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 چکیده
سند این توافق برکند تا مردم و مسئولان شهری با یکدیگر به بستری را فراهم می طرح استراتژی توسعه شهری،

پژوهش نماید. خواهند و سپس نقش هر یک را به منظور رسیدن به این هدف مشخص میکه از شهرشان چه می

جامعه آماری . انجام شد حاضر با هدف بررسی نقش راهبرد توسعه شهری در توسعه گردشگری شهری اصفهان

شهر اصفهان، شورای شهر و شهرداری شهر  پژوهش شامل کارکنان و مدیران سازمان گردشگری و میراث فرهنگی

. از بین این افراد به روش باشدنفر می 6611اصفهان، شهرسازی و معاونت شهری استانداری و متخصصین به تعداد 

هدف کاربردی  منظرپژوهش از . طبق فرمول کوکران انتخاب گردید نفر 180ای به تعداد نمونه گیری تصادفی،نمونه

تفاده ها اسآوری دادهدر این پژوهش از پرسشنامه برای جمع. توصیفی از نوع همبستگی است نجام؛شیوه ا منظرو از 

یید روایی از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده أگردیده که برای ت

یر مثبت تاث ی شهر اصفهانگردشگر توسعهبر  راهبرد توسعه شهریهای های تحقیق نشان داد که مولفهیافته. است

پذیری با بانکو  (061/6)ضریب با  قابلیت زندگی ؛راهبرد توسعه شهریهای و معناداری دارند و در میان مولفه

 اند. داشتهی شهر اصفهان گردشگر توسعهثیر را بر أبه ترتیب بیشترین و کمترین ت (868/6)ضریب 

 توسعه گردشگری، اصفهان.راهبرد توسعه شهری،  واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
به راهنمایی دکتر پاکزاد آزادخانی و مشاوری دکتر « شهر اصفهان یدر توسعه گردشگر (CDS) یتوسعه شهر ینقش راهبرد »با عنوان  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد. 1 
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 نویسنده مسئول، دانشجوی مدیریت جهانگردی، دانشگاه باختر ایلام. .1

 .دانشگاه باختر ایلامریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامهاستادیار . 4 
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 مقدمه

همواره دچار تحولات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی  زمان، دارای سیستمی پیچیده و پویا هستند که در گذر شهرها،

ها یا حتی شهرهای کوچک و متوسط، شوند. با رشد روزافزون جمعیت، مهاجرت گسترده روستاییسیاسی و فرهنگی می

امروزه مدیریت شهری تحول یافته  ریزی شهری نیازمندیم.شهری، به روش نوینی برای مدیریت و برنامهشهرها و فقر کلان

و  هاشوند. مدیریت شهری، نقش مهمی در موفقیت برنامهاست. شهرها برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان مدیریت می

های موفقی هستند که با رویکرد دستیابی از جمله طرحهای استراتژی توسعه شهری طرح. های توسعه شهری به عهده داردطرح

در توسعه پایدار به رشد اقتصادی و تحقق . اندهای اخیر در کشورهای مختلف تهیه و به اجرا درآمدهبه توسعه پایدار در سال

 (.6161 شود )حسینی،استانداردهای بهتر زندگی بدون از دست دادن منابع کمیاب طبیعی توجه می

کند تا مردم و مسئولان شهری با یکدیگر به این توافق برسند که از بستری را فراهم می راتژی توسعه شهری،طرح است

بیشترین اهمیت این رویکرد  نماید.خواهند و سپس نقش هر یک را به منظور رسیدن به این هدف مشخص میشهرشان چه می

ر مستقیم در گیرد و تاثیه عنوان موتور توسعه اقتصادی در نظر میشهر را ب این است که به عنوان یک استراتژی گسترده شهری،

شهر تاریخی اصفهان که جزء پنج شهر بزرگ  (.6161 )حقیقیت، کاهش فقر، رشد اقتصادی محلی و بهبود حکمروایی دارد

شمار ستان بهای گردشگری متعدد و متنوع خود، مرکز و قطب گردشگری افرهنگی و تاریخی کشور است، به لحاظ جذابیت

 .(6180 محمدی،)بیک آیدمی

 دارای بیشترین اثر تاریخی ای دارد و بافت قدیم آن،شهر اصفهان از نظر گردشگری موقعیت ویژه در بین شهرهای ایران،

 اصفهان را از حالت کویری خارج کرده و اعتدال آب رود و خاك حاصلخیز،ی زایندهوجود رودخانه. ی شهر استدر محدوده

ی گردشگری را در این شهر ریزی توسعهامکان برنامه دست هم، در هوایی خاصی به آن بخشیده است. این عوامل دست و

نج قاپو بنایی پعالی. سازدی گردشگری را در شهر اصفهان ممکن میی توسعهزمینه ها،کنند و وجود برخی زیرساختفراهم می

ه ها و مینیاتورهای بها، نقاشیبریموقعیت قرارگیری، جزئیات معماری، گچ طبقه واقع در ضلع غربی میدان نقش جهان است.

این عمارت را واجد اهمیت  آن دوران رضا عباسی خلق شده، جای مانده از عصر صفویه در این بنا که توسط هنرمند نامی

منارجنبان،  شهر اصفهان همچون؛های تاریخی و گردشگری و یا دیگر مکان گردشگری نموده است فراوانی از لحاظ تاریخی و

ر شهرستان اصفهان د. ای برای توسعه گردشگری شهر اصفهان باشندتوانند هر کدام بهانهبهشت و چهل ستون و ... میهشت

 های بالاهایی با درجههای اقامتی از جمله تاسیس هتلحوزه خدمات اقامتی از منظر کمی و کیفی نیاز مبرم به توسعه زیرساخت

رسد در حوزه خدمات اداری و دولتی بیش در بررسی کارکردهای خدماتی گردشگران به نظر می. ن پنج ستاره داشته داردهمچو

ن ها در این حوزه باید به ایریزی جهت ایجاد زیرساختبرنامه از هر زمان دیگر در اصفهان نیازمند توسعه کمی و کیفی هستیم.

