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چکیده
گردشگری پدیده ایست چند وجهی و موضوع مطالعه بین رشتههای مختلفی از قبیل اقتصاد ،مددیریت ،مدرد شناسدی ،جغرافیدا و
علو سیاسی و  ....شناخت و درک فرآیند پیچیده اجرائی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی گردشگری ،نیازمند مدیریتی هدفمندد و یکپارچده
میباشد ،تا ضمن باال بردن سطح درآمد زایی شهر ،فرصت بهره مندی از ابعاد مختلف گردشگری را فراهم سازد .با توجه به پتانسیل های
مثبت و موجود گردشگری شهر مرودشت در این مقوله ،این شهر مورد پژوهش قدرار گرفدت .ندوع تحقید توصدیفی -تحلیلدی و روش
جمعآوری اطالعات به صورت میدانی و مصاحبه با  75نفر از مسئولین ادارات و تکمیل پرسشدنامه توسد  380نفدر از سداکنین محلدی
باالی  18سال بوده است .تجزیه و تحلیل نتایج از طری نر افزار spssبرمبنای دو فرضیه ،اهمیت رابطده مددیریت یکپارچده شدهری در
حوزه گردشگری با  x2=49.419و درجه آزادی  ،4تعامل و همکاری مدیریت شهری و سداکنین محلدی بدا  x2=136.43و درجده
آزادی  ،4مورد تأیید بوده است .نتایج بدست آمده نشان میدهد هرچه تقویت و انسجا عمل بین مؤلفه های همکاری و ارتباطی مدیریت
شهری و ساکنین محلی از استحکا بیشتری برخوردار باشد؛ به همان اندازه در حوزه مدیریت و گردشگری پایدار رابطهی بهتدری وجدود
خواهد داشت و از طرفی نقش مدیریت هدفمند بیشتر حائز اهمیت خواهد شد.
واژههای کلیدی :مدیریت شهری ،گردشگری ،توسعه پایدار ،شهر مرودشت.
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بیان مسأله:
انسانها از دیرباز بدلیل همزادی خود با طبیعت ،و با هدف مشاهده و لذت جویی طبیعتگردی و گردشدگری را جزئدی
الینفک از زندگی خود میدانستند .به همین جهت با ارائه زیرساختهای مناسب ،ایجاد گونههای مختلف از گشت و گدذار را
در نقشه راه خود ترسیم نمودند (کرمیدهکردی و همکاران .)99 ،1391 ،به گونه ای کده رفتده رفتده بدا اهمیدت بخشدیدن بده
جذابیت های ویژه ،آن را به یک صنعت درآمدزا تبدیل نمودند .از قرن نهم به بعد بود که جهدانگردان در سدفرنامه هدای بجدا
مانده از خود با تلفی گردشگری و تجارت زمینه های تفکر جدید در این مقله را دنبال کردند تا به جایی که امروزه مدا شداهد
یکی از پر درآمدترین صنعت های دنیا بعد از نفت و گاز برای برخی از کشورهای جهان هسدتیم .امدروزه گردشدگری بدزر
ترین و متنوع ترین صنعت دنیا محسوب میشود که به مثابه منبدع اصدلی درآمدد و اشدتغال ،نقدش مهمدی در رشدد اقتصدادی
کشورها دارد ،صنعت گردشگری صنعتی چند بعدی است و زیرمجموعههای متعددی در آن فعالیت میکنند (حقیقدی نسدب و
همکاران .)12 :1393 ،گردشگری شامل فعالیتهایی است که گردشگر در طول مدتی به دالیل شخصی و یدا کداری خدارج از
مکان زندگی و کاری خود انجا میدهد (مروتی شریف آبادی و اسدیان اردکانی .)21 :1393 ،با شروع قرن  21ا  ،گردشگری
همچنان یکی از پردرآمد ترین منابع دنیا بوده است .رشد درخور توجه و چشمگیر در پنجاه سال اخیدر نشدان دهندده اهمیدت
اقتصادی ،اجتماعی این پدید ه است  .رشد روزافزون و شتابنده گردشگری موجب شده اسدت بسدیاری از صداحبنرران ،قدرن
بیست و یکم را قرن گردشگری بنامند .به نرر متولیان امر گردشگری در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم انقالبدی در
گردشگری رخ می دهد ،انقالبی که امواج آن در جای جای جهان اثر گذار خواهد بود ( .) w.o.t , 1996 : 9در ایدن راسدتا
ارزش صنعت گردشگری در سال  ،2019حدود  10/478تریلیون دالر تخمدین زده شدده اسدت کده ایدن مبلد  %9/5از

