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ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان


امیرصابری،9جمیلهتوکلینیا،2محمدتقیرضویان 3


تاریخدریافت–19/99/3:تاریخپذیرش 19/99/23:

چکیده
توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپادر جهان،درردیفیکی از سه منبع درآمدی اول به شمار
میآیدولیدرایرانبهدالیلفراوانهنوزجایگاهواقعیخودراپیدانکردهاست.درکشورهایتوسعهیافتهاین

صنعت،درحالگسترشبودهاست.لذابرنامهریزان بر آنندتا جهت توسعه فعالیتهای گردشگریبهمقوله
ارزیابیظرفیتمدیریتیکپارچهبرایتوسعهگردشگریشهرستانکاشانتوجهکنند.بنابراین ،بهرهوری هرچه
بیشتر توسعه گردشگری و افزایش پیامدهای مثبت آن ،نیازمند مدیریت یکپارچهی آن میباشد.اینپژوهش با
استفاده از روشهای توصیفی تحلیلی و بهرهگیری از پرسشنامه و تحلیلهای آماری شاملتحلیلرگرسیونو
آزمون  Tبه ارزیابیظرفیتمدیریتیکپارچهبرایتوسعهگردشگریشهرستانکاشان پرداختهاست،جامعه
آماری مورد بررسی در این تحقیق 339نفرکهباروشتصادفیطبقهبندیشدهانتخابشدند،میباشد .دراین
پژوهشازنرمافزار spss21و Excel2013جهتآنالیزدادههایپرسشنامهاستفادهشدهاست.نتایجحاصل
ازآماراستنباطیانجامشده،میزانمعناداردرآزمون،0/09 Tنشاندهندهمعناداربودنآزموناست،درنتیجه
فرضیههایتحقیق«)9نبودتعاملوهماهنگیبینعناصروبخشهایمدیریتیگردشگریمنجربهعدممدیریت

یکپارچهشهرستانکاشانشدهاست)2.نبودتعاملوهماهنگیبینعناصروبخشهایمدیریتی گردشگری
منجربهعدمتوسعهمتوازنسیستمگردشگریشهرستانکاشانشدهاست ».تعاملوهماهنگیدربخشهای
مدیریتیگردشگریسببتوازنخواهدشد .
واژگان کلیدی:مدیریتیکپارچه،توسعهگردشگری،توسعهپایدار .

 -1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

 -2دانشیار گروه جغرافیا انسانی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
j_tavakoliniya@sbu.ac.ir
 -3استاد گروه جغرافیا انسانی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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مقدمه
درسالهایگذشته رشد و توسعه صنعت گردشگری و اتخاذ آن به عنوان یکی ازفعالیتهای
عمده اقتصادی از طرف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و رقابت مقاصد عمده
گردشگری در جهت جذب گردشگران ،برنامهریزان را بر آن داشته تا جهت افزایش
درآمدهای حاصله از فعالیتهای گردشگریبهمقولهارزیابیظرفیتمدیریتیکپارچهبرای
توسعهگردشگریشهرستانکاشانتوجهکنند.دستیابی به این مقوله مهم میتوانداز طریق
شناسایی ،تعیین و ارتقاء ظرفیت پذیرش گردشگری این مقاصد میسر گردد .زیرا توسعه
فعالیتهای گردشگری بیش از ظرفیت پذیرش این مقصود ،باعث کاهش کیفیت تجربه
گردشگری و افول میزان رضایت جوامع میزبان و نارضایتی آنان از توسعه فعالیتهای
گردشگری میگردد (فرناندو 9و همکاران .)2005 ،گردشگران مقاصد مختلفی را جهت
گذران فراغت و بازدید انتخاب میکنند .یکی از مهمترین عوامل مؤثر در توسعهی
گردشگری در هر منطقه ،چگونگی مدیریت آن فعالیتها است .مدیریت در برگیرندهی
نگرش نظاممند است که در آن پویایی گردشگریدر چهارچوب عرضه و تقاضا با تأکید بر
پایداری مدنظر قرار میگیرد.مدیریت گردشگریپایدار نیازمند در نظر گرفتن سودمندی
اقتصادی و پیامدهای اجتماعی گردشگری است (توالیی  .)9381 ،مهمترین دلیل توسعه
گردشگری در اغلب کشورها استفاده از منافع اقتصادی آن است .گرچه در دهه 9190
پیامدهای منفیصنعت گردشگری مورد توجه قرار گرفتهاند ،اما واقعیت آن است که امروز
اهمیت اقتصادی و اجتماعیگردشگری و تأثیرات آن در کل منطقه روشن و مشهود است .