مات در این حوزه به طور کامل به سوی توسعه شهر از منظر گردشگری سوق نیافته های ارائه خدزیرساخت. سمت گرایش یابد

تواند آن را به یکی از مهمترین مراکز های مناسب و علمی در صنعت گردشگری این شهر میریزیبنابراین برنامه. است

داف و مطالعات تفصیلی و تعیین اهچرا که برای رسیدن به توسعه پایدار در گردشگری نیازمند انجام . گردشگری تبدیل کند

( CDS) لذا سوال اصلی این تحقیق این است که راهبرد توسعه شهری. های توسعه منابع گردشگری به نحو جامع هستیمبرنامه

 در توسعه گردشگری شهری اصفهان چه نقشی دارد؟

 

 شهری گردشگری

 است. شهری مرکز داده، قرار تحت تأثیر های گذشتهدهه در را جهان گردشگری که روندهای مقاصدی ترین مهم یکی از  

کاهش  در را خود مسأله، است. این نموده تبدیل گردشگری مرکز تریناصلی یکی از به را مقاصد این کوتاه مدت، سفرهای رشد
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ک زندگی در تغییر سبتوان، با گردشگران در بیشتر مقاصد دنیا نشان داده است. این مسئله را تا حدودی می میانگین مدت سفر

 ناامنی وجود با مردم امروزه،. ها تبدیل شده استهای اخیر توضیح داد. زمان، به ارزشمندترین مسئله در زندگی انسانسال

تر شده و مردم چندین مسافرت کوتاه را به یک تعطیلات اوقات فراغت فشرده. کنندتر کار میبه گذشته سخت نسبت شغلی،

قابل دسترسی  باشند. این  سرعت به و راحتیبه که خواهندهند. بنابراین، مردم مقاصد گردشگری را میدطولانی ترجیح می

 برای مقاصد، این .است شده شهری گردشگری توسعه باعث بوده و سودمند بسیار دسترسی، قابل و شرایط، برای مقاصد نزدیک

)نوربخش و  کندفراهم می آنها برای تمامی سال در را سفر شرایط و بوده جذاب هستند، محدود دارای زمان که گردشگرانی بازار

  (.6186سراسکانرود، 

مراکز اقامت  آنها به عنوان دروازه ورودی به کشور، دارای عملکرد چندمنظوره هستند؛ شهرها به عنوان مقصد گردشگری،

های مقاصدی که در آنها جمعیتی با فعالیت علاوه بر این، شهرها فقط. و مبدأ سفر به روستاها و مقاصد مجاور خود هستند

اکز باشند، بلکه  نقش مهمی را به عنوان مرشوند نمیاقتصادی، زندگی فرهنگی و تحت کنترل نیروهای سیاسی کنار هم جمع می

ار رمورد بررسی ق« گردشگری شهری» فعالیت گردشگری بر عهده دارند، بنابراین، باید به جای گردشگری در شهرها، مفهوم

 (.6180، و همکاران )رهنمایی گیرد

های تاریخی کند. نواحی شهری به علت آنکه دارای جاذبهگردشگری شهری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل می

 های متنوع و بزرگ که دارایگردند. شهرها معمولاً با جاذبهباشند، غالبًا مقاصد گردشگری محسوب میو فرهنگی بسیاری می

ایی هها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکانهای ورزشی، پاركبناهای یادبود، تئاترها، استادیومها، موزه

گیری گردشگری شهری، جذب گردشگران بسیار را دارا بوده، نقش بارزی در شکل ... مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور، و

یدار د"های متفاوتی که شامل گردشگران شهری در فضای شهری در راستای انگیزه های شهری،دارد. با توجه به این ویژگی

ی سفرهای مذهب - بازدید از میراث فرهنگی - هاها و کنفرانسحضور در نمایشگاه - های تجاریمسافرت - دوستان و خویشان

به شهرهای بزرگ و  "... شخصی و دلایل - سفرهای روزانه - خریدهای تفریحی - منظور حضور در حوادثبه - و تفریحی

های کنشگری، فضای شهری چند بعدی است. که این فضای چندبعدی برآورد کنند، بر مبنای این انگیزهکلانشهرها سفر می

کننده یک رویکرد به درون در پاسخگویی به نیازهای مختلف و یک رویکرد به بیرون در کنش متقابل فرهنگی یا در برخی 

توان به این صورت ناشی از آن است. از این رو در راستای یک الگوی فضای شهری، گردشگری شهری را میموارد تضادهای 

میزبان و تولید فضای گردشگری پیرامون سفر به مناطق شهری با  - گردشگری شهری، کنش متقابل گردشگران»تعریف کرد 

و خدمات مبوط به گردشگری که آثار متفاوتی را در فضای شهری ها و استفاده از تسهیلات های متفاوت و بازدید از جاذبهانگیزه

 (.6188 )سقایی،« نهدبر جای می

 

 توسعه گردشگری

 از دارد. یکی نیاز های لازمظرفیت بهبود و هاتقویت زیرساخت مدیریتی، نظام کارآمدی به دنیا، در گردشگری توسعه

 پایدار گردشگری توسعه حاضر، حال در. است مدیریت آن چگونگی منطقه، هر در گردشگری توسعه در مؤثر مهمترین عوامل

تلقی  کشور توسعه موتور عنوان به را اقتصاددانان آن که دارد نقش کشورها فرهنگی و اجتماعی توسعه اقتصادی، در آنچنان

 (.664: 1661)حسینی،  نمایندمی

مفهومی  که آن از بیش است. توسعه سیاسی توسعه و توسعه اقتصادی اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه شامل کشور توسعه

برای  مناسب معنوی و مادی امکانات و شرایط آمدن وجود معنای به به فرهنگی است. توسعه فرهنگی امری باشد، اقتصادی

تحول  برای سازیزمینه آنها، دانش و آگاهی افزایش و رشد جایگاه آنان، شناساندن و مردم بین در توسعه تفکر ایجاد جامعه، افراد
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شمرده  مقدم توسعه دیگر ابعاد بر فرهنگی است. توسعه برای توسعه فرهنگی هاییزمینه ایجاد مجموع در و جامعه پیشرفت و

