   

سرا كاه  معتدل و مرطوب است. صومعه یوهواآب یها و دارااز جنگل یدهپوش یالنفرهنگی در هر منطقه است. استان گ

منااط    هاا، یاچاه هاا و در جملاه تاا ب   گردشگری، از دمتعد یهاوجود جاذبه استان واقع است؛ با ینا یدر منطقه غرب

در ساطح منطقاه تبادیل و     یباه قطام مهار گردشاگر     یحصح یزیربا مدیریت و برنامه تواندیم ی،و جنگل یكوهستان

 ینقش مادیریت شاهر   یپژوهش، بررس ینمهر گردشگری كشور مطرح شود. هدف از انجام اعنوان یکی از محورهای به

منظور توساعه صانعت   به ییكشور و ارائه راهکارها یدر مناط  شمال یگردشگر یاز مقصدها یکی نصومعه سرا به عنوا

یلی است. جامعه تحل -اساس نوع روش، توصیفیحاضر، براساس نوع هدف، كاربردی و برروش پژوهش  است. یگردشگر

نمونه  384اند كه با استفاده از جدول مورگان، سرا بودهپژوهش، كلیه گردشگران ورودی به شهرستان صومعه ینآماری ا

های آمااری، نظیار آزماون    پرسش قرار گرفتند. همچنین از آزمونانتخاب و مورد مصاحبه و  یابه روش تصادفی خوشه

دهناده ایان   شده است. نتایج این پاژوهش نشاان   ها استفادهای بررسی فرضیهضریم همبستگی پیرسون و آزمون تی بر

یکپاارچگی مادیریت در    نباود (، %01/69هاای مادیریت شاهری )   بررسای، ضاع    هاای ماورد  است كه از میان شاخص

 بیشاترین  (،%0/69رساانی ) دسترسی و اطالع نبود(، %78/75(، كمبود امکانات )%81/82ها )برداری پایدار از جاذبهبهره

 یلبرخورداری از ظرفیت تباد  رغریكه این منطقه عل دهدینشان م هایافته. كندیم یفاا گردشگران یتیسهر را در نارضا

راه رسایدن   و كمبود تبلیغات از موانع اساسی در یتبه یك منطقه نمونه گردشگری، ضع  عملکرد در حوزه مدیر شدن

 مهر است. ینبه ا

 

 ی پایدار، مقاصد گردشگری.دشگری، مدیریت شهری، گردشگر، توسعهصنعت گرها: کليدواژه
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 قدمهم
و  ینتربزرگ گردشگری یکی ازصنعت  در جهان امروز،

. آیاد یحساب ما  به یادر دن ایع خدماتیصن ینترمتنوع

عناوان منباع   را باه  یاصنعت پو یناز كشورها ا یاریبس

و  یرشاد بخاش خصوصا    یای، زادرآمد، اشاتغال  یاصل

 ی. صنعت گردشاگر دانندیم یربناییساختار ز یسعهتو

 یاجتماااع ی،اقتصاااد یدر توسااعه یقاادرامااروزه بااه

صاادرات  »دارد كه اقتصاددانان آنان را  یتاهم رهاكشو

 Tsudoda and Mendlinger,2009) نام نهادند «ینامرئ

؛ Galdini,2007؛ Akbarpour and Bagheri, 2015؛

Taghizadeh and Barzandeh.2016 ؛Lozano et 

al,2012 ،Kim and Bonn, 2106 .)یریتمااااد 

اجتمااعی   یكاركردها ترینیادیاز بن یکی ی،گردشگر

 یریتماد  هاست،یمكاهش آس یاو  یریجلوگدر جهت 

 كهیطور، بهاست هاگذارییهسرما یریتمد ی،گردشگر

را باه   گذارانیهكه سرما پردازدیم ینحوزه به ا یندر ا

جااذب و  ایینااهاصااد و در چااه زمكاادام مناااط  و مق

 یرا بااارا یری. درواقاااع مساااشاااوندمااای یاااتحما

 شاهری  مدیریت امروزه .نمایدیروشن م گذارانیهسرما

 مادیریت  شهرها است یافته اسااسی تاحول جاهان در

 را خاود  سااكنان  آسااایش  و رفاااه  بتوانند تا شوندمی

 وسایعی  تشاکیالت  دارای شهری مدیریت كنند تأمین

 هاای طارح  و هاا برنامه موفقیت در مهمی نقش و است

 جریاان  جاامعیت،  نیااز  رفع چنینهر و شهری توسعه

 كااربری  مساکن،  عمومی، رفاه شهر، در مارور و عابور

 و زیربناایی  تأسیساات  قتصااد، ا فرهنگ، تفریح، زمین،

 ؛1382 ؛ شیعه،Yang,2010) دارد عهده بر هاآن امثال

 Kim and؛ 1390 ی،صاافرآباد و قااوایی از نقاال بااه

Bonn,2016 .)مسااائل پیچیاادگی و گسااتردگی البتااه 

 اماور  مادیریت  شهرها، روزافزون توسعه و رشد شهری

 بسایاری  است؛ نموده تبدیل دشوار وظیفه به را شهری

 بارای  عاملی مثابه به گردشگری به شهری مسئو ن از

 چنااین و نگرناادماای شااهری بهبااود رونااد تسااریع

 اداری روند دارای نیز گردشگری توسعه كه اندیشندمی

 خصاو   در نظریات و هامدل بررسی با بنابراین است؛

 در صاحیح  ریازی برنامه به منتج پژوهش مورد موضوع

 ماو ئی ) شد خواهد مطالعه مورد محدوده توسعهروند 

باید در نظار گرفات كاه     (.1393 ابراهیمی، و هشجین

برتار   كشاور  10جزء  یعینظر منابع طب از یرانكشور ا

 یاز اثرات حاصل از گردشاگر  تواندیكه م باشدیم یادن

مند بهره یو درآمد اقتصاد یکاریبدر كاهش مشکالت 

 یان از ا یاران موجاود، ا  یشود اما باا توجاه باه آمارهاا    

و  دل یااكن) را نباارده اساات  یكاااف یفرصاات بهااره 

حسام ؛  Aghajani and Azkia,2016؛ 1384همکاران، 

، لاادین افتخاااری و همکااارانا؛ ركاان1395یماای، و كر

 یشهر یریتتأثیر مدتا  داردپژوهش قصد این  .(1394

 سراشهرستان صومعهدر  یگردشگرصنعت  یبر توسعه

نظاری ایان   ارزیابی قرار دهد در قسمت نقد و را مورد 

شاااخص و  1پااژوهش نیااز از نظریااه جهااانگردی باااتلر

جدید  كه توسعه گردشگری را فرصتی 2رنجش داكسی

 شاده  اساتفاده كنناد؛  یریت شهری عنوان مای برای مد

از پاژوهش   شده استخراجاست كه با توجه با آمارهای 

حاضر تبیینی كامل از روند گردشاگری شهرساتان باا    

 به كار گرفته شود. شده مطرحهای یهنظرتوجه به 

 