GDP

جهانی را شامل خواهد شد .در چنین شرایطی دولت ها باید به رشد صنعت گردشگری اهمیت ویژهای دهند (چن و همکاران،
.)201 :2011
بسیاری از کشور های پیشرفته و در حال توسعه بدا درک جایگداه جهدانگردی در چرخده اقتصدادی ،اجتمداعی ،فرهنگدی،
ارتباطات و مسائل سیاسی این فعالیت انسانی پویا و صنعت بدون دود را سرلوحه فعالیت های پیشرو در کشورشدان قدرار داده
اند و از منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن که در پرتو برنامه ریزی و مدیریت صحیح نمایان مدی گدردد بهدره مندد مدی شدوند
(سلطانی و شاهنوشی .)1391:6 ،منافع مستقیم و غیرمستقیم توسعه ایدن صدنعت توانسدته اسدت موجبدات رشدد اقتصدادی و
همچنین اشتغال میلیون ها نفر در سراسر جهان را فراهم نماید .در طول شش دهه گذشته  ،صنعت گردشگری توانسدته عدالوه
بر گستردگی قابل توجه  ،به رشد باالیی نیز نسبت به دیگر بخش های اقتصادی دسدت

یابدد (.)UNWTO tourism highlights

افزایش تعداد گردشگران خارجی در جهان ،از  25میلیون نفر در سال  1390به یک میلیدارد و  35میلیدون نفدر در سدال 2012
نشان از توسعه و روند روبه رشد این صنعت دارد .همچنین برآورد های سازمان جهانی گردشگری برای آینده ،حداکی از ایدن
است که رشد این صنعت ،بسیار شتابان خواهد بود و به مرز  1/6میلیارد گردشگر در سدال  2020خواهدد رسدید

( UNWTO

 .)tourism highlights,2013از این رو که گردشگری میتواند باعث افزایش درآمد مرد مقصد شود؛ زیرا پولی که گردشگران
در مقصد خرج میکنند ،درآمد را باال میبرد و با وضدع مالیدات نیدز موجدب افدزایش پایدههای مالیداتی در کشدور مدیگدردد.
گردشگری همچنین می تواند بر محی نیز تأثیر مثبت داشته باشد .با استفاده از درآمدی که از گردشگری بده دسدت مدی آیدد،
میتوان به حفظ و بهسازی و بازسازی محی های گردشگرپذیر پرداخت .در واقدع گردشدگری بودجد الز بدرای حفدظ آثدار
تاریخی و به طورکلی محی گردشگرپذیر را فراهم میکند (سلطانی و شاهنوشی.)1391:6 ،
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در چند دهه اخیر گردشگری شهری به عنوان یک روند عمده در بازسازی رواب شهرها مطرح شده است که در این راستا
استفاده از فضاهای شهری با انگیزه تفریح و سرگرمی توا با اقامت گردشگران در بیشتر مناط دنیا بویژه در کشورهایی مانندد
انگلستان ،سوئد و فرانسه ،به مطرح شدن اصطالح سیاستهای «گردشگری اجتماعی» منجر شدده اسدت (بداتلر.)252 :1998 ،
در همین رابطه امروزه در بسیاری از کشورها گردشگری مبتنی بر گردشگری شهری ،نشاندهنده ارتقای استانداردهای زنددگی
مرد است که براساس دیدگاه وبلین بیانگر توسعه "تفریحات طبقات شهری" به منزله شیوه خاصی از زندگی اسدت

(Roca et

) .al., 2011:13با توجه به پتانسیل های موجود از جنبههای مختلف گردشگری اعدم از تداریخی ،فرهنگدی ،تفریحدی و  ...در
شهر مرودشت از توابع استان فارس ضمن در نرر گرفتن فرضایت ذیل به ارائه پیشنهادات الز در تحلیل مدیریت گردشگری
پایدار شهر خواهیم پرداخت.