 (.446: 1666)ابراهیمی و دهدری،  شودمی

 

 )استراتژی( راهبرد

مشتق شده است که به فعالیت، ابزار یا برنامه به کار رفته توسط رهبر اشاره  1ی یونانیدر اصل از واژه 6واژه استراتژی

یعنی استراتژی، ابزار یا برنامه به کار رفته برای رسیدن به پیروزی  .، هدف از استراتژی، پیروزی است1به بیان ارسطو. نمایدمی

قبل  466تا  116های بود که در زمانی بین سال 8ون تزوهای استراتژیکی شکل داد س. اولین متفکر بزرگی که به اندیشه4باشدمی

 (.6: 6106از میلاد، اولین رساله خود را تحت عنوان هنرجنگ به رشته تحریر درآورد )کالینز،

 

 راهبرد توسعه شهری

 بسیاری در اکنونهم که است راهبردی رویکردی و شودمحسوب می ابعاد تمام در شهر توسعه سند شهری، توسعه استراتژی

 تفصیلی و های جامعطرح که حالی است. در شده استقبال مواجه با توسعه درحال کشورهای خصوص به و جهان از کشورهای

 است، کمرنگ بسیار آنها کنندگیهدایت نقش و بازدارنده داشته نقش بیشتر شوند،محسوب می ما کشور در شهر سند توسعه که

 هدفمند و فعال نقشی آنها به و آورند بیرون انفعال از حالت را مردمی نهادهای و هاشهرداری توانندهای استراتژیک میاما طرح

 حتی بلکه دارند، شهرشان توسعه در نقشی چه دانند کهنمی نه تنها مردم حاضر حال نمایند. در اعطا شهر جهت توسعه در

 آینده از روشنی تصور نیز شهری خواهد رفت. مسئولان پیش سویی چه به و بود خواهد چگونه آینده در که شهرشان دانندنمی

 توافق این به یکدیگر با شهری مسئولان و مردم کند تافراهم می را بستری شهری، توسعه استراتژی طرح که ندارند. حال آن شهر

 اهمیت بیشتریننماید. مشخص می هدف این رسیدن به منظور به را یک هر نقش سپس و خواهندچه می از شهرشان که برسند

 تأثیر و گیردنظر می در اقتصادی توسعه عنوان موتور به را شهر شهری، گسترده استراتژی یک عنوان به که این است رویکرد این

 (.1664)حقیقت و همکاران،  دارد حکمروایی بهبود و محلی اقتصادی رشد کاهش فقر، در مستقیم

 عدالت، تأمین گسترش زندگی، کیفیت ارتقای منظور به شهری توسعه و های لازمزیرساخت ایجاد بدون گردشگری توسعه

 استراتژی توسعه طرح باشد. اجراینمی پذیرامکان مدیریتی، نظام کارآمد یک در سالم زیست محیط ایجاد و شهروندی حقوق

 به کارگیری و شناسایی با و داشته تأکید شهرها اقتصادی رشد بر طرح اساساً است. این اهداف این به دستیابی برای راهی شهری

 تمرکز که این وجود با .کندفراهم می نیز را جوانب سایر در برای توسعه مبنایی شهر، اقتصادی بالقوه امکانات و هاپتانسیل

 ها،زیرساخت مالی، محیطی،های زیستجنبه حال عین در اما است پذیررقابت اقتصاد روی تقویت بر شهری، توسعه استراتژی

 حاکمیت و مدیریت بهبود منظوربه که است اقداماتی برای ریزیبرنامه شامل نیز و داده پوشش فقر را کاهش و شهری ساختار

)پوراحمد و  شودتهیه می در شهر، فقر کاهش همچنین و اشتغال و خدمات وضعیت بهبود گذاری برایسرمایه افزایش شهری،

 .(6168همکاران، 

                                                           
6 Strategy              
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 بانک آمریکا، و انگلیس سوئد، نروژ، هلند، ژاپن، آلمان، ایتالیا، فرانسه، های کانادا،دولت توسط شهری توسعه استراتژی

 شودمدیریت می جهانی بانک توسط برنامه حمایت است. این مورد های محلیحکومت المللیهای بینسازمان و توسعه آسیا

 (.4: 1666شهرها،  تحاد)ا

 شهری توسعه استراتژی اهداف

 از: عبارتند اهداف اند. اینشده طراحی هدف عمده سه قالب در شهری توسعه استراتژی اهداف کلی، طور به

 یافته، بهبود حاکمیت و مدیریت به دستیابی -6

 و فزاینده اشتغال و اقتصادی رشد به دستیابی -1

  (.08: 1666عبدی، )خلیلی آن تداوم از جلوگیری و فقر کاهش -1

 اقتصادی کارایی اجتماعی، عدالت با همراه همه، برای قابل زندگی محیط ایجاد استراتژیک، توسعه کلان هدف دیگر طرف از

توسعه  زیربنایی و اجتماعی خدمات و شهری مسکن و های زمینمحدوده در استراتژیک توسعه و است محیطیزیست و پایداری

 (.86 :1666)جعفری،  شودوارد می یکپارچه طور به محیطیزیست و اقتصادی

 است:  متمرکز بیشتر زیر پنج موضوع بر عمدتاً شهری توسعه استراتژی شهرها، ائتلاف سازمان نظر

 .خانوارها درآمدی منابع و افزایش بازرگانی توسعه شغلی، هایفرصت ایجاد مانند معاش، امرار -

 .در شهر انرژی جریان کیفیت و کارآیی نحوه و محیطیزیست پایداری -

 .آن با مرتبط هایزیرساخت و فضایی فرم  -

 .مالی منابع -

 (.10 :1666)اتحاد شهرها،  حکمروایی -

 

 شهری توسعه استراتژی مبانی و اصول

 :است هگرفت قرار کلی اصل چهار پایه بر جهانی بانک دید از شهرها توسعه پایداری برای شهری توسعه استراتژی اصول