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق

 بيان مسئله

هااای گوناااگون در  ایااران كشااوری اساات بااا جاذبااه  

های تاریخی و فرهنگی و جغرافیایی. وجود اقاوام  ینهزم

متفااوتی   فرد، چهرهگوناگون با آداب و سنن منحصربه

كه مطالعاات  چنان به این كشور پهناور، بخشیده است.

روز جهانی نشان داده اسات، بخاش گردشاگری روزباه    

تر شاده و حتای در شارایط بحاران اقتصاادی      گسترده

شاامار . ساافرهای باایجهااان از روناا  برخااوردار اساات

فاارس، خااور دور و   ایرانیان به كشورهای حوزه خلایج 

ی قفقاز، آسیای میاناه، تركیاه و ...   كشورهای محدوده

همگی از نیاز روزافزون جامعاه ایرانای باه تفریحاات و     

گذران اوقات فراغت در محیطی مطلاوب حکایات دارد   
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(Akbarpour and Bagheri,2015 ؛ قادری و همکااران ،

های اخیر، به كشورهایی كاه  ایران نیز در سال .(1390

در راسااتای توسااعه پایاادار نااواحی روسااتایی، توسااعه 

هاای مختلفای )طارح    هاا و برناماه  گردشگری سیاست

جامع توسعه گردشگری كشاور، تعیاین منااط  ویاژه     

 كنند، پیوساته اسات )رضاوانی،   گردشگری( تدوین می

( سااهر مسااتقیر ساافر و گردشااگری باار تولیااد 1384

 121هزار و  237، 2014ناخالص داخلی ایران در سال 

درصد از كل تولید ناخالص داخلی(  2/ 3میلیارد ریال )

گرفته در ساال   های انجامبوده است و براساس پژوهش

 Annualیافتاه اسات )   یشافازا درصاد   6/ 6تا  2015

report on the economic impact of travel and 

tourism in the word.2016.) هاا و  اسااس بررسای  بر

 3گردشاگری ی آمااری كاه شاورای جهاانی     هاپژوهش

هایی در رابطاه باا   بینی(، انجام داده است پیش2016)

 گرفتاه  انجاممیزان درآمد ناشی از گردشگری در ایران 

 توان نتایج آن را در نمودار زیار مشااهده نماود   كه می

 .(1)شکل 

 

 
 (GDPران در توليد ناخالص داخلی ): سهم مستقيم صنعت گردشگری اي1 شكل

های گردشگری در ایران منااط  شامالی   یکی از قطم

وهاوای  به دلیل داشتن منااظر زیباا و آب  باشند كه می

مناسم هرساله پذیرای گردشاگران زیاادی از سراسار    

امروزه شهرهای شمالی ایران باه دلیال نباود     .كشورند

در هااای كشاااورزی امکانااات صاانعتی و افااول فعالیاات

هاای اخیار، باا توجاه باه موقعیات جغرافیاایی و        سال

وهوای مناسم بهترین مقصاد بارای گاذران اوقاات     آب

 از شده است. تاردد بایش   فراغت و گردشگری شناخته

اندازه در شهرهای شامالی هماواره باا پیامادهای نیاز      

جملااه پیاماادهای در ایاان زمینااه را   همااراه اساات، از

ه و گسااترش تااوان بااه درآمااد اضااافی و توسااع  ماای

هاای  ها، آژانا  های شغلی )اشتغال توسط هتلفرصت

ونقال  مسافرتی، خطوط هوایی و ساایر خادمات حمال   

هااای هااا و محاالهااای رسااتورانمسااافربری، فعالیاات

تفریحاای( كااه نقااش مهماای را در فقرزدایاای و روناا   

دار است، اشاره كرد. از طارف دیگار، ایان    منطقه عهده

اط  دیگار باوده و   روند باعث كاهش مهااجرت باه منا   

بازاری برای فاروش محصاو ت باومی را فاراهر آورده     

؛ به نقل از رمضاان زاده لسابوئی،   1385 ،است )قدیری

طباا  اظهااارات ماادیركل میاارا، فرهنگاای،    (.1394

 ثبتآمار  93دستی و گردشگری گیالن در سال یعصنا

های اقاامتی  از ماندگاری گردشگران تنها در مکان شده

 378هازار و   799میلیاون و   34اساتان  ثابت و موقت 

درصااد  8بااا افاازایش  94بااوده اساات و در سااال نفاار 

میلیون گردشگر فقط در  6ماندگاری در گردشگری به 

 باا افازایش   95روزهای ابتدایی نوروز رسید و در ساال  

درصدی میزان گردشگری نسبت باه ساال قبال،     5/8

 35میلیون در ایام ناوروز رساید كاه     46این مقدار به 

سرا بوده است هزار نفر آن مختص به شهرستان صومعه

)اداره كل میرا، فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی 

(. ایاان آمااار بیااانگر قاادرت و  1395اسااتان گاایالن، 

سرا، ویژه صومعههای آن بهپتانسیل گیالن و شهرستان

باشااد. جنگلاای بااودن ایاان  در جااذب گردشااگر ماای 

هاای  هاا و تاا ب  هاا، كاوه  شهرستان، وجاود رودخاناه  

گذارد كه گوناگون در آن جذابیتی بکر را به نمایش می

 از كشااند. سالیانه هزاران گردشگر را به سمت خود می

جمله مسائل بسایار مهمای كاه در حاوزه مطالعاات و      

توسعه گردشگری توجه به آن ضروری اسات، موضاوع   
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طور كاه اشااره   مدیریت مقاصد گردشگری است. همان