بین مدیریت یکپارچه شهری و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری رابطه معناداری وجود دارد.



بین مؤلفههای همکاری و ارتباط مدیران شهری و مرد محلی جهت دستیابی به توسعه پایددار گردشدگری در شدهر

مرودشت رابطه معناداری وجود دارد.
پیشینه نظری پژوهش:
جابجایی و سفر اشخاص به محی های شهری غیر از محی اقامت متعارف ،به منرور جمع آوری اطالعات ،کسب تجربده
و تأمین خواسته هایی که سفر به انگیزه آنها انجا می پذیرد را گردشگری شهری می دانند (پاپلی یزدی ،و سقایی.)12 :1385،
گردشگری شهری فعالیتی در حال گسترش است و به تازگی به صورت یک منبع اقتصدادی مهدم درآمدده و نقدش مدؤثری در
سیاست های توسعه محل ایفا می کند .اما رشد آن افزون بر اینکه تغییراتی شگرف در نرا زندگی شهری به وجود مدی آورد،
پدید آورنده یک رشته مشکالت کارکردی و سازمانی است (کازس .)1382:20،یکی از گا های مهم برای رسدیدن بده توسدعه
پایدار گردشگری در هر مکانی در مرحلهی اول نیازمند آگاهی از قابلیتها ،توانمندیها و نیز نقاط ضعف و قوت آن منطقده و
در گا بعدی شناخت از زیرساختها و امکانات مرتب با فعالیتهای گردشگری میباشد (حسینپور و همکداران.)1 :1391 ،
در رویکرد توسعه پایدار گردشگری ،بررسی نقش گردشگری در توسعه منطقه ای و محلی عموماً از ابعاد اقتصادی ،اجتمداعی،
محیطی و فرهنگی صورت می گیرد .سازمان جهانی گردشگری برای اولین بار در سدال  1988اصدطالح گردشدگری پایددار را
طب معیارهای گزراش برانتلند این گونه تعریف کرد ":گردشگری پایدار ،نیازهای گردشدگران حاضدر و جوامدع میزبدان را بدا
محافرت و ارتقای فرصتهای آیندگان برآورده میکند .گردشگری پایدار حاصل تالش بدرای دسدتیابی بده توسدعه پایددار در
تمامی زمینه هاست .در این میان شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است ،جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شدهری و
بهبود سکونتگاه های شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارد (محمدی و همکاران.)1392:224 ،از دیدگاه دیگدر مدی تدوان
مدیریت شهری را در مسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد .همچنین توسعه ی شهری فرآیندی است متأثر از
عوامل اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی ،سیاسی و جمعیتی که در طول تاریخ مراحل گوناگونی را طی کدرده اسدت (رجدب
صالحی )37 :1381 ،در واقع در توسعه ی شهری باید از یک سو به برابری و تعادل بین کمیت و کیفیت آنچه که باید احداث
شود و از سوی دیگر تعداد و اندازه ی جمعیت شهر نشین که در این مناط جدای مدی گیرندد اهمیدت داد .توجده بده محدی
زیست شهری و در نرر گرفتن رفاه و آسایش شهر وندان در کنار رعایت اصول و زیبایی شدهرها از اهدداف دیگدر توسدعه ی
شهری است (مشهدیزاده ی دهاقانی.)1385،374 ،
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حامد فامیلی و همکاران( )1394در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی گردشگری شهری با تأکید بر توسعه زیرساخت های