بیان مسئله و ضرورت پژوهش
گردشگریامروزهبخش مهمی ازفعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه را به عنوان فعالیتی پویا و با خصوصیات مشخص و منحصر به فرد به خود
اختصاص داده است (یونوتو .)2009 ،2سازمان جهانی گردشگری ،بیان کرده که توسعه
1. Fernando
2. UNWTO
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گردشگری میتواند نقش مهمی در بخش توسعهی پایدار ایفا کند(ریانیان 9و همکاران،
.)2092درحالحاضربااینکهایرانجزء90کشوراولدنیابهلحاظداشتنجاذبههایمختلف
گردشگریاست،ولیبهلحاظجذبومدیریتگردشگرورونقگردشگریوبهتبعدرآمد
ارزیجایگاهشایستهایدرنیاندارد.شهرکاشانبهدلیلاینکهازجملهشهرهایخشککشور
محسوبمی شودباموانعومشکالتیبرایجذبگردشگرروبهرواست.ازمشکالتوموانع
میتوانبه نامناسببودنوعدمکفایتتسهیالتبهداشتی،درمانیوخدماتی،برخورداربودن
منطقهازآبوهوایبسیارگرموخشکدرفصولتابستانوآبوهوایسردوخشک در
زمستان ،ضعف تبلیغات ،برتری بینی در میان سازمانهای مرتبط با گردشگری منطقه ،عدم
هماهنگیسازمان هایمرتبطباگردشگریدرجهتدستیابیبهمحتوایتوسعۀپایداربافراهم
سازیقابلیتهایگردشگری،فقدانحیاتشبانهدر کانونهایجمعیتیومقصدگردشگری،
ضعفمدیریتیو  فقدانثباتدرمدیریتگردشگریمنطقه....،اشارهکرد.از دید سازمان
جهانیگردشگریبه طور کلی« :گردشگری پایدار نیازهای گردشگر زمان حال و جوامع
میزبان را برآورده میکند ودر عین حال فرصتها را برای پیشرفتوتوسعه ارائه میدهد و
منابع را به گونهای مورد استفاده قرار میدهد که همزمان با حفظ ارزشها ،فرآیندهای
اکولوژیکی ،تنوع زیستی و سیستمهای پشتیبان حیات ،به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیبایی شناختی پاسخ داده شود» بنابراین با افزایش ظرفیت انجام کارهای اجرایی ،میتوان
صنعت گردشگری را پر رونق کرد (فازندا 2و همکاران .)2090 ،شهر کاشان به دلیل
برخورداری از تنوع زیاد در بسترهای میراث فرهنگی و منابع طبیعی و جاذبههای گردشگری
باارزش از جملهمکانهای ارزشمند در ایران و جهان میباشد و از جهت گردشگری به ویژه
گردشگری دینی و زیارتی ،گردشگری فرهنگی ،اکوتوریسم ،گردشگری تجاری و
گردشگری شهری به عنوان قطب گردشگری،قادر است گردشگرانزیادی را به خود جذب
کند.عرصهی توسعهی پایدار اینناحیه را به رشد برسانند(شاطریانوهمکاران.)9311،بهغیر
از شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری از معماری ایرانی،خانههای تاریخی،

1. Reihanian
2. Fazenda
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مساجد ،بازر ،تپههای باستانی ،صنایع دستی منحصر به فرد ،آیینها و مراسم خاص مانند
گالبگیری،مراسم مذهبی و صدها جاذبههای تاریخی،فرهنگی و طبیعیدیگر هنوز نتوانسته
جایگاه واقعی خود را در عرصه صنعت گردشگری بدست آورد .از آنجایی که صنعت
گردشگریبیش از هر صنعت دیگری حرکت و سرمایه و انتقال پول و ارز را در مقیاسهای
محلی،منطقهای ،ملی و بینالملی سبب گردیدهاست،وهمچنین هزینههای جهانگردی به
مراتب بیشتر از تولید ناخالصملی و صادرات جهانی استبنابراینوجودمدیریتیکپارچه
در این صنعت امر بسیار مهمی میباشد (کاظمی .)9381 ،از اینرو برنامهریزی ،هدایت و
توسعه صنعتگردشگری به عنوان یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد و ایجاد اشتغال که
دارای تأثیرات اجتماعی،فرهنگی و زیستمحیطی فوقالعادهای نیز میباشد ،به عنوان یک
نیاز مطرح میشود.ازاینروهدفازانجامپژوهشارزیابیظرفیتمدیریتیکپارچهبرای
توسعهگردشگریشهرستانکاشاناست .