سارا باه سابم وجاود منااظر      ومعهشد، شهرساتان صا  

تاارین و وهااوایی، از مهاارطبیعاای و شاارایط خااا  آب

هاای گردشاگری اساتان گایالن باه      ترین عرصهجذاب

شاد   و توجاه و آماد   آیند كاه هماواره ماورد   شمار می

گسااترده گردشااگران باارای گااذران اوقااات فراغاات در 

فصول مختل  سال بودند و آثار و پیامدهای مختلا  و  

به دنبال داشته است. در این زمینه، باروز و  متفاوتی را 

توانااد حیااات انااواع    تشاادید آثااار نااامطلوب ماای    

رو، های منطقه را باه خطار بینادازد. ازایان    اكوسیستر

مبنا قارار دادن رویکارد ارزیاابی اجتمااعی در جهات      

پیشاابرد آگاااهی، شاافافیت و پاسااخگویی ماادیران در  

 ارد.مدیریت گردشگری در این مناط  اهمیت بسیار د

 های پژوهشسوال

باار مناااط   یشااهر یریتمااد یااتبااا توجااه بااه اهم 

 یو شامال  یعلال خصاو  منااط  سااحل     یگردشگر

-ی و سیاسات شاهر  هاای یازی ركشور كه وجود برنامه

به نظار   یمناط  ضرور ینگردشگران در ا یبرا گذاری

رسد با توجاه باه ایان مهار ساوا ت اساسای ایان        یم

و در قساامت شااود پااژوهش از قاارار ذیاال مطاارح ماای

 شود.ها به آنها پاسخ داده مییافته

 شهرساتان  هاای گردشاگری  وضعیت فعلی جاذباه آیا -

مناسم است؟ بارای  سرا برای جذب گردشگران صومعه

های پاژوهش بایاد   پاسخ به این سوال با توجه به یافته

هااای گردشااگری شهرسااتان جاذبااهعنااوان كاارد كااه 

عامال   سرا در جاذب گردشاگران ماؤثر باوده و    صومعه

 مهمی در توسعه پایدار شهر است.

 هاای یرسااخت عملکرد مدیریت شهری در تأمین زآیا -

باا   اسات؟  سارا مناسام  گردشگری شهرستان صاومعه 

، استنباط شد كه عملکارد مادیریت   هاتوجه به ارزیابی

شهری در ارائه خادمات شاهری بارای توساعه پایادار      

سرا گردشگری و جلم گردشگران به شهرستان صومعه

 مناسم نیست.

 اهميت و ضرورت پژوهش

صاانعت »، تاارین صاانعت دنیااا تاارین و متنااوعزرگباا

)رسااول زاده اقاادم و همکاااران،   اساات «گردشااگری

مند همواره پژوهشگران و متخصصان عالقهكه (، 1395

بااه بررساای نقااش گردشااگری در توسااعه اقتصااادی و 

ها اجتماعی جوامع میزبان در سطوح مختل  سکونتگاه

یت گردشگری تا آنجایی است كه از آن به هستند، اهم

 Haltman andشود )عنوان یك پدیده اجتماعی یاد می

Hall,2011    ،؛ به نقال از سجاسای قیاداری و همکااران 

(. گام برداشاتن در مسایر مادیریت گردشاگری     1393

مناسم نیازمناد در  و شاناخت جاامعی از وضاعیت     

گردشگری است. نداشاتن شاناخت كاافی از وضاعیت     

تواند منجر به گردشگری در نواحی شمالی میمدیریت 

تشدید آثار و پیامدهای نامطلوب اكولوژیکی اقتصاادی  

 از و اجتماعی فرهنگای در ایان منااط  شاود و بایش     

پیش آینده گردشگری در استان گیالن را باا چاالش و   

رو سازد. همچناین  زم باه ذكار    مشکالت متعدد روبه

بااه  اساات كااه موفقیاات صاانعت گردشااگری بسااتگی 

شناخت و در  و فهر كیفیت حمایت ساكنان محلای  

و میزبان دارد. با اینکه گردشگری یاك فعالیات مناابع    

هاای دیادنی   شده و جاذبه پایه است و به خدمات ارائه

آمیز آن تا حاد زیاادی   بستگی دارد اما توسعه موفقیت

نوازی و استقبال از سوی جامعه محلی مستلزم میهمان

(. بناابراین،  1392 ادی و احمادی، و میزبان دارد )ساج 

آگاهی از وضعیت مدیریت مقاصاد گردشاگری و ابعااد    

نمایاد و  ناپاذیر مای  آن در این مناط  الزامی و اجتناب

ریازان و  ند راهنماای ماؤثری پایش روی برناماه    توامی

ایاان حااوزه باشااد. اساسااا  امااروزه   گااذاران سیاساات

های خدماتی، میازان رضاایتمندی مشاتری را    سازمان

عنوان معیاری مهر برای سنجش كیفیات كاار خاود    به

 (. 1388 كنند )كاظمی،قلمداد می

 

 پيشينه پژوهش
ی گردشاگری  یناه زم دری تجربای فراوانای   هاپژوهش

ی هاا جنباه استان گیالن صاورت گرفتاه اسات كاه از     

برخای   .اناد دادهی قرار بررس موردمختل  این پدیده را 



ر فصلناهم          72                                   84-68صفحات ، 1398 تابستانم، دو، شماره اولسال                جغرافیایی محیط توسعه پایدا

 

 توسعه پایدار محیط جغرافیایی 

72 

 

 

 