گردشگری و رقابت پذیری شهری در کالن شهر تهران به نتایج مهم و کارایی دست یافتند که رقابت پذیری گردشگری شهری
کالنشهر تهران تنها در زیرساخت های شهربازی و مجتمع های اقامتی نیاز شدید به توسعه در این زمینه را الز میکند ،در
عین حال در بعد زیر ساخت های تفریحی ،ازدیاد میزارن کمی آنها و ارتقاء میزان کیفی آنها باالخص در ابعاد ایمنی از
موضوعات مهم در بعد رقابت پذیری شهر تهران است .ابراهیم زاده و همکاران( )1393در پژوهشی تحت عنوان تحلیلی بر
وضعیت امکانات و تسهیالت گردشگری شهر سمنان از منرر گردشگران با استفاده از آزمون پیرسون به این نتایج دست یافتند
که :مکانهای گردشگری شهر در اغلب زمینه ها فاقد امکانات و تسهیالت الز برای جذب گردشگران بوده که بمنرور تحولی
سازنده و پویا ،ضرورت برنامه ریزی و تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری در سطح شهر و استان ،نه تنها میتواند امکان
جذب گردشگر بیشتر را فراهم آورد ،بلکه آثار زیان بار گردشگری بر محی زیست و کارکردهای فرهنگی آنان را نیز کاهش
دهد .لی و همکاران ( .)2013مطالعات بروجنی و توحیدلو ( ،)1390به بررسی الگوی مدیریت اثربخش گردشگری در شهر
مشهد پرداخته و الگوی مدیرتی کراچ و ریچی ( )2003را متناسب با وضعیت موجود تشخیص دادهاند؛ نشان میدهد با
استفاده از فناوری های پیشرفته ،اطالع رسانی های مناسب ،ایجاد سیستمی مطلوب از سازمان های وابسته گردشگری جهت
افزایش کیفیت خدمات و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی میتواند عاملی جهت توسعه گردشگری مذهبی
شهر مشهد باشد .پیرس( )2001در پژوهشی با عنوان "چارچوب های یکپارچه برای تحقیقات گردشگری شهری " معتقد است
که نواحی شهری مکان های مجزا و پیچیدهای هستند و چند مشخصه عمومی پذیرفته شده برای شهرها اشاره میکند :تراکم-
های فیزیکی باالی ساختارها ،مرد  ،کارکردها و عد تجانسهای اجتماعی و فرهنگی ،اقتصاد چند کارکردی ،مرکزیت فیزیکی
در درون شبکه های منتطقهای و درون شهری.
روش تحقیق:
روش جمعآوری داده ها بصورت میدانی و پیمایشی بوده است .برای دستیابی به هدف اصلی تحقی  ،ابتدا جنبه های
مختلف مدیریت شهری و تعامل با ادارات و دستگاههای اجرائی در مدیریت یکپارچه شهری و ساکنین محلی به جهت
استقرار نرا گردشگری و تحلیل کمی نقش مدیریت شهری در صنعت گردشگری با رویکرد احیای توسعه پایدار در شهر
مرودشت بررسی و به صورت میدانی از طری مصاحبه با مدیران دستگاه های مرتب با صنعت گردشگری و تکمیل پرسشنامه
توس افراد محلی بوده است .پس از تکمیل پرسشنامه ها بصورت دستی در نر افزر  spssوارد شد و بر اساس آزمون خی
دو با درجه آزادی های متفاوت متغیر های مد نرر گرفته شده ،نتایج استخراج و بصورت جدول ارائه گردید .همچنین برای
تفهیم بهتر پایش های پرسشنامه ،از برنامه اکسل جهت رسم نمودار ها و تعیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از
آزمون کای اسکور و به منرور پایایی پرسشنامه از آلفای کورنباخ استفاده شده است که مقدار آلفای بدست آمده  ./876است
که از  ./75بزرگتر و بنابراین ،اعتبار کلی پرسشنامه تأیید می شود .جامعه آماری مسئوالن شهری و ادارت ذیرب