 از ندیمبهره و مشارکت برای یکسان هایفرصت از ساکنان تمام آن در که است زندگی قابل شهری: بودن زندگی قابل -6

 .باشند برخوردار سیاسی و اقتصادی زندگی

 جانبههمه گذاریسرمایه و درآمد اشتغال، رشد با همراه قوی اقتصاد که هستند شهرهایی رقابتی شهرهای: بودن رقابتی-1

 شهرهای در. است مؤسسات و افراد وریبهره افزایش برای مناسب شرایط آوردنفراهم شهری، کارآمد توسعه لازمه. دارند

 .گیرندمی شکل بازار هایفرصت با ارتباط در و پویا شکل به تجارت و اشتغال گذاری،سرمایه تولید، رقابتی،

 و رآمدید منابع از استفاده در شهری کارآمد مالیه سیستم دارای که هستند شهرهایی بانکی، شهرهای: بودن بانکی قابل -1

 .هستند خود هایهزینه

 1666 ا،شهره اتحاد)شود می گفته شهر اقتصادی اجتماعی توسعه اداره برای قدرت از استفاده به: شهری خوب حاکمیت -4

 :60.) 

 ابلق میزان به شهرها نیاز و ویژگی حسب بر «شهر توسعه استراتژی» سند اجرای و تهیه فرایند مراحل و سازنده عناصر

 گام: از دعبارتن که شودمی تشکیل گام شش از کلی طور به سند اجرای و تهیه فرایند وجود، این با. هستند متنوع ای ملاحظه

:  نجمپ گام راهبرد، تدوین: چهارم گام اندازسازی، چشم: سوم گام وضعیت، سنجش: دوم گام ،(پروژه) کار ریزی برنامه:  نخست

 (.08:  1666 گلکار،)پایش : ششم گام و اجرا
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 (CDS) شهری توسعه راهبرد پیشینه

مطرح شد.  شهری ریزیبرنامه مشکلات حل برای حلیراه عنوان به« شهری توسعه استراتژی» رهیافت بیستم، قرن اواخر در

تشکیل  و دیگر المللیبین نهادهای همکاری با سپس و شد جهانی آغاز بانک مستقیم حمایت با و 6668 سال از رهیافت این

 کشورهای و شهرها از بسیاری در آن از گرفت. پس استفاده قرار مورد مختلف کشورهای و شهرها در «شهرها ائتلاف» نهاد

 و کمک برنامه عنوان به ابتدا در شهری است. راهبرد توسعه درآمده آزمون آفریقایی( به و آسیایی کشورهای )به ویژه جهان

 هماهنگ رشد یک امکان بر آن تأکید ملی هستند، توسعه موتور شهرها که غالب تفکر این مسیر و شدشهری شناخته می همیاری

 و توجه محور عنوان به ندرتاً  فقر مقوله کاهش ها،برنامه این بود. در اقتصادی رشد ساختن ممکن از طریق گذاریسرمایه در

 واقع بود. در مطرح مندیو نظام زیستی قابلیت رقابت، بر تأکید با و محتمل هدف یک عنوان فقر به گرفت. کاهش قرار تمرکز

 اولویت در زمینه یا پس یک عنوان به فقر کاهش راهبرد توسعه شهری متقدم بیشتر در که عقیده دارند نظرانصاحب از تعدادی

 اقتصادی اجتماعی و مشکلات از زیادی بخش به مقتضی پاسخی مثابه شهری به توسعه شد. استراتژیگرفته می نظر در ثانوی

 است پذیرانعطاف حال در حال عین در و جامع ریزیچارچوب برنامه راهبرد توسعه شهری یک .کندجلوه می شهرها غالب

های نابرابری فزاینده رشد اقتصادی، سریع پیامدهای تغییرات اداره و کنترل برای شهری جوامع توانمندسازی به منظور که

  (.Maleki, 2010: 3) شودمطرح می فقر عاجزکننده گستره نیز و و اجتماعی اقتصادی

 بسیار روبرو پیامدهای و مشکلات با ما ایران، کلانشهرهای در گردشگری فضاهای از گردشگر شناخت و درك زمینه در

 توریسم و مناطق گردشگری فضاهای از بازدید برای مدیریتی هیچگونه ایران گردشگری مدیریت ساختار در واقع هستیم. در

خود  راه کردن پیدا دنبال به گرفته و قرار ناآشنا محیط یک در که ما شهری جهانگرد شود. درواقع نمی ارائه ما جهانگرد به شهری

 ناهماهنگ دلیل به شود. متأسفانهانجام می و گردشگری های فرهنگیریزیبرنامه ما شهرهای کلان در کمرنگ و کم بسیار باشد،می

 و شهری فضاهای از باید که هایی قسمت آن ما، کلانشهرهای در گردشگری شهری فرهنگی و اجرایی های مدیریتبرنامه بودن

 پروسه شود. متأسفانهنمی داده یاد کند، شناسایی را خود گردشگری محیط ما آنها جهانگرد بوسیله تا شود الگوبرداری شهر محیط

مذهبی،  تاریخی، فضاهای تا کند کمک او عقاید ها،ارزش معلومات، به بتواند که شهری گردشگری از فضاهای گردشگر شناخت

 توسعه برای .گیردمی قرار ما شهری گردشگری اجرایی و فرهنگی مدیریت ساختار موردتوجه کمتر بشناسد را شهرها اجتماعی

 مهم منابع های شناختی،نقشه شهری، وگذار گشت راهنمایی فن حوزه در متخصص نیروهای باید شهری گردشگری پایدار

 تبلیغی برشورهای و نشریات و ارائه چاپ فشرده، لوح و اینترنت سیما، صداو تخصصی، مجلات روزنامه، کتاب، چون گردشگری

 شهری پایدار توسعه بررسی تحقیقی به در( 1668)همکاران  و 6زامفیر .(1: 1666)ملکی،  کند پیدا بسط و توسعه غیره بسیار و