ی ایان صانعت را   توساعه یرگاذار در  تأثاز آنان عوامال  

ی قرار داده و برخی دیگر بار اثرگاذاری توساعه    مدنظر

هاای مختلا  جامعاه    یناه زمو  هاا جنبهگردشگری بر 

گیااری ی نتیجااهبناادجمااع، باارای اناادگااذاردهدساات 

در پاژوهش حاضار فقاط از    یری ساوگ تر و عدم صحیح

باا   یالن(منطقاه گا  قلمرو مکاانی ) در ی كه هاپژوهش

است، استفاده شده اسات.  موضوع مرتبط )گردشگری( 

 اشااره  هاا پاژوهش ین تار مهار به برخی از  1در جدول 

 است. شده

 : مطالعات مرتبط با پژوهش1جدول 
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گوناه  تاوان ایان  گرفته می های انجاماز مطالعه پژوهش

كیفیات  یش افازا هاای  گیری كرد كه یکای از راه نتیجه

 و درآمد پایدار در جامعه محلی، توسعه صانعت  یزندگ

گردشگری و تالش برای جذب هر چه بیشتر گردشاگر  

ها، به عوامال  در منطقه است، همچنین در این پژوهش

زیر به عنوان علل ضع  گردشگری در منطقاه گایالن   

است: كمبود تسهیالت اقامتی و گردشگری،  شده اشاره

های مناسام، ضاع  در سیساتر    یرساختزعدم وجود 

هوایی، همچناین در  ای، ریلی و اعر از جاده ونقلحمل

ها باه وجاود رابطاه همبساتگی باین      برخی از پژوهش

 اشااره میزان رضایت گردشگران و میزان امنیت منطقه 

رسااوم،  و پیشااین آداب هاای پااژوهشدر اساات.  شاده 

فرهنگی و... به عنوان عوامل ماؤثر   طبیعی و یهاجاذبه

شاده   در افزایش مدت ماندگاری گردشاگران شاناخته  

 یریتو تأثیر مد هایرساختز یررابطه با تأثاما در است؛ 

شناخت گردشگران از محیط گردشگری  یرو تأث یشهر

 وجود با، سراصومعهشهرستان ؛ توجه كافی نشده است

ی موجاود بارای جاذب    هاا جاذباه ها و یلپتانستمامی 

یازی مادیریت   ربرناماه گردشگر، نیازمند توجه ویژه به 

هاای  پاژوهش  وجه ممیزه این پژوهش با. شهری است

در ایان زمیناه در بررسای كامال مادیریت       شده انجام

مدل چرخ حیات مقصد شهری بر منطقه گردشگری با 

اسات كاه باا توجاه باه      ی شاخص رنجش داكس و باتلر

ای باااتلر و شاااخص داكساای در طراحاای ماادل چرخااه

هاای توساعه   منطقه مورد نظر توانایی شناسایی نقصان

 ائه خواهد كرد. پایدار در قالم گردشکری را ار
 

 ی  نظر یمبان
معتقد اسات،   4جهانگردی حیات چرخه نظریه باتلر در

ای را طای  ها یك چرخه تکاملی شش مرحلاه تفرجگاه

، مرحلاه دوم:  5كنند: مرحلاه اول: مرحلاه اكتشااف   می

، مرحله چهاارم:  7، مرحله سوم: مرحله توسعه6مشاركت

 ، مرحلاه 9، مرحله پانجر: مرحلاه ركاود   8مرحله تثبیت

)مااو ئی هشااجین و  10ششاار: مرحلااه تجدیااد حیااات

(، بایااد 1392؛ ضاایایی و همکاااران، 1393ابراهیماای، 

ها این مراحل را پشت توجه داشت كه همیشه تفرجگاه

نیاز  هاایی  مدلكنند، به همین منظور سر هر طی نمی

رفتارهااای جامعااه محلاای در برخااورد بااا باارای اینکااه 

را یات مقاصد مراحل مختل  حو  در مقاطع گردشگران

جمله این  ازشده است  یطراحقرار دهند  مطالعه مورد

طبا  نظار    .اسات  11ها، شاخص رنجاش داكسای  مدل

پدیاده  جوامع چهار مرحله را در طی مواجه باا   داكسی

 از: اناد عباارت كه به ترتیام   نمایندمیگردشگری طی 

در  15و مخالفات  14رنجاش ، 13عالقگای بی، 21خشنودی

كور، جوامع محلی براساس ویژگییك از مراحل مذ هر

 های متفاوتی از خودالعملو اثرات گردشگری عک  ها

اول مادل خاود معتقاد     باتلر در مرحلاه  .دهندمیبروز 

 است كه علت كمبود امکانات منطقاه بازدیدكننادگان  

 جاذب  محال  به سایر و طبیعی هایجاذبه یواسطه به

 (، در ایاانMason and Leberman,2000شااوند )ماای

 فعالیات  پیدایش از قبل مرحله كش  یا همرحل مرحله،

 در مرحله. (80Butler.19شود )می نامیده 16گردشگری

 گردشاگری  هاای فعالیت افزایش بعد )مشاركت(، شاهد

 و خادمات  احادا،  به شروع تجاری مؤسسات. هستیر

 Mason andكنناد ) مای  گردشگری تخصصی امکانات

Leberman,2000) .17افزایشای  اثرات به عبارتی مرحله 

 یگردشاگر  امکاناات  آوردن فاراهر  یعنی آیدمی وجود

 یاك  جذب و آوردمی همراه به خود با را بعدی امکانات

شاود  مای  بعادی  هاای توریسات  جذب سبم توریست

(Butler.1980) .سااریع توسااعه بااا رشااد  در مرحلااه 

 یکپارچاه  سیساتر  یك وارد یگردشگر مقصد گردشگر

 و هاا شركت از سیستمی كه شودمی یگردشگر رسمی

 فعالیاات و اساات فراملاای و محلاای غیاار هااایبنگاااه

 یافتاه ساازمان  كاامال   سااختار  یك قالم در گردشگری

 هاای هتال  به تبدیل كوچك هایهتل. گیردمی صورت

 صاانعت دورنمااای مرحلااه ایاان در. شااوندماای باازرگ

یابااد ماای 18فراملاای حااالتی مقصااد، در گردشااگری

(Butler,1980 ؛Altinay and Hussain,2005 ؛

Rasoolomanesh et al,2015.) تحکاایر مرحلااه در 

 مرباوط  هایفعالیت سایر ی وگردشگر رشد بخشی نرخ
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 واقعای  تعاداد  گرچاه  یاباد مای  كااهش  گردشاگری  به

 بااتلر،  نظار  طبا   بر .است افزایش حال ان درگردشگر

 كشاش  هاای ظرفیات  از بیش گردشگری توسعه سطح

ایان امار    و مقصد اسات  اجتماعی و اقتصادی محیطی،

شاود  مای  یگردشگر محصو ت رفتن زوال به رو سبم

(Butler,1980 ؛Lozano et al,2012)  در این وضاعیت .