بوده که

بصورت مصاحبه مورد ارزیابی بوده و مرد محلی شهر مرودشت که بصورت ارائه پرسشنامه و تکمیل آن ،مورد ارزیابی قرار
گرفته اند .طب سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390برآورد جمعیت مرودشت در نقاط شهری ،برابر  150970نفر
شامل  76524مرد و  74446زن بودهاست .بنابر آمار موجود از افراد باالی 18سال ،که تعداد آنها حدود  95500نفر بوده با
استفاده از فرمول کوکران  380پرسشنامه بصورت تصادفی بین افراد محلی تقسیم و توس آنها تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفت.
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منطقه مورد مطالعه:
شهرمرودشت با وسعت  25کیلومترمربع با جمعیتی بال بر 135000نفر در قسمت شمالی استان فارس واقع شده و
دومین شهر پرجمعیت استان میباشد از نرر موقعیت جغرافیایی بین51و 45تا  53و 30درجه طول شرقی و  29و  15تا  30و
 59درجه عرض شمالی و در شمال شرقی شهر شیراز واقع شده است .دشتی که این شهر در آن واقع شده از دشت های
حاصلخیزی میباشد که خاک آن حاصل از رسوبات رودخانه کر و سیوند میباشد .ارتفاع از سطح دریا  5421متر بوده ودارای
آب وهوای معتدل و اقلیم مناسب می باشد ومیزان حرارت متوس ساالنه  7/16درجه ،حداقل حرارت  -7/5و حداکثر 42/5
است (مهندسین مشاور پارهاس.) 1372،80،
یافته های تحقیق:
بر اساس اطالعات به دست آمده توزیع فراوانی پرسش شوندگان بر حسب جنسیت و سن پرسش شوندگان به صورت
جداول زیر می باشد:
جدول  -1وضعیت سنی و جنسی و تحصیلی پرسش شوندگان
فراوانی

درصد

فراوان تجمعی

نتایج بدست آمده نشان می دهد  %78شرکت کنندگان در تحقی مرد و %22

مرد

297

78

78

زن می باشند و یا به عبارتی  297نفر پاسخگو به سئوالت پرسنامه مرد و 83

زن

83

22

100

نفر را زن تشکیل داده است.

کل

380

100

----

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد

نتایج بدست آمده نشان میدهد  10درصد شرکت کنندگان

20-15

38

10

10

در تحقی متعل به رده سنی  15تا  25سال  24.2 ،درصد

30-21

92

24.2

34.2

رده سنی  21تا  30سال  31.1 ،درصد رده سنی  31تا 40

40-31

118

31.1

65.3

سال و  34.7درصد متعل به رده سنی باالی  40سال می

باالی 40

132

34.7

100

باشند.

کل

380

100

----

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

زیر دیپلم

14

3.7

3.7

کنندگان در تحقی

دیپلم

101

26.6

30.3

کنندگان دارای تحصیالت دیپلم  45 ،درصد فوق دیپلم ،

فوق دیپلم

171

45

75.3

 17.1درصد لیسانس و  7.6درصد شرکت کنندگان در

لیسانس

65

17.1

92.4

تحقی دارای مدرک باالی لیسانس می باشند.

باالتر

29

7.6

100

کل

380

100

----

نتایج بدست آمده نشان میدهد  3.7درصد شرکت
زیر دیپلم  26.6 ،دیصد شرکت
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آمار استنباطی و یافته های تحلیلی تحقیق:
در تحقی پیش رو سعی بر آن شد تا بصورت کمی برخی از عوامل تأثیرگذار مدیریت شهری بر صنعت گردشگری در
رسیدن به توسعه پایدار را بررسی نماییم .لذا در دو طیف بصورت جداگانه از مسئوالن و ساکنین محلی برخی از عوامل را
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مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم؛ که ابتدا از نرر مسئوالن سازمان های مرتب با صنعت گردشگری و سپس از نرر ساکنان
محلی این مهم را پیگیری نمودیم.
الف) تحلیل عوامل تأثیرگذار بر توسعه پایدار گردشگری شهری از نظر مسئوالن :به منرور سنجش عملکرد مدیریت
شهری مرودشت در رابطه با توسعه گردشگری متغیر های زیر از نرر مسئوالن شهری ،بررسی میگردد:
میزان هماهنگی بین ارگانهای تصمیمگیرنده در ارتباط با گردشگری
میزان حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در مقوله گردشگری شهری
 میزان هماهنگی بین ارگانهای تصمیمگیرنده در ارتباط با گردشگری
جدول  -2میزان هماهنگی بین ارگان های تصمیمگیرنده در ارتباط با گردشگری (مسئوالن)
ردیف