چارچوب نظری و پیشینهی پژوهشی
شناختاهمیتوظرفیتهای گردشگریدراستراتژیتوسعهملیودربرنامهتوسعهجهانی
بسیار مهم است .بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ،به منظور توسعه پایدار بخش
گردشگریبسیاریازکشورهایدرحالتوسعه،گردشگریراالویتیدرسیاستهایتوسعه
ملیخوددرنظرگرفتهاندودرحالتالشاندتاازحمایتسازمانهایتوسعهایبرایافزایش
سهمگردشگریدرکاهشفقراستفادهکنند(او.تی.یو.)2093،9باتوجهبهاینکهگردشگری
فعالیتی خدماتی است و کارکنان آن را ارائه میکنند.توجه به آموزش و ارتقای دانش یکی
از رموز اصلی تضمین حیات این صنعت محسوب میشود و با توجه به این که صنعت
گردشگری بسیار متأثر از ارتباط دو سویهیمیزبان و مهمان بوده و بدون شک مسئول این
ارتباط تجربهای فراموش نشدنی است و منجر به تصمیمگیری در مورد تجربهمجدد و یا عدم
تکرار آن میشود ،نقش کارکنان در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است(بوسان.)2094،2
کیفیت کار نیروی انسانی ،در تمام کشورهای پیشرفته و درحال توسعه سیستم تجهیز و
1. WTO
2. Bhusan
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بهسازی نیروی انسانی و حفظ و نگهداری آنباید به شکل جامع و پویا عملشود.منابع
انسانی ازدیدوالتونبه منزلهی مجموعه فعالیتهای سازمانی که در مدت زمان معینی صورت
میگیرد و برای ایجاد تغییرات رفتاری در کارکنان طراحی میشود ،تعریف میشود
(آجدری.)2095،9بحثمدیریت ،بخش مهم در برنامهریزی وبهعنوانپایهواساسکارها
استکه عمل هدایت وکنترل یک کار یا سازمان است (حیدری چیانه.)9381،گردشگری
برای آنکه بتواند به توازنی میاننیازهای جوامع محلی ،حفاظت محیط زیست و ارتقای سطح
کیفیت زندگی و تجربه گردشگری دست یابد ،نیازمند یک نظام مدیریتی قوی است،
مدیریتی که در زمینه بهرهوری گردشگری در مناطق و در انطباق با یک نگرش سیستمی،
که در آنپویایی در چهارچوب عرضه و تقاضا با تأکید بر توسعه پایدار مدنظر است (پاپلی
یزدیوسقایی.)9384،درواقع ،مدیریت گردشگری در رابطه با روشهای مدیریت منابع
برای گردشگری ،توازن گردشگران با منابع زیستمحیطی و نیزارتباط متقابل آنها با ساکنین
مقاصد گردشگری است (ماسون.)2003 ،2درک و جهتدهی مؤثر به تمامی جنبهها ،به
طوریکه نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان به طور منصفانه و به بهترین شکل ممکن ،با
استفاده از منابع موجود برآورده شود ،مدیریتیکپارچه است (ایرسم.)2092،3درمدیریت
مدیریت یکپارچه اهداف ،سیاستها و راهبردهای توسعۀ گردشگری باید بر اساس درک
کاملی از چگونگی عملکرد نظامگردشگری اتخاذ شود (رضوانی.)9389 ،برای رسیدن به
هماهنگی زیبایی شناختیوتوازن ،مشارکت و همکاری ،اعتماد واطمینان،بازده مناسب و
مهمتر از همه ،پایداری ،نیازمند یکپارچکی است (یونیپ-دتیب .)2001 ،5از جمله موارد
مطرح شده در مدیریت یکپارچه گسترش و اتخاذ سیاستها و استراتژیهایی با بازده
اقتصادی ،طرحهای جایگزین تسهیالت گردشگری واستفاده از مصالح ساختمانی محلی،
مشارکت و همکاری بخش خصوصی در فرآیند مدیریت مناطق گردشگری میباشند ،یعنی
مدیریت مسئوالنه منابع که اثرات منفی را به حداقل برساند(یانیس .)2009،4هر نوع توسعهای با
1. Ajdari
2. Mason
3. IIRSM
4. UNEP-DTIE
5. Yunis
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برنامهریزی و افزایش ظرفیت مدیریت یکپارچه ممکن میشود و به خصوص در مورد
گردشگری پایدار ضرورتبیشتری پیدا میکند .گردشگریبهعنوانتواناییدربهبود توسعه
اقتصادیمنطقهایازدیدبسیاریازدولتهابهرسمیتشناختهشدهاست(جکسونومورفی،9
 .)2001توسعه صنعت گردشگری در کشورهای صنعتی ،سبب تنوع درآمدها و کاهش
ناهماهنگی در اقتصاد میشود،در کشورهای درحال توسعه فرصتی برایصادرات ،تولید ارز
و ایجاد اشتغال است(هال .)9115 ،2گردشگر بهعنوان منبع جدید درآمدی در بخشهای
مالیاتی ،جذب ارز و تقویت بنیانهای اقتصادی جوامع تأثیر زیادی دارد(لنکفوردوهووارد،3
.)9115گردشگری پایدار،ضمنتامینخواستههای نسل حاضر و آینده ،بین سود کوتاه مدت
و محافظت از محیط ،حفظماهیت فرهنگی و باالبردنسطح اقتصادی،تالشمیشود هم در
میان جوامع توسعه یافته و هم در حال توسعهتوازن برقرار شود(سینکلیر.)2003،5گردشگری
جزءابزارهایمهمیبرایتوسعهاقتصادیمنطقهایاستزیرااجازهمیدهدکهزیرساختهای
جدیدتوسعهیابدوبهحفظامکاناتموجودوبهبودآنادامهمیدهد(کیموچیو.)2009،4در
کلیهیجوامعامروزی،گردشگریدارایجایگاهواهمیتدرتوسعه مناطق جغرافیاییمیباشد
و در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به عنوان منبع درآمد اصلی ،اشتغال و توسعه
زیرساختها مدنظر استباتوجهاینموضوعباافزایشکاراییمدیرانمیتوانهمبهپیشرفت
اینصنعتوهماقتصادشهررابهبهبودرساند(فرسانی1وهمکاران.)2098،طبق پیشبینیهای
انجامگرفته توسط سازمان جهانگردی جهانی در سال ،2020حدود یک میلیارد و پانصد و
شصتمیلیون نفر به گردشگری خواهند پرداخت و درآمدهای ناشی از گردشگری بینالمللی
در این سال به یک ونیم تریلیوندالر خواهد رسید(استراتنوهمکاران.)2094،9حدود 880
میلیون بازدید کننده درسال 2001در سطوح بینالمللی به فعالیتهای گردشگری و سفر