شود، این وضعیت در حاال اسات كاه    ركود حاصل می

 سابم  اماا  است یگردشگر با ی امکانات دارای مقصد

 ركاود  مرحلاه  اسات  ممکان . نشودگردشگرها  افزایش

 وباه د  آن، از پا   و باشاد  داشاته  وجاود  مادتی  برای

ی گردشااگرها تعااداد در كاااهش یااا و افاازایش حالاات

ی شاهر  یریتمد در این مرحله .یانجامدب كنندهمراجعه

ریازی در جهات   گردشاگری و برناماه   كنترل مقصاد  با

توانناد از شادت   و تجهیز دوباره امکاناات مای   نوسازی

و خصومت منطقه كاسته و درنتیجه باعاث باه   رنجش 

ایان مرحلاه   شاود.   مرحله تجدیاد ساازی  وجود آمدن 

 گردشاگری  جدیاد  محصاو ت  كه افتدمی اتفاق زمانی

 19مقصاد  از متفااوت  و جدیاد  تصوری یا و شده عرضه

 .  آید وجود به مردم برای

؛ Lagiewski,2006)حيات مقصد باتلر و شاخص رنجش داکسی یهها و متغيرهای مقاصد طبق مدل چرخويژگی: 2جدول 

Doxey,1975 ؛Butler,1980 ؛Mason and Leberman,2000) 
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 مرحلاه  كه است این آمده دست به تجارب از استنباط

 صاورت  20خاود باه خاود  صاورت به كمتر سازی تجدید

 بااا و ساانجیده مرحلااه یااك طاای بااه بلکااه گیااردماای

 شاود مای  ایجااد  مناسام  هاای اساتراتژی  كارگیریبه

(Mason and Leberman,2000.) از طااارف دیگااار 

اثرات گردشگری با  كه دهندمیمطالعات مختل  نشان 

حیاات   چرخاه مادل   مراحل باا تر از  سوی بهحركت 

یابااد ماایافاازایش  باااتلر و شاااخص رنجااش داكساای 

(Lowson et al,1998؛et al,1998 Ryan ؛Brunt et 

al,1999.) مثبتای   یههاا، رابطا  همچنین بر طب  یافته

محلی  جامعهگری و نگرش منفی گردش یهتوسع میان

به گردشگران و گردشگری وجاود دارد؛ نگارش    نسبت

-همحلی در اثر افزایش اثرات منفی توسع جامعه منفی

 گردشگری، با حركت به سمت مراحل باا ی مادل   ی

 ؛Smith and Krannich,1998یابااد )ماایافاازایش 

Allahdadi,2011 ؛Lagiewski,2006 ؛Aghajani and 

Azkia,2016 .)هاای مادل وان گفت كاه  تنتیجه می در 

موجاود و آتای جواماع در     مذكور در نمایش تغییارات 

محایط داخلای و خاارجی    های ویژگیمقابل شرایط و 

 باه  2، در جادول شاماره   منطقه بسایار ماؤثر هساتند   

 شاده اسات.   صورت تلفیقی مطارح  تفصیل مباحث به

 در هاا مکاان  و هاا توجه این است كه جاذباه  نکته قابل

هساتند ایان در حاال     تغییار  حال رد مدام زمان طول

 مقاصااد باارای توسااعه از مشااتركی اساات كااه رونااد 

 ایكنناده كنتارل  دارد كه باا عوامال   وجود گردشگری

تغییاار در  تااوانماننااد وضااعیت ماادیریت شااهری ماای

باه وجاود بیاورناد     مقاصد گردشاگری  وضیعت مراحل

 كلیادی  این عوامل توان یکی ازرا می بنابراین مدیریت

قاوی عمال    صاورت  كاه در  گری دانستتوسعه گردش

تواناد از  كردن كل شهرستان در زمینه گردشگری مای 

كند، بدین دلیال پژوهشاگران از    دوری ركود یمرحله

بااتلر و شااخص   حیاات مقصاد    یهمادل چرخا  نظریه 

 مند شدند.رنجش داكسی در این مطالعه بهره
 

 محدوده موردمطالعه
تان شهرساتان اسات؛ شهرسا    16شاامل   گیالناستان 

شاده  سرا در ناحیه غربای اساتان گایالن واقاع     صومعه

 تاارین و بااا كااه یکاای از زیباااترین، تاااریخی   اساات

آیاد. ایان   شامار مای  ه های آن بترین شهرستاناهمیت

شهرستان از سمت شمال به تا ب انزلی، از جنوب باه  

جنوب به شهرستان فومن از شمال غرب به رضوانشهر 

 شاود رشت محدود میو ماسال و از شرق به شهرستان 

 یالن،دفتاار آمااار و اطالعااات معاوناات اسااتانداری گاا )

نفر است )باه   40978. جمعیت این شهرستان (1396

( و مركااز آن شااهر 1395، نقاال از مركااز آمااار ایااران 

سرا با داشتن منابع شهرستان صومعه سرا است.صومعه

در اناازوای )تااا ب، جنگاال و...(   گردشااگری فااراوان 

 از مسیرهای اصلی گردشگری واقع دور جغرافیایی و به

تاوان باا   مای  ،(1389)رمضاانی و نیکادل،    شده اسات 

ریازی و مادیریت صاحیح و تبلیغاات مناسام و      برنامه

هااای عناوان یکای از قطام   مشااركت ماردم باومی بااه   

گردشگری مطارح باشاد و سابم مانادگاری و اقامات      

 .(1)شکل  بیشتر گردشگران در این شهرستان شود

 
 سراشهرستان صومعه موقعيت سياسی :1شكل 
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 مواد و روش تحقيق
این پژوهش بنا به ماهیت موضوع و اهادافی كاه بارای    

