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 19/03/1397 پذیرش: 11/06/1396 دریافت:

 حکمرواییی مناسب راهبردهای از یکی .اندشده مطرح شهری پایدار درآمدهای ارتقای منظوربه مختلفی راهبردهای چکیده:

 هیایفعالیت چرخه در گردشگری است. شهری پایدار درآمدهای به دستیابی منظوربه پایدار گردشگری توسعه شهری، خوب

 کوچی  شهرهای ویژهبه جوامع تمام در فرهنگی و اجتماعی تعامالت مالیاتی، و ارزی درآمد کسب اشتغال، توسعه اقتصادی،

 طریی  از شهری پایدار درآمد ارتقای بر شهری خوب حکمروایی نقش تحلیل پژوهش، این هدف دارد.نقش مؤثری  متوسط و

 اطالعیات، و داده بیه توجه با و تحلیلی -اکتشافی آمیخته حاضر، پژوهش روش است. مسجدسلیمان شهر در گردشگری توسعه

 از نفیر 30 نمونیه جامعیه اسیت. پیمایشیی و اسینادی صیورتبه هیاداده بیه دستیابی شیوه و کیفی -کمّی تحقیقات نوع از

 از ،هیاداده وتحلیلتجزییه منظوربیه است. هدفمند و انتخابی صورت به گیری،نمونه روش و شهری متخصصان و کارشناسان

 هایمیدل از ،میدنظر متغیرهیای دهییوزن برای همچنین و SPSS افزارنرم محیط در نمونه( ت تی )آزمون استنباطی آمار

 بیین در کیه دنیدهمی نشیان هایافتیه اسیت. شیده اسیتفاده Super Decision افیزارنرم و ANP معیارهچند گیریتصمیم

 تسیهیالت و امکانیات ها،زیرسیاخت تجهیز هایشاخص شهری، پایدار درآمدهای بر مؤثر شهری خوب حکمروایی متغیرهای

 مقابیل در دارانسهام همه بودن برابر شاخص و دارد را وزن بیشترین گردشگری، در خصوصی گذاریسرمایه جلب برای ویژه

نقیش  تحقیی  حیاکی از آن بودنید کیه نتایج تحلیلیی دارند. را وزن کمترین ی،گردشگر توسعه هایپروژه و هاطرح و منافع

حکمروایی خوب شهری در توسعه گردشگری ضعیف بوده و در نتیجه درآمدهای پایدار شهری از طریی  گردشیگری، بسییار 

ریزی مناسب برای توسعه گردشگری از طری  جلیب های حکمروایی خوب شهری و برنامهکم است. بنابراین توجه به شاخص

گذاران بخش خصوصی در گردشگری های الزم برای سرمایهی مشوقنارسای(، 132/0گذاری بخش خصوصی )با امتیاز سرمایه

های توسعه گردشگری، نظیارت کیافی بیر عملکیرد میدیریت ( که از طری  مدیریت یکپارچه شهری، سیاست98/0با امتیاز )

 توان به درآمدهای پایدار شهری دست یافت.( می016/0شهری و نهادهای محلی )

 مسجدسلیمان شهر گردشگری، صنعت پایدار، درآمد شهری، خوب حکمروایی کلیدی: واژگان

 JEL: O18, P25, N15, L83 بندیطبقه

 

 

 shamai@khu.ac.ir :مسئول نویسنده *

 63-79 ،((24 پیاپی)4)6 شهری، مدیریت و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه

www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormagsنمایه در 

Magiran ،Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

پژوهشی  -فصلنامه علمی  
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

 اییران شیهرهای در شیهری مدیریت و هاشهرداری

 منیابع بیه توجه با متوسط، و کوچ  شهرهای در ویژهبه

 درآمدی هاینارسایی برخی با ،گسترده و متعدد درآمدی

 میدیریتی سیاختار هسیتند. روروبیه اقتصادی معضالت و

 بیا متوسیط و کوچ  شهرهای جمله از شهرها؛ بر حاکم

 منییابع از نتوانسییته گسییترده درآمییدی منییابع بییه توجییه

 راهکارهییای از یکییی ببرنیید. کییافی بهییره خییود، درآمییدی

 روان و گردشیگری هیایفعالیت توسیعه شهری، مدیریت

 بسترسیازی طریی  از اقتصیادی چرخیه جرییان ساختن

 مناسیب فراغیت اوقیات گیذران و گردشگری هایفعالیت

 تعییامالت توسییعه بییرعالوه گردشییگری، توسییعه اسییت.