1. Jackson & Murphy
2. Hall
3. Lankford & Howard
4. Sinclair
5. Kim & Choi
6. Farsani
7. Stratan
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پرداختهاند که این رقم1/1 ،درصددرسال 2090افزایش یافته و به تعداد  150میلیون سفر
بینالمللی رسیده است.بر این اساس عدهای ادعادارند که از هر  95شاغل 9 ،نفر و حدود
 92درصد از تولید ناخالص جهانی مربوط به فعالیتهای گردشگری است.در اکثر تاریخ
مکتوب ،چیزی که امروزه گردشگری شناخته میشود ،به جستجوی سیری ناپذیر انسان
مربوط میشود .میل به شناخت دیگر افراد و فرهنگها همواره انگیزهای اساسی بوده
است.هانزیکر و کراپ 9این نکته را به خوبی به این صورت بیان کردهاند:هیچ گردشگری

بدون فرهنگ وجود ندارد (سازمان گردشگری جهانی  .)9118طبق گفتهی الو)9113( 2
جاذبههایموجوددر یک شهر ،تصمیم یک گردشگر را برایبازدید از آنجا تحت تأثیر قرار
میدهد .کالرک )2005( 3معتقد است که امکانات تفریحی ،سرگرمی و جاذبههای
گردشگری منطقهایجاد کنندهی تصویری است که منجر به جذب کارآفرینان جوان میشود.
جانسن -وربک )9181( 5با در نظر گرفتن محیط شهری به عنوان یک محصول تفریحی،
عناصر گردشگری شهری را در سه گروه عناصر اصلی که خود به دو گروه مکانهایفعالیت
و زمینههای سرگرمیتقسیم میشود ،عناصر ثانویه (مانند :هتلها،رستورانهاو مراکز خرید)
و عناصر جانبی (مانند :پارکینگ ،مراکز اطالع رسانی ،تابلوها و نقشههای راهنما)طبقه بندی
کرده است .
شمشیری 4و همکاران ،مدلی برایافزایش ظرفیتمدیریت یکپارچه جهت کاهش مواد زائد
جامد در مناطق گردشگری در سواحل مالزی ارائهدادهاند و تأکیددارند با توجه به افزایش
جمعیت و تغییر الگوهای مصرف ،باید سیستمهای مدیریتی پایدار بهروزرسانی شوند
(شمشیریوهمکاران.)2099،لی 1و همکاران در مطالعهای به شناسایی و طبقهبندی روستاها
براساس مرکزیت فضایی،جهتافزایشظرفیت مدیریت یکپارچه گردشگری در کشور کره

1. Hunziker,Krapf
2. Low
3. Clark
4. Jansen-Verbeke
5. Shamshiry
6. Lee
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پرداختهاند و در این زمینه ،به شاخصهایی از قبیل نقش ،قابلیت دسترسی،تأثیرگذاری به
مناطق اطراف تأکید دارند(لیوهمکاران.)2093،مطالعاتضرغام بروجنی و توحیدلو ،که
به بررسی الگوی مدیریت اثربخش گردشگری در شهر مشهد پرداخته و الگویمدیریتی
کراچ و ریچی()2003را متناسب با وضعیت موجود تشخیص دادهاند.نشان میدهد با استفاده
از فناوریهایپیشرفته ،اطالع رسانی مناسب ،ایجاد سیستمی مطلوب از سازمانهای وابسته
گردشگری جهت افزایش کیفیت خدمات و ایجاد جاذبه برای سرمایهگذاران بخش
خصوصی میتواند عاملی جهت توسعه گردشگری مذهبی شهر مشهد باشد (بروجنی و
همکاران .)9310،در زمینه مطالعات مربوط به افزایشظرفیتمدیریت یکپارچه گردشگری،
میتوان به مطالعات( ،بایلی 9و همکاران )2003 ،مدیریت یکپارچه گردشگری( ،مابوندا،2
 )2005ارائۀ چهارچوبی برای مدیریت یکپارچه گردشگری در پارک ملی کروگر در
آفریقای جنوبی( ،بوست 3و همکاران )2009 ،یک سیستم حمایتی برای توسعه یکپارچه
گردشگریارائهکرد.امروزه به دلیل اثرات چشمگیری که صنعت گردشگری بر اقتصاد،
فرهنگ و جامعهمناطق پذیرندهگردشگران بر جای گذاشته ،توجه فراوانی به این زمینه از
فعالیت هاشدهاست.لذاسعیمدیرانومسئوالندرجهتافزایشظرفیتمدیریتیکپارچهدر
جهتتوسعهرونقگردشگریدوچندانشدهاست.صنعت گردشگری گامی برای تقویت
فرهنگها وگامیبه سوی پیشرفت وتحول اقتصادی و اجتماعی است .بدون تردید همه
کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهرهگیری از مزایای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و غیره ،به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و باال بردنسطح اشتغال ناشی از
بهینهسازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خو د هستند(شارپلی .)2091،5