گروه

درصد

پاسخگویان

گویه

تعداد

زیاد

17/7

متوس

33/9

کم

19/9

گیرنده در ارتباط با

خیلی کم

28/5

گردشگری

مجموع

100

میزان هماهنگی بین
1

مسئوالن

ارگان های تصمیم

75
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در زمینه ،میزان هماهنگی بین ارگان های تصمیمگیرنده با توجه به طیفهای مطروحه در پرسشنامه ،مبین آن است که
 33/9درصد ،وجود هماهنگی بین ارگانهای تصمیم گیرنده را متوس ارزیدابی کرده اند؛ و این نشانگر این است که قطعاً
یکی از برنامههای مهم و ارزشی مدیران شهری شهر مرودشت میبایست ایجاد بستر مناسب و تعاملی در هماهنگیهای
موجود صنعت گردشگری بین ادارات و سازمان های ذیرب گردشگری میباشد .بنابراین ،جهت بهبود وضعیت موجود استفاده
از مدیران کارآزموده و متخصص بهترین گزینه موجود در مدیریت و اجرا و کاهش هزینه ها و ...می باشد.
 میزان حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در مقوله گردشگری شهری
یکی دیگر از مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار از دیدگاه این پژوهش میزان حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در
مقوله گردشگری شهری میباشد که متاسفانه  48/9درصد از نرر مسئولین و پاسخگویان کم بودن حمایت از این بخش را
تأیید نمودهاند .بنابراین میطلبد از راهکارهای مثبت و طرحهای مفید در امر گردشگری که بعضاً از سوی متولیان بخش
خصوصی بعنوان پیشنهاد ارائه میشود ،بیشتر حمایت نمود تا سازمانها درگیر مباحثی چون حمل ونقل ،رفاه ،خدمات دهی و
 ...نشده و با ارائه این فعالیت ها به بخش خصوصی ضمن رصد این گونه فعالیتها با بسته های تشویقی موجبات افزایش
کیفیت خدمات را فراهم نمایند( .جدول شماره .)3
جدول  -3میزان حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در مقوله گردشگری شهری
ردیف

2

گویه

میزان حمایت از سرمایه
گذاران بخش خصوصی در
مقوله گردشگری شهری

پاسخگویان

تعداد

مسئوالن

75

گروه

درصد

زیاد

9/9

متوس

23

کم

48/9

خیلی کم

18/2

مجموع

100
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جدول شماره  -4نتایج آزمون کای اسکوئر متغیر های مربوط به مسئوالن
کای اسکوئر

درجه آزادی

سیگما

11/21

3

0/002

13/132

3

0/000

میزان هماهنگی بین ارگان های تصمیم گیرنده
در ارتباط با گردشگری
میزان حمایت از سرمایه گذاران بخش
خصوصی در مقوله گردشگری شهری
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ب) تحلیل عوامل تأثیرگذار بر توسعه پایدار گردشگری شهری (از نظر مردم محلی)
در ادامه پژوهش برخی دیگر از عوامل تأثیر گذار مدیریت شهری بر صنعت گردشگری تا حصول توسعه پایدار شهری
متغیرهای ذیل از نرر مرد محلی بررسی گردید
)1میزان نقدش و دخالدت مدرد محلی در تصمیم گیری ها
 )2نقش همکاری های متقابل مدیران شهری و مرد محلی در توسعه گردشگری شهری .
 میزان نقش و دخالت مرد محلی در تصمیم گیری ها
در زمینه نقش و دخالت مرد محلی در تصمیم گیری ها34/6 ،درصدد بدر گزینده کدم ،تأکیدد داشدته اندد ،این اثر نشان
دهنده ان است که اوال مشکارت مرد محلی در تصمیم گیری های شهری شهر مرودشت کم بوده و تقریباً مرد هیچگونه
اطالع و یا مشارکتی در این زمینه ندارند .لذا می طلبد که مسئولین مرد محلی را در تصمیم گیری های خود مشارکت دهند تا
ضمن دخالت ایشان موجبات موفقیت بیشتر شهر را در تقسیم نرارت بر امور تابعه شاهد باشند وتا با تعامل و نیک اندیشی
مرد و مسئولین باعدث ایجداد زمینه های مشارکتی در امور مختلف از جمله امور عمرانی و توسعه ی شهر بوضوح قابل
رویت باشد( .جدول شماره .)5
جدول  -5نقش و دخالت مردم محلی در تصمیم گیری ها
ردیف