تحلیلی و در زماره   شده، از نوع توصیفی بینیآن پیش

تحقیقااات كاااربردی اساات. در ایاان پااژوهش از روش  

 ای( و همچناین اسانادی )كتابخاناه   بررسای اطالعاات  

سشانامه بارای گاردآوری    ابازار پر باا  میدانی  مطالعات

 شده است. جامعاه آمااری   نیاز استفاده اطالعات مورد

در بهاار و   این پژوهش، كلیه گردشگرانی هساتند كاه  

عناوان مقصاد   را بهشهرستان این  1396تابستان سال 

، بنابراین باا  (40978) اندانتخاب كردهد خوگردشگری 

نموناه  عناوان  نفار باه   384جدول مورگان،  استفاده از

پرسشاگری  مورد ی اخوشهتصادفی روش  نتخاب و بها

هاا از  منظاور تحلیال داده   اناد. باه  گرفته مستقیر قرار

فرضایات تحقیا  از    تبیینمنظور  و به SPSSزار افنرم

 یرسونپ یهمبستگ یمضر، كای اسکوئر و tهای مونآز

از روش آلفاای  نیاز  جهت تعیین پایایی پرسشانامه،  و 

شده برای  ریم پایایی محاسبهكرونباخ استفاده شد. ض

آمده اسات كاه    دست درصد به 93سؤا ت پرسشنامه 

این مقدار آلفای كرونباخ بیاانگر پایاایی ابازار تحقیا      

ها در بخاش آماار   تحلیل داده و بوده است. برای تجزیه

توصاایفی از توزیااع فراواناای، درصاادهای فراواناای و    

هایی كاه  هنمودارها و در بخش آمار استنباطی برای داد

ای نموناه  تك tآزمون از توزیع نرمال پیروی كردند، از 

و برای متغیرهایی كاه دارای توزیاع نرماال نبودناد از     

بارای تعیاین روایای    و  ای استفاده شدجمله آزمون دو

نظاران و  محتوایی، پرسشنامه مذكور، از نظرات صاحم

صاالحات  و ا یشانهادت متخصصان بهره برده شاده و پ 

 .شد  زم انجام
 

 های تحقيقيافته

به پاژوهش صاورت گرفتاه در بخاش اول      با توجه

دسات آماده از متغیرهاای جمعیتای     ه اطالعاتی ب

گازارش داده شاد و    3شناسایی شده را در جدول 

هاای پاژوهش باه    در بخش بعدی با تحلیل یافتاه 

با توجاه باه اهاداف     سراشهرستان صومعهوضعیت 

 دهد.این پژوهش پاسخ می

 (1396پژوهشگران، )های توصيفیافته: ي3جدول 

 
 های تحليلیيافته

با توجه به  :سراارزيابی گردشگری شهرستان صومعه

درصد وضعیت  3/9 نمونه 384نتایج حاصل از میان 

درصد  1/10، سرا را كامال  نامطلوبگردشگری صومعه

درصد وضعیت را نسبتا   3/16وضعیت را نامطلوب، 

درصد  56درصد وضعیت را مطلوب و  8/7مطلوب، 

طب   اند. بنابراینوضعیت را كامال  مطلوب دانسته

سرا صومعهشهرستان وضعیت گردشگری  1جدول 

 شود.مطلوب ارزیابی می
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 سراصومعهشهرستان وضعيت فعلی گردشگری  :4جدول 

 
 

اطالعات  :مديريت شهری از اندشگرگر يابیارز

: درباره كیفیت عملکرد دهدینشان م 3جدول 

شهرستان  مدیریت در توسعه گردشگری در

شهرستان درصد مدیریت شهری را در  63سرا، صومعه

 5/13 درصد در حد كر، 6سرا خیلی كر، صومعه

درصد در حد زیاد و همچنین  6/10درصد متوسط، 

 اند.اد اعالم كردهگزینه خیلی زی درصد 2/6

 

 گردشگران از مديريت شهری يابیوضعيت ارز :5جدول 

 
 

ارزيابی ميزان آشنايی گردشگران با شهرستان 

اند درصد اعالم كرده 6/83 هابراساس داده :سراصومعه
كه میزان آشنایی گردشگران ورودی به شهرستان 

 كر است. سرا در حد كر و خیلیصومعه
 

 سراوضعيت ميزان آشنايی گردشگران با شهرستان صومعهبررسی  :6جدول 

 
 

های ارزيابی عملكرد مديريت شهری در ارائه اقامتگاه

ها، با توجه به داده :گردشگران رسمی و غيررسمی به

 شهرستاندرصد از گردشگران ورودی به  50حداقل 

های رسمی و خود از اقامتگاه سرا رضایتمندیصومعه

 اند. تنهارا را در حد كمی دانستهسغیررسمی صومعه

ها رضایت از گردشگران از این اقامتگاهدرصد  8/0

 اند.داشته
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 رسمی و غيررسمی به گردشگران یهاارزيابی پاسخگويان از عملكرد مديريت شهری در ارائه اقامتگاه :7جدول 

 
 

 آزمون کولموگروف اسميرنوف

نااداری  هاا میازان مع  جهت بررسی نرماال باودن داده  

شود. چنانچه میزان معناداری متناظر با آنها بررسی می

باشاد، نتیجاه    05/0برای هر كدام از متغیرها بیشتر از 

هاا از توزیاع نرماالی برخوردارناد.     گیاریر كاه داده  می

هاایی باا حجار كار،     آزمون شاپیرو ویلاك بارای داده  

و یا كمتار مناسام اسات و آزماون      50عنوان مثال به

هایی باا حجار نموناه    سمیرن  برای دادهكولموگروف ا

 گیارد. در ایان پاژوهش از   استفاده قارار مای   با  مورد

 384بیشتر و برابار   50كه تعداد حجر نمونه از آنجایی

 نمونه است، از آزمون كولماوگروف اسامیرن  اساتفاده   

 شده است.
 