1. Baily
2. Mabunda
3. Bousset
4. Sharpley
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مدل مفهومی پژوهش



تعامل




بین عناصر و
بخشهای مدیریتی
گردشگری



به توسعه متوازن
سیستم گردشگری و
مدیریت یکپارچه
شهرستان کاشان

هماهنگی



فرضیات پژوهش
 نبود تعامل و هماهنگی بین عناصر و بخشهای مدیریتی گردشگری منجر به عدم توسعهپایدارشهرستانکاشانشدهاست .
 نبود تعامل و هماهنگی بین عناصر و بخشهای مدیریتی گردشگری منجر به عدم توسعهمتوازنسیستمگردشگریشهرستانکاشانشدهاست .

روش شناسی
اولینمراکزتشکیلتمدنتا  35درجه و  30دقیقه و طول شرقی  40درجه و  41دقیقه تا 42
درجه و  45دقیقه واقع شده است.مساحت شهرستان 4955 /09کیلومتر مربع که  5/9درصد
از سطح استان را تشکیل انسانی ایران شهرستان کاشانبودهاستشهرستان کاشان در عرض
جغرافیایی  33درجه و  32دقیقه داده است.شهرکاشان با  8هزار و400هکتار وسعت یکی
از شهرهای مهم کشور از نقطه نظرهای مختلف اقتصادی ،مذهبی ،علمی ،صنعتی ،تاریخیو
گردشگری به شمار میرود که با توجه به قرار گرفتن آن در مسیر شاهراه تهران به جنوب
کشور ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .شکلشماره()9تصویرنقشهموقعیتمنطقهمورد
مطالعهرانشانمیدهد .
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شکل  .1نقشه موقعیت شهرستان کاشان

اینپژوهش با استفاده از روشهای توصیفی تحلیلی و بهرهگیری از پرسشنامه و تحلیلهای
آماری به ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه برای توسعه گردشگری شهرستان کاشان
میپردازد.
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جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش را گردشگران داخلی و اساتید ،سرمایه گذاران گردشگری و
مسئوالنشهرداریکاشانتشکیلمیدهند.برایناساستعداد(339بهطورتصادفیطبقهبندی
شدهمیباشدزیرادراینپژوهش3نوعپرسشنامهمتفاوتبینسهگروهازافرادتوزیعگردید)
نفربهعنوانحجمنمونهتعیینشدکهبرایناساسبینگروههایمختلفجامعهآماریتقسیم
گردید .

ابزار گردآوری اطالعات
جهت گردآوری اطالعات موردنیاز تحقیق از روش تحقیق میدانی از پرسشنامه استفادهشده
است،که3گونهپرسشنامهگردشگران،توسعهگردشگریوتوسعهپایدارطرحگردید.برای
تهیه پرسشنامه با استفاده از مقاالت فارسی زبان و التین با توجه به کلید واژههای اصلی
تحقیق ،پرسشنامههای مشابهتجزیهوتحلیلونهایتا سهنوعپرسشنامهبرایگردشگران،توسعه
گردشگری و توسعه پایدار طرح شد .روایی پرسشنامه از طریق ضریب نسبی روایی محتوا
(0/98)CVRوپایاییباآلفایکرونباخ0/813بدستآمد .

تجزیه و تحلیل دادهها
ازآنجاییکهبررسیوتجزیهوتحلیلهمزمانوچندمتغیرهبجایبررسیدومتغیر(هربار
شود،روشهایخاصخودرانیازدارد.

یکمتغیرمستقلبایکمتغیروابسته)درنظرگرفتهمی
درپرسشنامهیکسریپرسشها(متغیرهایآشکار)وجوددارندبرایانجامدقیقپژوهشعاملهایی
(متغیرهایپنهان)ازپرسشنامهاستخراجمیشوندوموردبررسیقرارگرفت.دراینپژوهشاز
انجامشد،پسازآنتحلیلعاملهاتوسطنرمافزارspss21

تحلیلهایرگرسیونوآزمونT
انجامشد .

الف) رونق گردشگری
میباشدبر اساسآزمونباالتراز 0/9باشد،بیانگرایناست
کفایتنمونهگیریبرابربا  0/429
کهکفایتنمونهگیریدرحدالزماست.البتهبین 0/4تا 0/4نیزبااحتیاطقابلقبولاست.
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همچنینسطحمعناداریآزمونبارتلتنیززیر 0/04استکهاینموضوعنشاندهندهتناسب
کاربرد مدل تحلیل عاملی برای این دادهها است .جدول شماره ( )9نتایج آزمون بارتلت و
رانشانمیدهد .