 مدیریت و محیطیزیست مشکلات به رسیدگی که رسیدند این نتیجه به و پرداختند بخارست در شهری گردشگری مناطق در

توان ز میاز تحقیقات داخلی نی .باشد تاثیرگذار شهری گردشگری مناطق در شهری پایدار توسعه بر تواندمی گردشگری توسعه

 توسعه مدیریت در( CDS)شهری  توسعه راهبرد نقش بررسی اشاره کرد که به( 6168)همکاران در سال  و به تحقیق پوراحمد

ریخی های تاتوسعه گردشگری در جزیره هرمز با وجود جاذبهپرداختند و به این نتیجه رسیدند که  هرمز جزیره در گردشگری

انداز شمرود و چبه کندی پیش میزم و مدیریت صحیح، اهای لو طبیعی به دلیل نداشتن امکانات خدماتی و رفاهی و زیرساخت

کارآمد با هدف توسعه گردشگری و رونق اقتصادی و اجتماعی  آن بر پایه تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد، در یک نظام مدیریتی

( 6161)نیز در سال  حقیقیت و همکاران .ژئوتوریسم قرار دارد-گردشگری تاریخی، فرهنگی و اکوتوریسم منطقه در سه حوزه

آنها در  ریزی شهری ایران پرداختنددر فرایند برنامه (CDSپژوهشی به نگرشی بر  رویکرد جدید استراتژی توسعه شهری ) در

                                                           
6 . Zamfir 
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این مقوله و نقش آن در انتظام  در cds ریزی شهری درایران به جایگاه رهیافتهای فراروی برنامهبررسی و چالشمقاله خود به  

( در پژوهشی به بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار 6161)نیز در سال  مکارانحسینی و هپرداختند.  فضایی شهرها

ار دها بیانگر رابطه مثبت و معنینتایج یافته .در  شهر نوشهر پرداختند 6188-6108های گردشگری شهرهای ساحلی در سال

ر گردشگری و نیز عدم وجود رابطه معنی داهای مدیران شهری، تغییرات رشد تسهیلات گردشگری و توسعه پایدار بین ویژگی

ده . تحقیقات دیگری در زمینه توسعه پایدار شهری انجام شبین تغییر کاربری اراضی ساحلی با توسعه پایدار گردشگری است

و  (6166)صفرآبادی  و ، تقوایی(6166)ملاییفرجی و نژاد، حاتمی(6166)مصلحی  و نیاتوان به تحقیقات اعتمادیاست که می

 شهری هایریزیبرنامه بر( CDS)شهری  توسعه راهبرد نقش بر بیشتر پیشین؛ محققان مطالعات اشاره کرد. در (6180)اشرفی 

 راهبرد از غیر یگرید مستقل متغیرهای به اندپرداخته وابسته متغیر عنوان به گردشگری توسعه بحث به اگر یا و اندداشته تمرکز

 نقش راهبرد به شده انجام مطالعات از هیچکدام در اینکه ضمن .اندشده متمرکز( شهری مدیریت همانند( )CDS)شهری  توسعه

 است. پرداخته نشده اصفهان جغرافیایی موقعیت در گردشگری توسعه بر (CDS)شهری  توسعه

 

 

 مدل مفهومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 

 فرضیات تحقیق

 فرضیه اصلی

 ثیر مثبت و معناداری دارد.أراهبرد توسعه شهری در توسعه گردشگری شهری اصفهان ت -

 جزییهای فرضیه

 صفهان تاثیر معناداری دارد.اقابلیت زندگی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر  -

 ثیر معناداری دارد.أپذیری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان ترقابت -

 ثیر معناداری دارد.أدشگری شهر اصفهان تپذیری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گربانک -

 ارد.ثیر معناداری دأمدیریت و حاکمیت خوب شهری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان ت -

 

 مورد مطالعه منطقه معرفی

 قابلیت زندگی

 رقابت پذیری

 بانک پذیری

 توسعه محیطی حاکمیت خوب شهری

 توسعه فرهنگی

 توسعه اجتماعی

 توسعه اقتصادی

راهبرد توسعه 

 شهری

 توسعه

 گردشگری
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فاصله  .باشدسطح کشور میون دارای مقام سوم از نظر جمعیت در ناک شهر تاریخی اصفهان مرکز استان اصفهان است و  

 این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب که در قلب. کیلومتر است و در جنوب آن قرار دارد 418اصفهان تا تهران 

 6886اصفهان از سطح عمومی دریا حدود . پیوسته مورد توجه سلاطین و مدیران مملکتی بوده است فلات ایران قرار دارد،

 غربی – شرقی جنوبی و - این شهر در چهار راه شمالی. د و در شرق سلسه جبال زاگرس واقع شده استمتر ارتفاع دار

منطقه بزرگ اصفهان . مختلف بوده است هایبرخورد اقوام و فرهنگ آمد و محل رفت و کشور قرار دارد و در طی تاریخ،

علت  .شودآن به ارتفاعات زاگرس منتهی می گردد و قسمت غربی و جنوبیمی در قسمت شمالی و شرقی به کویر محدود

های زاگرس مرتفع بنام زردکوه بختیاری سرچشمه هایی دانست که از کوهوجودی و پیدایش این شهر را باید مدیون آب

 رود را بوجود آورده است.گرفته و زاینده

توسعه شهر در . بنا گردیده استدرصد و به طرف شمال شرقی  1صاف با شیبی حدود  شهر اصفهان بر روی دشتی نسبتاً

سانی ر)پایگاه اطلاع تر و آلودگی نیز کمتر استزیرا در این منطقه آب فراوان طی قرون متمادی به سمت جنوب غربی بوده،

 شهرداری اصفهان(.