 هايع دادهنتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف برای بررسی نرمال بودن توز :8جدول 

 
 ها نرمال فرض كرد.توان توزیع دادهشود، نمی 05/0كه مقدار معناداری كمتر از *درصورتی

 

در آزماون   zدهاد: مقادار   نشاان مای   7نتایج جادول  

كولموگروف اسمیرونوف بارای متغیرهاای آشانایی باا     

قابلیت وضاعیت فعلای گردشاگری، عملکارد مادیریت      

هاای  ارائه اقامتگاهشهری و عملکرد مدیریت شهری در 

جادول بیشاتر اسات.     zرسمی و غیررسمی از میازان  

ها باا توزیاع نرماال معناادار     بنابراین تفاوت توزیع داده

های این متغیرهاا را نرماال   توان توزیع دادهبوده و نمی

 فرض كرد.
 

 سراصومعهن شهرستاای ارزيابی وضعيت مديريت شهری در توسعه گردشگری نتايج آزمون دوجمله :9جدول 

 
 

هاای  دهد كاه فراوانای گزیناه   نشان می 8نتایج جدول 

هااا كمتاار از متوسااط و متوسااط   مربااوط بااه پاسااخ 

درصاد و   01/69های خیلی كر، كر و متوسط( )گزینه

های بیشتر از متوسط )زیاد و خیلی زیاد( فراوانی گزینه

درصد است. تفاوت بین فراوانی دو حاد كمتار و    9/30

دار انتظاار معناادار نشاده اسات. بناابراین      بیشتر از مق
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سارا  توان گفت كه گردشاگران شهرساتان صاومعه   می

طور معناداری پایین از حد را بهشهرستان مدیریت این 

 دانند.متوسط می

 هاآزمون فرضيه
 سراای ارزيابی تأثير عملكرد مديريت شهری در ارائه خدمات شهری صومعهآزمون دوجمله :10جدول 

 
 

 

هاای  دهد كه فراوانی گزیناه نتایج این جدول نشان می

هااای مطلااوب و نساابتا  مطلااوب( )گزینااه 3بیشااتر از 

و تفاوت بین فراوانی دو حد كمتار و بیشاتر از    06/64

صد معناادار شاده اسات.    در 95مقدار انتظار در سطح 

ساارا صااومعهشهرسااتان اساااس نتااایج،  بنااابراین بر

در حاال حاضار    های بسیاری بارای گردشاگری  جاذبه

های مربوط باه  فراوانی گزینه 10اساس جدول بر دارد.

های خیلی های كمتر از متوسط و متوسط )گزینهپاسخ

هاای  درصد و فراوانی گزینه 81/82كر، كر و متوسط( 

درصاد   18/17بیشتر از متوسط )زیااد و خیلای زیااد(    

است. تفاوت بین فراوانی دو حد كمتر و بیشتر از مقدار 

درصد معنادار شده است. بناابراین   95ر در سطح انتظا

میزان عملکرد مدیریت در جذب گردشگران و توساعه  

 .تر از حد انتظار استطور معناداری پایینگردشگری به

 

 سراصومعهشهرستان ای ارزيابی عملكرد مديريت شهری در توسعه پايدار گردشگری نتايج آزمون دوجمله :11جدول 

 
 

دهااد كااه بااین عملکاارد ماای نشااان 11 نتااایج جاادول

هااای نامناساام ماادیریت شااهری و تااأمین زیرساااخت

دیگر  عبارت گردشگری رابطه معناداری وجود دارد، به

 شود.رد شد و فرض مخال  پذیرفته می 0H فرض
 

 

 سراهصومعشهرستان های گردشگری ای ارزيابی عملكرد مديريت شهری در تأمين زيرساختآزمون دوجمله :12جدول 

 
 

 

دهد كه بین عملکرد نشان می 12نتایج جدول 

مدیریت شهری و عدم رضایت گردشگران از 

رسانی اماكن گردشگری رابطه معناداری وجود اطالع

آمده از این آزمون  دست كه مقدار فراوانی به دارد، چرا

تر از سطح است. این مقدار فراوانی كوچك 001/0برابر 

رد شده و  0H، بنابراین فرض است 05/0معناداری 

 شود.فرض مخال  پذیرفته می
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 رسانی در مورد اماکن گردشگریسرا در ارائه آگاهیعملكرد مديريت شهرستان صومعه :13جدول 

 
 

 سراصومعهشهرستان های رسمی و غيررسمی در ای ارزيابی عملكرد مديريت شهری در اقامتگاهآزمون دوجمله :14جدول 

 
 

هاای  دهد كه فراوانی گزیناه نشان می 13دول تایج جن

هااای كمتاار از متوسااط و متوسااط مربااوط بااه پاسااخ

درصاد و   0/69های خیلی كر، كار و متوساط(   )گزینه

های بیشتر از متوسط )زیاد و خیلی زیاد( فراوانی گزینه

درصد است. تفاوت بین فراوانی دو حد كمتر و  98/30

تاوان  ه اسات. مای  بیشتر از مقدار انتظار معناادار نشاد  

سارا  صاومعه شهرساتان  نتیجه گرفت كاه گردشاگران   

هااا را در ارائااه اقامتگاااه شهرسااتانعملکاارد ماادیریت 

داننااد. رساامی و غیررساامی در سااطح متوسااط ماای  

دهد، عوامل مؤثر در نشان می 14طور كه جدول همان

سارا باه   صاومعه شهرساتان  گردشاگری  صنعت توسعه 

هاای  مجاازی، شاركت   هاای اند از: رسانهترتیم عبارت

گردشگری، هتل و غیره كه به ترتیام نماره میاانگین    

 .اندشده مشخص
 

 عوامل مؤثر و راهكارهای توسعه گردشگری به ترتيب نزولی :15جدول 

 
 

 بحث و نتيجه گيری

این پاژوهش باا توجاه باه اهاداف و ساؤا ت اساسای        

بااا اسااتفاده از اباازار پرسشاانامه، اقاادام بااه و  پااژوهش

. در مطالعاات میادانی ایاان   كارد وری اطالعاات  آجماع 

تأمین  توان به موارد زیر اشاره كرد:پژوهش ازجمله می

ساارا، صااومعهشهرسااتان گردشااگری  هااایزیرساااخت

هاای  رسانی به گردشگران بارای معرفای جاذباه   آگاهی

ساارا، تااأمین امنیاات  صااومعهشهرسااتان گردشااگری 

ی هاای فرهنگای و اجتمااع   گردشگران و اجرای برناماه 

تار  برای جلم نظر گردشگران به منظور اقامت طاو نی 

 ینظر یینتب یسرا بوده است. براصومعهشهرستان در 
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 و هر از شاخص رنجاش داكسای   باتلر یهآن هر از نظر