گویه

1

میزان نقش و دخالت مرد
محلی در تصمیم گیری ها

پاسخگویان

تعداد

مرد محلی

380

گروه

درصد

خیلی زیاد

19

زیاد

23

متوس

20/1

کم

34/6

خیلی کم

3/3

مجموع

100
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 نقش همکاری های متقابل مدیران شهری و مرد محلی در توسعه پایدار گردشگری شهری
در زمینه نقش همکاری های متقابل مدیران شهری و مدرد محلدی در توسدعه گردشدگری شدهری 51/7 ،درصد ،بر
گزینه خیلی زیاد تأکید کردهاند این درصد نشان دهنده این است که چنانچه از مرد در مقوله ارتباط با مدیران شهری و
مشارکت ایشان در تمامی زمینه های اجتماعی  ،اقتصادی و خاصه فرهنگی نمود داشته باشد یعنی مدیران شهری کار را به
گونه ای به مرد بسپارند و مرد محلی خود را سهیم در تصمیمگیری بدانند به نوعی به یکی از اهداف خود در توسعه پایدار

تحلیلی کمی بر نقش مدیریت شهری در ارتقای صنعت گردشگری در ....

138

شهر نزدیدک شده است .لذا همکاری متقابل مرد و مدیران شهری از بعد خود اشتغالی ،کاهش مهاجرت ،جلوگیری از کسب
تصمیمات غل در برخی پروژه ها توس مدیران شهری و  ...جلوگیری می نماید( .جداول  6و .)7
جدول -6نقش همکاری های متقابل مدیران شهری و مـردم محلـی در توسـعه گردشـگری شـهری
ردیف

پاسخگویان

گویه

گروه

درصد

تعداد

خیلی زیاد

51/7

زیاد

2/11

متوس

23/6

کم

21/6

خیلی کم

./9

مجموع

100

نقش همکاری های متقابل
3

مدیران شهری و مرد محلی
در توسعه پایدار گردشگری

380

مرد محلی

شهری
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جدول  -7نتایج آزمون کای اسکوئر متغیر های مربوط به مردم محلی
میزان نقش و دخالت مرد محلی در تصمیم گیری ها
نقش همکاری متقابل مدیران و مرد محلی در توسعه
پایدار گردشگری شهری

کای اسکوئر

درجه آزادی

سیگما

132/03

4

0/000

148/111

4

0/000
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آزمون فرضیه های تحقیق:
 فرض اول :به نرر می رسد بین مدیریت یکپارچه شهری و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری رابطه وجود دارد.
 :H0بین مدیریت یکپارچه شهری در احیای گردشگری با رویکرد توسعه پایدارابطه وجود ندارد.
 :H1بین مدیریت یکپارچه شهری در احیای گردشگری با رویکرد توسعه پایدارابطه وجود دارد.
در جدول شماره  8مقادیر کمیت مورد نرر به همراه درجه آزادی و سطح معنی داری فرض اول پژوهش ارائه شده است.
سطر اول این جدول اندازه آماره خی دو است.
جدول شماره -8آزمون خی دو در رابطه با فرضیه 1
نوع آزمون