KMO
 .1جدول نتایج آزمون  KMOو بارتلت برای گردشگری
آزمونKMOبرایبررسیکفایتنمونهگیری 


 0/429

کایدو 

 51/11

درجهآزادی 

 29

آزمونبارتلت 
 0/009

معناداری 

 .2عاملهای استخراج شده از پرسشنامه برای رونق گردشگری
عامل 

نامعامل 





شمارهسوال 

سواالت 
مرکزپذیراییبرایصرفوعدههایغذاییدرشهرکاشانو

نواحیآن 

M1





اقامتدرمکانهایخوب 


 M2

9

امکاناترفاهی 

نوعوسیلهنقلیهبرایمسافرت 

M3





انگیزهازسفرکردن 

M4





گذراندناوقاتفراغتدرمراکز 

M5





اقامتدرکاشانتمایلواستفادهازلوازمورزشی 

M6


 .3تاثیر غیر مستقیم توانمندسازها روی پایداری و ابعاد آن
مقدارt

مستقل 

وابسته 

گردشگری 

امکاناترفاهی   2/34

حدپایین 

حدباال 

معناداری 

 0/01

 0/92

 0/091
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باتوجهبهجدول فوق،اثراتمستقیمامکاناترفاهیبررویگردشگری وابعاد آنمعنادار
است.برایبررسیرابطهازامکاناترفاهیرویگردشگری،رگرسیوناستفادهگردید.نتایج
درجدولآوردهشدهاست :
 .4نتایج تحلیل رگرسیون
متغیروابسته 
امکانات
رفاهی

متغیرهایمستقل  بتا
0/101

گردشگری 

t

Sig

R2

31/08

صفر

 0/821



جهترابطه 
مثبت

ب) توسعه گردشگری
میباشد و از
همان گونه که در جدول مالحظه میشود ،کفایت نمونه گیری برابر با   0/114
آنجاییکهبین 0/4تا 0/9است،بیانگرایناستکهکفایتنمونهگیریدرحدالزماست.
همچنینسطحمعناداریآزمونبارتلتنیززیر 0/04استکهاینموضوعنشاندهندهتناسب
کاربردمدلتحلیلعاملیبرایایندادههااست .جدول()4نتایجآزمونبارتلتو KMOرا
نشانمیدهد .

 .5نتایج آزمون  KMOو بارتلت برای توسعه گردشگری
آزمونKMOبرایبررسیکفایتنمونهگیری 

آزمونبارتلت 

 ./114

کایدو 

 539/349

درجهآزادی 

 904

معناداری 

0


 .6عاملهای استخراج شده از پرسشنامه برای توسعه گردشگری
عامل 

نامعامل 

9

مدیریتقوی 

سواالت 

شمارهسوال 

برنامهریزی و مدیریت 

مشارکت جوامع محلی در طول تمام مراحل

S1

تصمیمگیری 

ارزشهای عمومی در روند

استفاده از دیدگاه و

 S4
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هم افزایی خالقانه از ارتباطات و مشارکت ذینفعان 

 S5

برقراریسیستمهای کنترل یکپارچه و مشارکتی 


S7

تقویت سازمانی و افزایش اعتبار برای بخش گردشگری 

S8

افزایش آگاهی ،اطالعات عمومیوآموزش برای مسافران و جامعه
میزبان 
کارآمد نمودن توزیع محصوالت گردشگری و ایجاد مقاصد
2

روابط
عمومیباال 

گردشگریرقابتی 
منطقهای 

موقعیتیابی بازار در سطوح

بازاریابی مسئوالنه و
سیاستها ،گروههای اجتماعی و

برقراری ارتباط موثر بین ذینفعان
کسب و کارها 
ظرفیتسازی 

سرمایهگذاری و

سیاستهای یکپارچه

پتانسیلهای گردشگری جهت دستیابی به نتایج

استفاده از منابع و
راهبردی از طریق تخصیص بودجه 
ساختارهای سازمانی و قوانین و مقررات یکپارچه مدیریتی در سطح

 S2

S6

S9

 S3
 S10
 S11

 S12

سیستم 

شهرونواحیپیرامونآن 

نظاممند 

هماهنگ سازینهادهایمتولی با تغییرات مستمرفناوری 

 S13

مسئولیتهای سازمانی 

تعریف واضحو آشکار از

 S14

3

ایجاد چارچوب قانونی ،به منظور اطمینان از هماهنگیاهداف،
سیاستهاو اقدامات بخشی 


 S15
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.7آزمون T
مستقل 

توسعه

t

حدپایین 

حدباال 

معناداری 

وابسته 

مدیربتقوی   2/99

 0/01

 3/2

 0/05

 2/09

 0/03

 3/5

 0/05

 2/1

 0/58

 3/1

 0/09

مدیریت روابط عمومی

گردشگری 

باال 
سیستمنظامند 


باتوجهبهجدولفوق،اثراتمستقیممدیریت،روابطعمومیباالوسیستمنظاممندرابرروی
توسعهمدیریت گردشگریرا معنادارنشانمیدهد.برای بررسیرابطه هر یکازابعاد بر
روی توسعه مدیریت گردشگری ،از رگرسیون چندگانه استفاده گردید .نتایج در جدول8
آوردهشدهاست :
 .8نتایج تحلیل رگرسیون
متغیرمستقل 