 چرخیه رونی  بیه توجهیقابل کم  فرهنگی، -اجتماعی

 دارد. شیهری سیرزندگی و کیفییت ارتقای و شهر اقتصاد

 از خیرو  در بسیزایی نقیش توانیدمی گردشیگری توسعه

 داشیته شهرها اقتصادی و اجتماعی توسعه و فقر بستبن

 میدیریت خیوب نظیارت و دیپلماسی با اگر ویژه به ؛باشد

 در تواندمی باشد موف  خارجی گردشگر جذب در شهری

 روازایین باشد. مؤثر شهری تمدن و فرهنگ سطح ارتقای

 بیا شیهرها در میدیریتی نظیام سیاختار بازنگری و اصالح

 درآمییدهای ارتقیای منظوربیه شییهری خیوب حکمرواییی

 از یکییی اسییت. شییهری مییدیریت ضییروریات از پایییدار،

 ،شییهری بهینییه مییدیریت زمینییه در مطییرح رویکردهییای

 مشیخص رویکیرد، ایین اسیت. شیهری خوب حکمروایی

 چگونه شهروندان تعامالت و هاسازمان تصمیمات دکنمی

 برسیید. سییاکنان و شییهر بییه بیشییتری منییافع تییا باشیید

 و سییازوکارها بییر مشییتمل غالبییاً 1شایسییته حکمروایییی

 ها،تشییکل و مییردم آن طرییی  از کییه اسییت فراینییدهایی

 ایین بیا پیژوهش این .گرددمی تأمین عادالنه منافعشان،

 شیهری خیوب حکمرواییی هایشیاخص اگیر کیه فرضیه

 تحقیی  شییهری پایییدار درآمییدهای شییود، اجییرا خوبیبییه

 شهری خوب حکمروایی معیارهای محققین اکثر یابد.می

                                                           
1- Good Governance 

 پاسیخگویی، میداری،قیانون شفافیت، مشارکت، شامل: را

 معرفییی اثربخشییی و کییارایی پذیری،مسییئولیت عییدالت،

ها شهرداریمنابع درآمدی  UNFPA, 2008).) اندکرده

فیروش  ؛ از جملیهانید، بسییار متنوعبرای میدیریت شیهر

افزوده، ارزش بر مالیات از حاصل ساختمانی، درآمدتراکم 

و  مسیافر بلییط خودرو، عیوارض عوارض نوسازی، عوارض

 صیدور حی  و پیشیه و کسیب پروانیه بر باربری، عوارض

رسیمی،  اسیناد اتومبییل، عیوارض معاینه عوارض پروانه،

 آوریجمیع خدمات غیرمنقول، بهای معامالت بر عوارض

تیر از هیای شیهری و مهمپارکینگ از حاصل درآمد زباله،

همییه عییوارض ناشییی از ورود و خییرو  گردشییگران و 

توان امیروزه درآمدهای جنبی گسترده گردشگری که می

در پایدارسازی منابع درآمد و  ،با حکمروایی خوب شهری

. یمنقیش میؤثری داشیته باشی ،توزیع آن در سطح شیهر

 کشیییورهای در شیییهری خیییوب حکمرواییییی اجیییرای

 در که است روهروب فراوانی سائلم با همواره توسعهدرحال

 اسیت داشیته همیراه بیه بسیاری منفی پیامدهای نتیجه،

 طریی  از شیهری حکمروایی .(1393 همکاران، و )موحد

 نیازهیای بیه پاسخگویی برای منابع و عوامل دهیسازمان

 کنتیرل نظارت، اجرا، ریزی،برنامه شامل که شهر ساکنان

 گیردمی صورت باشدمی اجتماعی هایسرمایه و هدایت و

 تیرینمهم از یکیی بنیابراین (؛1387 عبدالهی، و )صرافی

 بیرای پاییدار درآمیدهای یارتقیا ،شهری مدیریت فاهدا

 شیهری پاییدار توسعه و جامعه مختلف هایگروه و اقشار

  (.1382 )سعیدنیا، است

 از یکیی شیهری، پایدار مالی منابع تأمین چگونگی

 ریزانبرنامیه و مدارانسیاسیت رویپییش معضیالت ترینمهم

 پاییدار درآمیدی منابع از یکی میان، این در است. شهری

 طریی  از توانیدمی کیه جهیان شهرهای از بسیاری در شهری

 بییه توجییه گییردد، محقیی  شییهری خییوب حکمروایییی

بیر عالوه مسلم طور به پایدار گردشگری است. گردشگری

 پایییدار درآمییدهای در مییؤثری نقییشسیرزندگی شییهری، 

 شیهرها در عمومی خدمات به نیاز افزایش با دارد. شهری

 اییین دیگییر، سییوی از هاشییهرداری مییالی هایمحییدودیت و
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 .(Khmel & Zhao, 2016) شیودمی بیشتر روزروزبه معضل