مقدار

درجه آزادی

کای اسکوئر

49/419

4

تعداد

سطح معنی داری
سیگما
0/000

75
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طب جدول  8از آنجدا کده مقددار سیگما یا سطح معنی داری متناظر با این آماره کوچکتر از مقدار ( )0.05 >Pاست.
بنابراین ،فرض صفر منبی بر :عد رابطه بین مدیریت یکپارچه شهری در احیای گردشگری با رویکرد توسعه پایدار  ،با
اطمینان کافی رد می شود .با توجه به این که مقدار  x2به دسدت آمدده در جدول برابر  49/419است و با توجه به درجه
آزادی برابر با  4همچنین سطح معنی داری آن که برابر  0.000است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که فرض اول این آزمون با
توجه به نرر مسئوالن تأیید می گردد.
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 فرض دو  :بین مولفه های همکاری و ارتباط مدیران شهری و مرد محلی جهت دستیابی به توسعه پایدار رابطه وجود دارد.
: H0بین مولفه های همکاری و ارتباط مدیران شهری و مرد محلی جهت دستیابی به توسعه پایدار رابطه وجود ندارد.
 : H1بین مولفه های همکاری و ارتباط مدیران شهری و مرد محلی جهت دستیابی به توسعه پایدار رابطه وجود دارد.
در جدول شماره  9مقادیر کمیت مورد نرر به همراه درجه آزادی سطح معنی داری فرض دو پدژوهش ارائده شده است.
سطر اول این جدول اندازه آماره خی دو است.
جدول  -9آزمون خی دو
نوع آزمون

مقدار

درجه آزادی

سطح معنی داری سیگما

کای اسکوئر

136/438

4

0/000

380

تعداد
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طب جدول شماره  9از آنجا که مقدار سیگما یا سطح معندی داری متنداظر بدا ایدن آمداره کوچکتراز مقددار ()0.05 >P
است بنابراین فرض صفر مبنی بر عد رابطه بین مولفه های همکاری و ارتباط مدیران شهری و مرد محلی جهت دستیابی به
توسعه پایدار  ،با اطمینان کافی رد میشود .با توجه به اینکه مقدار  X2بدست آمده در جدول( )7برابر یا  136/438است.و با
توجه به درجه آزادی برابر  4و همچنین سطح معنی داری آن که برابر  0/000است  .بنابراین میتوان نتیجه گرفت فرض دو
این آزمون با توجه به نرر مرد محلی تأیید می گردد.
نتیجهگیری:
در پژوهش حاضر نتایج بدست آمده از دو فرضیه مد نرر قرار گرفته نیز از بین صدها عامل مؤثر و تأثیرگذار مدیریت
شهری بر صنعت گردشگری به شرح ذیل بوده که در مدیران شهری شهر مرودشت میتواند با مد نرر قرار داده هر کدا
راهکارهای مربوطه را جزء برنامه های آتی خود قرار دهند .ارزیابی فرضیه اول نشان داد که فرض صفر مبنی بر اینکه بین
مدیریت یکپارچه شهری و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری رابطه وجود ندارد،با مقدار سیگمای به دسدت آمدده
 )49/419(،با درجه ازادی  4رد و فرضیه مخالف پذیرفته می شود .بنابراین استنباط میشود بین مدیریت یکپارچه شهری و
توسعه پایدار صنعت گردشگری رابطه موثری برقرار می باشد که به جذب گردشگر کمک فراوان خواهد نمود .در رابطه با
فرض دو تحقی  ،فرض صفر مبنی بر اینکه بین مولفه های همکاری و ارتباط مدیران شهری و مرد محلی جهت دستیابی به
توسعه پایدار رابطه وجود ندارد با مقدار سیگمای بدست آمده ( )136/438با درجه آزادی  ،4رد شده و فرض مخالف پذیرفته
شد.لذا چنین استنباط می شود که همکاری بین مدیران شهری و مرد محلی همواره جوابگوی نیاز های گردشگری شهری و
دسترسی به توسعه پایدار خواهد بود و این دو در کنار هم زمینه های رشد و احیای صنعت گردشگری در شهر مرودشت را
بدنبال خواهد داشت.
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