عملکرد زنجیره
تأمین 

R2



جهت

متغیرهایوابسته 

بتا

مدیریتقوی 

0/000 1/08 0/391

روابطعمومیباال 

  0/143 0/000 4/09 0/390مثبت 

سیستمنظامند 

t

Sig

 0/000  5/9  0/325

رابطه 
مثبت

مثبت

پ) یکپارچگی مدیریت
میباشدواز
مالحظهمیشود،کفایتنمونه گیریبرابربا 0/4

همانگونهکهدرجدول()1
آنجاییبین0/4تا0/9بااحتیاطقابلقبولاستمیتوانگفتکهکفایتنمونهگیریدرحد
الزم است .همچنین سطحمعناداری آزمون بارتلتنیز زیر 0/04استکه این موضوع نشان
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دهندهتناسبکاربردمدلتحلیلعاملیبرایایندادههااست .جدول()4نتایجآزمونبارتلت

رانشانمیدهد .

وKMO
 .9نتایج آزمون  KMOو بارتلت برای یکپارچگی مدیریت
آزمونKMOبرایبررسیکفایتنمونهگیری 

آزمونبارتلت 

 0/4

کایدو 

 98/15

درجهآزادی 

 28

معناداری 

 0/001


 .11عاملهای استخراج شده از پرسشنامه برای یکپارچگی مدیریت
عامل 

نامعامل 

9

سیستمیکپارچه 





2

نظارت 

سواالت 

شمارهسوال 

ریتمنابعوجاذبههایگردشگریکاشان 

مدی

N1

کانونپاسخگوییبهناپایداریهادرهنگاماوجحضور

گردشگران 

N4

نظارتبرواحدهایاقامتیوپذیرایی 

 N2

نظارتبرواحدهایاقامتیکاشان 

 N3

نظارتبرحملونقلدرونشهریگردشگراندرکاشان 

N5

ساختارفعالیتونظارتبرواحدهایپذیراییدرکاشان 

N6

مدیریتونظارتبراماکنورزشیکاشان 

 N7
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 .11تاثیر غیر مستقیم توانمندسازها روی پایداری و ابعاد آن
وابسته 

مستقل 

سیستم
یکپارچگی 

یکپارچه 
نظارت 

t

حدپایین 

حدباال 

معناداری 

 2/8

 0/25

 9/51

 0/000

 0/29

 2/53

 0/02

 2/54

باتوجهبهجدولفوق،اثراتمستقیم متغیرهایوابستهبرروییکپارچگیرامعنادارنشانمی-
دهد.برایبررسیرابطههریکاز ابعادبرروییکپارچگی،ازرگرسیونچندگانهاستفاده
گردید.نتایجدرجدول92آوردهشدهاست :
 .12نتایج تحلیل رگرسیون
متغیرمستقل 

متغیرهایوابسته 

بتا

سیستمیکپارچه 

0/000 91/1 0/883

t

Sig

یکپارچگی

R2



جهت
رابطه 
مثبت


نظارت 

0/000 90/5 0/519

مثبت 



نتیجهگیری
در آمار استنباطی تحلیل انجام شده ،آزمون  KMOبرای بررسی کفایت نمونهگیری اعداد
معناداررانشانمیدهدوهمچنینآزمون Tوتحلیلرگرسیونیاعدادمعناداریرانشانمی-
دهند ،که این بدین معنی است که فرضیه «نبود تعامل و هماهنگی بین عناصر و بخشهای
مدیریتی گردشگریمنجربهعدمپایداری وتوسعه نامتوازن سیستم گردشگریشهر کاشان
شده است» مورد تأیید است .آگاهی جوامع از منبع درآمد بودن ارزی باعث شده است که
گردشگریمفهومبسیارگستردهایپیداکندوبهعنوانیکصنعتمحسوبشود .
ظرفیتبخش دولتی با ایجاد زیرساختهایمدیریتی نقش اساسی را در توسعه این صنعت
دارد.یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی،مدیریت کالن و تعیین سیاستهای کلی در
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صنعت گردشگریمیباشد.با مطالعه بر پتانسیلهای موجود در کاشان ،نقشه و طرح جامع
گردشگری را برای کشور تدوین کنند و با تخصیص بودجه زیرساختهای الزم برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی را مهیا سازند.همچنینبا گسترش جادهها،تجهیز فرودگاهها و
سیستمهای حمل و نقل زمینههای امنیت و آرامش خاطر گردشگران را مهیا