 18درجه و  16دقیقه طول شرقی و  61درجه و  81دقیقه تا  11درجه و  86شهر اصفهان در مرکز استان درموقعیت  

شناسی های زاینده رود که مربوط به دوره چهارم زمینکه بر روی نهشته. درجه عرض شمالی واقع شده است 11دقیقه تا 

کیلومتر  066رفته به طول  ای فرودشت اصفهان بصورت حوضه. شودرود به دو نیم تقسیم میآمده بوسیله زاینده است بوجود

)سازمان مدیریت  های ایران مرکزی واقع شده استزاگرس و کوه های شرقیکیلومتر بین دامنه 606مربع و عرض متوسط 

 (.0 :6186 ریزی،و برنامه

 از غرب به شرق رو به کاهش رود،شیب کلی این شهر که یکی از عوامل بسیار موثر در توسعه فیزیکی آن به شمار می

 اشد.باست اما شیب عمومی دشت اصفهان از جنوب غربی به سمت شمال شرقی می

با  .بویژه تا قبل از صفویه دامن زده است رود،گسترش این شهر را در امتداد زاینده شیب ملایم و مناسب دشت اصفهان،

گسترش خطی شهر اصفهان را بصورت صلیبی تبدیل کرد ولی زاینده رود همچنان  آن که طرح توسعه شهری دوره صفویه،

های تاریخی تاثیر انکارناپذیری در توسعه عامل شیب در تمام دوره. مایدندر تعیین جهات توسعه شهر ایفا می نقش مهمی

 (.668: 6160 آبادی،)رکن شهرداشته است

درخواهیم یافت که دشت اصفهان به مثابه یک جزیره دلتایی است که  اگر به نقشه توپوگرافی اصفهان با دقت بنگریم،

های گذاری مکرر در طی قرون از دامنهبا توجه به رسوب. ستس آن به طرف غرب و قاعده آن در شرق قرار گرفته اأر

ره مثلثی نحو جزیرود به حیات خود ادامه داد و مسیر شمالی به تدریج مسدود گردید و بدینفقط مسیر جنوبی زاینده شمالی،

های دیمسیر حرکت ما. بستر فعلی شهر اصفهان را تکوین داده است شکل که روزگاری حد فاصل بین دو جریان آبی بوده،

-رکن) باشدموید چنین مکانیزمی می اند،سازی بخش شمالی اصفهان را بر عهده داشتهالایام کار مشروباصفهان که از قدیم

 (.60: 6160 آبادی،

. باشدگسترش این شهر باستانی وابسته به رودخانه زاینده رود می ای خشک واقع شده است که حیات واصفهان در منطقه

ی و های شهرگردد کیفیت آب رودخانه به دلیل پذیرش مقادیر عظیمی از فاضلاباین شهر که از حدود دستگرد آغاز می در

دومین شهر صنعتی و مهم کشور  اصفهان، شهر. (6: 6181 )مهندسین مشاور باوند، گرددصنعتی دستخوش تغییرات زیاد می

آلودگی  رود،آلودگی آب زاینده ردیف هفت شهر آلوده کشور درآورده،آنرا در  آلودگی هوای شهر، باشد.پس از تهران می

خاك ناشی از انتشار زباله و فاضلاب شهری و صنعتی و آلودگی سر و صدا به دلیل تراکم جمعیت و فعالیت و ترافیک 

های هاز جاذببرخی  کند.محیط زیست و کیفیت زندگی شهروندان و تداوم جذب گردشگران را به شدت تهدید می موتوری،
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، میدان پل، منارجنبانسه واصفهان، سیستون اصفهان، تالار اشرفی  عبارتند از: کاخ چهل )شهر اصفهان( گردشگری اصفهان

 اصفهان. خواجو نقش جهان و پل

 

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه در سطح استان و شهرستان (:2شکل )

 

 هامواد و روش

( در توسعه گردشگری شهری اصفهان است CDS) هدف بررسی نقش راهبرد توسعه شهری که پژوهش حاضر با آنجا از

 در ،و قصد دارد تا با این هدف، کمکی هرچند کوچک به مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان نماید

 های آزمایشگاهی،پژوهش"، به هاهای پژوهشی بر مبنای روش گردآوری دادهروش. گیردهای کاربردی قرار میزمره پژوهش

ر پژوهش که د آنجا از. شوندتقسیم می "های تاریخی و  کیفیپژوهش های دیگر از قبیل)توصیفی( و پژوهش غیرآزمایشگاهی

 های توصیفیپژوهش از نوع پژوهش گردند،کاری گردآوری میها بدون دستمنظور دستیابی به اهداف پژوهش دادهحاضر به

 جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شهر اصفهان، .باشدمی شاخه همبستگی

که با  نفر است 6611شهرسازی و معاونت شهری استانداری و متخصصین به تعداد  شورای شهر و شهرداری شهر اصفهان،

 و هاداده آوریجمع برای وتصادفی انتخاب گردیدند. همچنین نفر به صورت  180ای به تعداد استفاده از فرمول کوکران نمونه

ساخته ( از پرسشنامه محققCDS) جهت سنجش راهبرد توسعه شهریاست که  شده استفاده کتبی نامهپرسش از لازم اطلاعات

بعد  4گویه استفاده شده است و همچنین جهت سنجش توسعه گردشگری از پرسشنامه محقق ساخته در  11که در چهار بعد و 

 شده است.گویه استفاده  68و 

 

 هاهیافت

ریب ض شود.های پژوهش قضاوت میشده و سپس در مورد فرضیههای ابتدا آزمون رگرسیون خطی انجامبرای آزمون فرضیه

ن دو بطوریکه ضریب همبستگی مثبت بی کند،جهت متغیرها را با همدیگر شناسایی می همبستگی بدست آمده در رگرسیون،

 باشد،دهنده جهت عکس تغییرات دو متغیر میجهت آن دو متغیر است و ضریب همبستگی منفی نشانمتغیر به مفهوم حرکت هم

طور کلی در آزمون رگرسیون، این موضوع مورد بررسی قرار به شود.میبطوریکه افزایش در یکی منجر به کاهش در دیگری 

ن آزمون بیان )وابسته( دارد یا خیر. فرضیه صفر در ای مستقل از نظر آماری تاثیر معناداری بر متغیر پیش بین گیرد که آیا متغیرمی