 اسیت عبارت پایدار درآمد UN-HABITAT تعریف طب 

 بیا زمیانی، دوره یی  در دسیتر قابل درآمد حداکثر از:

 در آینییده دوره در درآمیید سییطح همییان ایجییاد تضییمین

 منیابع، هایمحیدودیت بیا اقتصیادی نظیام کیه شرایطی

 طبیعیی هایسیرمایه و تولییدی هایسیرمایه کار، نیروی

 همیین بیر .(1394 همکیاران، و زاده)یعقوب است مواجه

 تیأمین بیرای مالی منابع پایدار الگوی به دستیابی اسا ،

 عوامیل تیرینمهم از شیهر، عمرانیی و جیاری هایهزینه

 نظیام در گذاریسیرمایه امکیان که است شهری پایداری

 کنیییدمی فیییراهم را شیییهر ایتوسیییعه هایزیرسیییاخت

 (.1393 همکاران، و جعفری)دانش

 انییواع و اشییکال گونییاگون گردشییگری؛ از جملییه

فرهنگی، میذهبی، تیاریخی، تجیاری، ورزشیی، تفریحیی، 

هییا و ...، راهبییردی بییرای توسییعه درمییانی، زنییان، مییوزه

زایی و چرخییه اقتصییادی، اجتمییاعی، فرهنگییی و اشییتغال

 کمبیود جبیران و ارزی درآمید ایجادتولیدات و مبادالت، 

 اکثیر امیروزه اسیت. اقتصیادی هیایبخش دیگر اعتبارات

 هایجاذبییه وجییود کییه انییددریافته پیشییرفته، کشییورهای

 ،تجیاریو  فرهنگیی ،اقلیمیی تیاریخی، معمیاری، فراوان

 ایین در و نیسیتند کافی گردشگران جذب برای تنهاییبه

 اسیت. ضیروری خیوب، حکمروایی ی  وجود لزوم میان،

 وجودهبی گردشگری، هایجاذبه کنار در خوب حکمروایی

 حکمرواییی اسیت. اجتمیاعی و اقتصیادی امنییت آورنده

 و ایمنطقییه هییایهمکاری گسییترش سییاززمینه خییوب،

 اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی تعامل برقراری المللی،بین

 هایجاذبیه معرفی جهان، و همسایه کشورهای با سازنده

 بیرای جوامیع دیگیر از دوستانه دعوت کشور، گردشگری

 شهرها است. هافرهنگ به متقابل احترام و کشور به ورود

 مهییم کیانون بییومی، یهاجاذبیه انیواع داشییتن دلییل بیه

 از یکییی و اقتصییادی و فرهنگییی اجتمییاعی، هییایفعالیت

 و رهنمیایی) آینیدمی شماربه گردشگران مقصدهای ترینمهم

 بهبیود منظوربه اغلب ،شهری گردشگری (.1389 کشاورز،

 موردتوجیه زیادی میزان به محلی جوامع در زندگی کیفیت

 روزافزونیی اهمییت شیدن،جهانی فراینید در و قرارگرفته

 شهری اقتصاد .(Khoshkam et al., 2016) است یافته

 طرییی  از درآمیید و اشییتغال ایجییادبییه  کمیی  ابیی پویییا

 شیهروندان زنیدگی کیفییت افزایش موجب ،گردشیگری

 اجتمیاعی -اقتصیادی مولد فرایند در مؤثری نقش و شده

 اسییت تکییاثری ضییریب مفهییوم همییان کییه کنییدمی ایفییا

 کیه جوامیع از بسییاری (.1394 ،شیریفی و نییژادحییاتمی)