ترمیم و اصالح
سازند .با وضع قوانین و مقررات بستر سازی جهت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای
گردشگران و جهانگردان که فاکتور مکمل و بسیار مهمی در راستای توسعه صنعت
گردشگری است صورت گیرد .بنابراین هر چقدر ظرفیت مدیریت یکپارچه بیشتر شود و
هماهنگیبینمدیران بیشترشودرونقگردشگریبیشترخواهدبود.به توسعه منابع انسانی و
ایجاد مراکز آموزشی تخصصی بپردازند.ظرفیتوبرنامهریزی بلند مدت و کوتاه مدت وبه
میزانبیشتر بههمراه مدیریت استراتژیک میتواند زمینههای الزم جهت توسعه و گسترش
صنعت گردشگری را در پیش داشته باشد ،که این نتایج همچنین با نتایج شاطریان و
همکاران( )9311در پژوهش «ارزیابی شاخصهای توسعه گردشگری پایدار شهری مطالعه
مورد«شهرکاشان»،همسواست،در مجموع وضعیت شهر کاشان بهلحاظ شاخصهای توسعه
گردشگریگفتهشده ونتایجحاصلازآزمونTدرجایگاه نسبتاً مطلوبی قرار دارد.همچنین
میانگین شاخص کل توسعه گردشگری حکایت از وضعیت مطلوب این شاخص از نظر
گردشگران دارد.
ظرفیتبخش خصوصی طرح جامع گردشگری که توسطمدیریت کالن تدوین شده است
نیزبسیارمهممیباشدو باید طراحهای خود را به اجرا بگذارد،ظرفیتانجامکارهایاجرایی
مانند :احداث هتلها و تاسیسات گردشگری و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی وارائه تورهای
ایرانگردی و ارائه اطالعات به گردشگران جهت سفر به شهرهای مختلف ایران دامنه توسعه
صنعت توریسم و گردشگری راگسترش میدهند و منجر به پویای گردشگری در کشور
میشود .پس از ارائه طرح جامع گردشگری و سیاستهای کلی برای این صنعتاز سوی
مدیریت کالن دولتی و آغاز به فعالیت بخش خصوصی ،نیاز به تامل این دو بخش بیشتر
احساس میشود .پس از آن بخش دولتی با برنامهریزیهای کوتاه مدت مانند برگزاری
نمایشگاههایمنطقه شناسی و مناطقدیدنیشهر درسایر کشورها اقدام نماید و امکان بازار
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یابی را برای شرکتهای خصوصی میسرسازد تا با معرفی خدماتشان به گردشگران بتوانند
زمینههای جذب را به بیشترین مقدار امکان پذیر نمایند .خدمات دیگر بخش خصوصی و
دولتی درراستایافزایشصنعتگردشگریتبلیغاترسانهای ،تهیه فیلمهایسینمایی و مستند
از جاذبههای گردشگری کاشان به زبانهای پر مخاطب و پخش آنها در شبکههایبین المللی
اشاره کرد.همچنینمیتوان به چاپ وتهیه راهنماهای گردشگری به زبانهای گوناگون و
توزیع آنها از طریق سفارتخانههای ایران در کشورهای دیگر نیز اشاره کرد .در صنعت
گردشگری ظرفیتمدیریتوهماهنگیبخش دولتی و خصوصی بایدباهم به نتایج مطلوب
برسند و هر یک بهتنهایی فقط قسمتی ازصنعت را بگردش در آورند و در صورت نادیده
گرفتن هر یک از این دو بخش به بازده مثبت وشکوفایی در این صنعترسیدهنخواهدشد.
تبلور عینی سازمان فضایی سرزمین متأثر از سیاستهای غیرمتوازن توسعهای نمایانگر عدم
توازن ونابرابریدردسترسیبهفرصتها،منابعومنافعتوسعهمیانفضاهایکم شماربرترو
پیرامونوسیعفروتراست.فازنداوهمکاراندرسال()2090درپژوهشخودمبنیبربرنامه
گردشگریدره دریو بهعنوان بخشی از یکروندتوسعه گردشگریپایدار ،بیانداشتهکه
الگوهای توسعه پایدار برای مدیریت گردشگری الزم است .بنابراین همسو با نتایج توسعه
گردشگریپژوهشحاضراست.
با توجه به پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت کهظرفیتمدیریت شهری از عوامل موثر در
توسعه و بهبود گردشگری پایدار است .مدیریت به عنوان عامل اصلی و حیاتبخش هر
سازمان و نهادی است.مدیریت ،روحاصلی بر مبنای نظام ارزشی پذیرفته شده است که از
طریق برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیجمنابع و امکانات،هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی
به اهداف تعیین شده ،صورت میگیرد.مدیریتدربرگیرنده نگرش نظاممند است که در آن
پویایی گردشگری در چهارچوب عرضه و تقاضا با تأکید بر پایداری مد نظر است.
یکپارچگیسببتوازندرتوسعهگردشگریخواهدشدوباتوجهبهاینکهشاخصکفایتو
آزمونTوتحلیلرگرسیوناعدادمعناداریرانشانمیدهددرنتیجهیکپارچگیسببتوسعه
گردشگریوهمچنینرونقگردشگریخواهدشد .
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