طور كه مطرح شاد وضاعیت   همان ه است،استفاده شد

 گردشاگر جاذب   لحاا   ازسارا  شهرستان صومعهفعلی 

ده و اكناون در  مراحل اكتشاف و مشاركت را طای كار  

مرحله توسعه و تثبیت در مادل بااتلر و بای تفااوتی و     

رنجش در شاخص داكسی قرار دارد، امروز با توجه باه  

ی پژوهش حاضر این منطقاه باه مرحلاه ركاود     آمارها

)ماادل باااتلر( و مرحلااه خصااومت )شاااخص داكساای(  

 باا و  تار پررناگ نزدیك شده است، این مسائله زماانی   

توجاه باه نظریاه داكسای     یت خواهد شاد كاه باا    اهم

خصومت در منطقه علیاه گردشاگران باا  گرفتاه و از     

طاارف دیگاار بااا افااول تصااویر گردشااگری در منطقااه  

مراحلاای مثاال ركااود )در نظریااه باااتلر( طاای شااود و  

گردشگری كل منطقه باه حالات كاهشای نازول پیادا      

با توجاه   سراصومعهكند؛ ارزیابی پژوهشگران از منطقه 

حااكی از عادم طای فرایناد      آمده دست بهبه آمارهای 

 كارده  اشااره باه آن   ی است كه باتلر و داكسای چرخه

است، در این منطقه با ضع  مادیریتی و عادم وجاود    

یررسمی فرضیه موجود در ایان  غی رسمی و هااقامتگاه

مادل  پژوهش را كاه باا توجاه باه چهاارچوب نظاری       

و شاخص رنجاش داكسای    حیات مقصد باتلر یهچرخ

مبنی بر چارخش فزایناده محایط بارای      سنجیده بود

طاور كاه   شود و هماان ارتقای سطح گردشگری رد می

اسات   شاده  دادهنشان  سراصومعهآمارها در شهرستان 

با وضعیت عدم استحکام )تثبیت( و به نوعی بی تفاوتی 

 روروبااه سااراصااومعهو مناااط  شااهری شهرسااتان در 

لر و هستیر؛ عالوه برآنچه كاه باا توجاه باه نظریاه باات      

دسات آماده باا ساواب      ه داكسی عنوان شد اطالعات ب

 یجنتاااپژوهشاای نیااز بااه شاارح ذیاال ماارتبط اساات؛  

راد  ی(، معصوم1391و همکاران ) یمیهای عظپژوهش

حمل  ینه( در زم1394و همکاران ) دلیك( و ن1381)

در  ینمطابقات دارد همچنا   یو نقل مناط  گردشاگر 

( 1384) شیهای آساا با پژوهش یطبهداشت مح ینهزم

 یناه ( منطب  اسات در زم 1394) یو احمد یو سجاد

شاده باا    یااد باا عوامال    یزن یطدر مح یمدت ماندگار

 ین( و ركان الاد  1389دل ) یكن یهای رمضانپژوهش

 یناه در زم ین( مطابقت دارد و همچنا 1394) یافتخار

( 1395) یمای باا پاژوهش حساام وكر    یطشناخت مح

مادیریت   عملکارد  كوتااه ساخن آنکاه،    منطب  اسات. 

شهرسااتان  یصاانعت گردشااگر یشااهری در توسااعه

ی هاا سرا مناسم نبوده است. با توجه باه یافتاه  صومعه

پژوهش موارد زیار بارای توساعه و رونا  گردشاگری      

باه تجدیادنظر    :شودسرا پیشنهاد میصومعهشهرستان 

شهرساتان  های گردشگری در مدیریت شهری و برنامه

طاور  فااوتی را هماان  و مرحله بی ت سرا بپردازندصومعه

كه داكسی به آن اشاره كرده است كناار گذاشاته و در   

 .جهت ثبیت توسعه با توجه به نظریه باتلر گام بردارناد 

با توجه به مدل باتلر و شاخص داكسی با وجاود رشاد   

از فااراهر گردشااگران )در مرحلااه توسااعه(  زم اساات 

های گردشگری )هتل، متل، اقامتگااه  آوردن زیرساخت

با توجه باه   ،( جهت جذب گردشگران كمك بگیرندو...

كنناده مقالاه   دست آمده و نظریات تبیاین ه آمارهای ب

حاضر در مرحله بی تفاوتی )داكسی( و مرحلاه تثبیات   

گاذارد،  )باتلر( تصویر مقصد گردشگری رو به افول مای 

هاای  تهیاه و تادوین برناماه   بدین جهت  زم است كه 

هاای  شناساندن جاذباه تبلیغاتی مناسم برای معرفی و 

سارا باه گردشااگران را   صاومعه شهرساتان  گردشاگری  

رفتار جامعه محلی در مرحله توسعه  جدی تلقی كنند،

طلبد ایان  )باتلر( و جلم ارتباط با جامعه میزبان را می

در حالی است كاه مرحلاه رنجاش )داكسای( كااهش      

هاای مختلا  را منجار    عالقه به ایجاد ارتباط باا گاروه  

پژوهشگران مقاله حاضر این اسات كاه    یهتوصشود می

هاا تبادیل باه    از قبیال هتال  منطقاه  امکانات اقاامتی  

ل دائمای تبادی   یهاا خودكفا یا آپارتماان  یهاآپارتمان

كه مرحله خصومت )داكسی( و مرحلاه  ینابرای  شوند،

تهیااه برنامااه راهبااردی ركااود )باااتلر( ایجاااد نشااود،  

بار   گردشگری با مشاركت جامعاه محلای كاه اشاراف    

 .نماییریمیه توصرا  منطقه دارند
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