 با توجه به مفهوم آزمون فرضیه، با فرض خطای رد.داری وجود نداکند که بین دو متغیر مورد بررسی از نظر آماری تاثیر معنیمی
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 دیگر درصورتی عبارتباشد. به درصد 8توان رد کرد که میزان احتمال بیشتر از فرضیه صفر را در زمانی نمی درصد 8نوع اول 

ودن دار با معنیبریم که بیانگر رد فرض صفر و یباشد در آن صورت در ناحیه بحرانی بسر می درصد 8کمتر از   pکه مقدار 

 باشد.رابطه بین دو متغیر مورد بررسی می

 

 قابلیت زندگی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان تاثیر معناداری دارد.فرضیه اول: 

 

 (: تأثیر قابلیت زندگی در توسعه گردشگری1جدول )
 R t pمجذور  ضریب همبستگی مقادیر استاندارد مقدار غیراستاندارد مدل

 
B خطای استاندارد    

 666/6 180/8 860/6 061/6  680/6 810/6 مقدار ثابت 1

 666/6 668/60   061/6 641/6 011/6 قابلیت زندگی

 

دهنده همبستگی شدید است که نشان 061/6ضریب همبستگی بین قابلیت زندگی و توسعه گردشگری شهر اصفهان برابر 

درصد توسعه  0/86دهد که آمده و این مقدار نشان میدستدرصد به 0/86باشد. همچنین ضریب تعیین این متغیرها میبین 

گرسیون تحلیل ر. همچنین شودگردشگری شهر اصفهان به قابلیت زندگی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری مربوط می

( بر  توسعه گردشگری  P≤68/6و  t≥1.96ردهای توسعه شهری با مقادیر )دهد قابلیت زندگی به عنوان یکی از راهبنشان می

 ثیرگذار است.أشهر اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران ت
 

 پذیری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان تاثیر معناداری دارد.رقابتفرضیه دوم: 

 

 در توسعه گردشگری پذیریرقابت(: تأثیر 2جدول )
 R t pمجذور  ضریب همبستگی مقادیر استاندارد مقدار غیراستاندارد مدل

 
B خطای استاندارد    

 666/6 868/4 101/6 061/6  166/6 606/6 مقدار ثابت 1

 666/6 081/61   061/6 681/6 001/6 رقابت پذیری

 

دهنده همبستگی شدید است که نشان 061/6اصفهان برابر  پذیری و توسعه گردشگری شهرضریب همبستگی بین رقابت

درصد توسعه  1/10دهد که آمده و این مقدار نشان میدستدرصد به 1/10باشد. همچنین ضریب تعیین بین این متغیرها می

گرسیون ر تحلیل. همچنین شودپذیری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری مربوط میگردشگری شهر اصفهان به رقابت

( بر  توسعه گردشگری  P≤68/6و  t≥1.96پذیری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری با مقادیر )دهد رقابتنشان می

 ثیرگذار است.أشهر اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران ت

 

 .دارد معناداری تاثیر اصفهان شهر گردشگری توسعه در شهری توسعه راهبردهای از یکی عنوان به پذیریفرضیه سوم: بانک

 

 پذیری در توسعه گردشگری(: تأثیر بانک3جدول )
 R t pمجذور  ضریب همبستگی مقادیر استاندارد مقدار غیراستاندارد مدل
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B خطای استاندارد     

 666/6 680/0 188/6 868/6  688/6 618/6 مقدار ثابت 1

 666/6 066/61   868/6 686/6 048/6 بانک پذیری

دهنده همبستگی شدید بین است که نشان 868/6پذیری و توسعه گردشگری شهر اصفهان برابر ضریب همبستگی بین بانک

درصد توسعه   8/18دهد که آمده و این مقدار نشان میدستدرصد به 8/18باشد. همچنین ضریب تعیین این متغیرها می

یون تحلیل رگرس. همچنین شودیکی از راهبردهای توسعه شهری مربوط میپذیری به عنوان گردشگری شهر اصفهان به بانک

( بر  توسعه گردشگری شهر P≤68/6و  t≥1.96پذیری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری با مقادیر )دهد بانکنشان می

 ثیرگذار است.أاصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران ت

 

شهری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان مدیریت و حاکمیت خوب فرضیه چهارم: 

 تاثیر معناداری دارد.

 

 در توسعه گردشگری مدیریت و حاکمیت خوب شهری(: تأثیر 4جدول )
 R t pمجذور  ضریب همبستگی مقادیر استاندارد مقدار غیراستاندارد مدل

 
B خطای استاندارد    

 666/6 466/8 466/6 040/6  608/6 601/6 مقدار ثابت 1

 666/6 118/64   040/6 648/6 086/6 حاکمیت خوب شهری

 

دهنده است که نشان 040/6ضریب همبستگی بین مدیریت و حاکمیت خوب شهری و توسعه گردشگری شهر اصفهان برابر 

 6/46دهد که آمده و این مقدار نشان میدستبهدرصد  6/46باشد. همچنین ضریب تعیین همبستگی شدید بین این متغیرها می

درصد توسعه گردشگری شهر اصفهان به مدیریت و حاکمیت خوب شهری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری مربوط 

دهد مدیریت و حاکمیت خوب شهری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری تحلیل رگرسیون نشان می. همچنین شودمی

 ثیرگذار است.أ( بر  توسعه گردشگری شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران ت P≤68/6و  t≥1.96ر )با مقادی

 

 راهبرد توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان تاثیر معناداری دارد.فرضیه اصلی: 

 

 در توسعه گردشگریراهبرد توسعه شهری (: تأثیر 5جدول )
 R t pمجذور  ضریب همبستگی استانداردمقادیر  مقدار غیراستاندارد مدل

 
B خطای استاندارد    

 466/6 841/6 844/6 018/6  681/6 681/6 مقدار ثابت 1

 666/6 488/68   018/6 646/6 660/6 راهبرد توسعه شهری

 

دهنده همبستگی است که نشان 018/6ضریب همبستگی بین راهبرد توسعه شهری و توسعه گردشگری شهر اصفهان برابر 

درصد  4/84دهد که آمده و این مقدار نشان میدستدرصد به 4/84باشد. همچنین ضریب تعیین شدید بین این متغیرها می

وسعه دهد راهبرد تتحلیل رگرسیون نشان می. همچنین شودتوسعه گردشگری شهر اصفهان به راهبرد توسعه شهری مربوط می

 .ثیرگذار استأ( بر  توسعه گردشگری شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران تP≤68/6و  t≥1.96شهری با مقادیر )
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 گیریبحث و نتیجه

قابلیت زندگی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری  ،با توجه به نتایج آزمون رگرسیون خطی

توان گفت که گیرد. به عبارتی دیگر  میمورد تأیید قرار میدرصد  68با اطمینان ( t=668/60و  p≤68/6) شهر اصفهان با مقدار

توانایی اقتصاد ملی در  گذاران،قدرت حمایت از سرمایه المللی،)موقعیت بازارهای اصفهان در بازارهای بین عواملی مانند

ندگی زعوامل موثر بر قابلیت های اصفهان( به عنوانسازی سازمانی در سازمانپایداری رشد و یا حفظ استاندارد زندگی و ظرفیت

ثیرگذار است. همچنین نتایج پژوهش در مورد أبه عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان ت

( t=081/61و p≤68/6پذیری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان با مقدار )ثیر رقابتأت

پذیری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری در توسعه گردشگری شهر توان گفت که رقابتدرصد می 68 با اطمینان

( پژوهشی را با هدف گردشگری و نقش آن در 6166نیا و مصلحی در سال )ثیرگذار است. در این زمینه نیز اعتمادیأاصفهان ت

یج مشابهی در این زمینه دست یافتند. در مورد سومین راهبرد از توسعه پایدار شهری در شهر اصفهان انجام دادند و به نتا

و  p≤68/6پذیری شهری است با توجه به نتایج پژوهش و مقدار رگرسیونی آن )راهبردهای توسعه شهری، که شامل بانک

066/61=tهای شهر اصفهان های ارتباطی، جذب منابع مالی در شهر اصفهان، امنیت در بانکتوان گفت که زیرساخت( لذا می

یرگذار ثأپذیری در شهر اصفهان بر توسعه گردشگری این شهر تهای اصفهان به عنوان عوامل بانکو کارایی اقتصادی بانک

است. چهارمین و آخرین عاملی که در این پژوهش به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفت مدیریت 

درصد مقدار تی برای این آزمون برابر  68ینان منتایج رگرسیون نشان داد که در سطح اط که ،و حاکمیت خوب شهری بود

به عنوان یکی  دهد مدیریت و حاکمیت خوب شهریدار است که این نتایج نشان میمعنی 68/6که در سطح معناداری  118/64

راستای این فرض پژوهش، پژوهشگرانی  ثیرگذار است. درأاز راهبردهای توسعه شهری بر توسعه گردشگری شهر اصفهان ت

( به نتایج 6161) ( و حسینی و همکاران نیز در سال6168) (، پوراحمد و همکاران1668مانند زامفیر و همکاران در سال )

 شود که:همچنین در راستای نتایج پژوهش پیشنهاد میاند. مشابهی دست یافته

 های شغلی جدید در شهری و رفع مشکل بیکاری و ایجاد فرصتهای توسعه به سمت تحول اقتصادگیری برنامهجهت -

 ؛ثیرگذار استأاصفهان در قابلیت زندگی در این شهر و توسعه گردشگری بیشتر ت

مدت و بلندمدت به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان و اتخاد اقدامات لازم برای رسیدن به تعیین برنامه زمانی کوتاه  -

 ؛اهداف مورد نظر

 ؛های شهرها، فضای سبز و خیابانوضعیت پاركبهبود  -

 ؛توسعه امکانات پزشکی به منظور سلامت خانوارها -

  ؛های خصوصی و گردشگری شهرستان اصفهانگذاران در بخشحمایت از سرمایه -

 ؛های بومی محلی شهرستان در جهت جذب گردشگران خارجیبرگزاری جشنواره -

 ؛شنیداری شهر اصفهان برای گردشگران داخلی و خارجی های دیداری واستفاده از تبلیغات رسانه -

هایی مانند بازاریابی، تشکیل یک سازمان بازاریابی قدرتمند، توجه به مسائل پایداری، حمایت مالی و فراهم کردن شاخص -

ثیرگذار أتواند بر توسعه گردشگری تگذاری و توسعه نیروی انسانی در صنعت گردشگری شهر اصفهان میهای سرمایهفرصت

 ؛باشد

 ؛های ارتباطی در شهر اصفهان توجه شودشود که به  زیرساختپیشنهاد می -
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های سازی سازمانی و نیز برگزاری دورهبا نگاه به بالابردن توان رقابتی شهر در جهت توسعة گردشگری شهر ظرفّیت -

 ؛آموزشی برای تأمین منابع انسانی در بخش گردشگری الزامی است

 گذاری و نیز ارائه تسهیلات بانکی برای بالا بردن کیفیت خدماتای مالیاتی به بخش خصوصی برای سرمایههارائه معافیت -

  ؛ت گردشگریلاو تسهی

ران و رسانی به گردشگهای ارتباطی از جمله شبکه اینترنت و افزایش سرعت برای تسریع در خدماتتقویت زیرساخت -

 ؛شهروندان و رفع موانع آن

های مومی در سطح شهرستان برای ارائه گزارش عملکرد و تشویق شهروندان برای شرکت در بحثبرگزاری جلسات ع -

 ؛های مورد علاقه آنهاعمومی مربوط به مسئله گردشگری و بحث

 ؛ای ارتباطی که شهروندان بتوانند به راحتی با مدیران شهری ارتباط برقرار کنندوجود سامانه -

 ریزی شهری و رایزنی درباره مشکلاتشهرداری توسط مسئولان مدیریتی و برنامهبرگزاری جلسات منظم و پیوسته در  -

 .شهر با شوراها و شورایاران محلات شهر
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