 گردشیگری بیه نسیبت هسیتند، اقتصیادی بحران درگیر

 مثبتیی نگیاه ،اقتصیادی دهنیدهنجات عامل ی  عنوانبه

 از مثبتی تجربیات .(Stylidis & Terzidou, 2014) دارند

 جملیه از ؛دنییا مختلف کشورهای در گردشیگری توسعه

 وجیود ... و ، ترکییهایتالییاچیین،  اسپانیا،آمریکا،  فرانسه،

 پایدار درآمد و تولید جریان ،گردشگری طری  از که دارد

 (.Uysal, 2015) است گرفته صورت شهری

 حکمروایی نقش اهمیت موضوع، این انتخاب دالیل

 بیر تأکیید بیا شیهری پاییدار درآمیدهای بر شهری خوب

 و کوچی  شیهرهای در جمعییت داشتنگه و گردشگری

 اسیت. کارا مدیریت برای شهرها شدن خودکفا و متوسط

 را خیود کیردن اداره بودجیه ،متوسط و کوچ  شهرهای

 گردشگری توسعه با چنانچه کنند.می طلب دولت از غالباً

 سییازند، توانمنیید را خییود آن، از حاصییل درآمییدهای و

 مسجدسیلیمان، کنند. کم  نیز ملی بودجه به توانندمی

 شیییهر اسیییت. ایییران صییینعتی و نفتییی شیییهر اولییین

 حییدود جمعیتییی بییا 1395 سییال در مسجدسییلیمان

 سیایر هماننید خوزسیتان، استان شمال در نفر 113000

 درآمیدی منیابع از غالباً ایران متوسط و کوچ  شهرهای

 عیوارض از نییز مقیداری و دولیت سالیانه بودجه و دولتی

 حاضیر حال در سلیمانمسجد است. مندبهره وسازساخت

 پییذیرش نفییر 50000 حییدود سییاالنه متوسییط، طییور بییه

 اسییتان گردشییگری و فرهنگییی )میییرا  دارد گردشییگر

 و هازیرسییاخت توسییعه بییه توجییه (.1396 خوزسییتان،

 و اقتصیادی هیایفعالیت کنیار در گردشگری هایفعالیت

 بییر توجهیقابیل کمی  توانیدمی دیگیر، درآمیدی منیابع

 ایین باشید. داشیته شهرداری پایداری درآمدهای افزایش
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 گردشیگری اشکال در گردشگری متنوع هایجاذبه شهر،

 و نیییفت تیییاری  دارد. اکوتوریسییم و تییاریخی -فرهنگییی

 عنوانبیه مسجدسیلیمان در جاماندهبه صنعتی تأسیسات

 همچنیین اسیت. گردشیگر جیذب هایپتانسییل از یکیی

 هایجاذبیه ،زاگیر  هایکوهپایه در شهر این قرارگیری

 خوزسیتان، گرمسیری استان در توجهیقابل اکوتوریستی

 ریزیبرنامیه بیا تواندمی شهر این دارد. را ایران جنوب در

 و شهری خوب حکمروایی هایشاخص به توجه و مناسب

 سیایر بیه خارجی گردشگر جذب ویژهبه گردشگری رون 

 در باشیید. داشییته شییایانی کمیی  ،اقتصییادی هییایبخش

 منبع تواند، میگردشگری بخش در گذاریسرمایه نتیجه،

 و اقتصیادی هیایبخش سیایر و شهر برای درآمدی پایدار

 بهیره کم دلیل به مسجدسلیمان گردد. شهری سرزندگی

 از حیال در شهری خوب حکمروایی هایشاخص از بردن

 ایین کیردن جیایگزین و خود خالق جمعیت دادن دست

 رشید است. اطراف عشایری و روستایی جامعه با جمعیت

 .اسیت بیوده ی  منفی، 1390 سال در شهر این جمعیت

 بیه توجیه و شیهری خوب حکمروایی هایشاخص اجرای

در شیهر مسیجد سیلیمان  گردشگری توسعه ریزیبرنامه

 و شییهر اقتصییاد پایییداری ،سییرزندگی موجییب توانییدمی

 به پژوهش این اسا  این بر گردد. شهر پایدار هایدرآمد

 خوب حکمروایی هایشاخص وضعیت که است آن دنبال

 از اسیت  صیورت چیه بیه مسجدسلیمان شهر در شهری

 ی کیدام شیهری، خیوب حکمرواییی هایشیاخص میان

 مسجدسلیمان در گردشگر جذب بر بیشتری تأثیر ضریب

  دارد 

 

 پژوهش پیشینه -2

 خارجی هایپژوهش الف(

 بییاعنوان ایمطالعییه در (2014) همکییاران و 1بگییم

 گردشیگری در ذینفعیان نقیش به نسبت گردشگر درک»

 گرفتند نتیجه گردشگر 735 با مصاحبه طری  زا ،«پایدار

 در مهمیی نقیش محلیی و خصوصیی جوامیع دولیت، که

                                                           
1- Begum 

 گردشیگری توسیعه به دادن شکل در گردشگران رضایت

 اند.کرده ایفا 2ماالکا در پایدار

بیه بررسیی  ،ایدر مطالعیه (2009) 3سری واستاوا

های آن پرداخیت. نتیایج حکمروایی خوب، معنا و ویژگی

حکمرواییی خیوب، دارای هشیت مطالعه نشان دادند که 

ها عبارتند از: مشارکت، حاکمیت ویژگی است. این ویژگی

محوری، گو بیودن، وفیاق و اجمیاعقانون، شفافیت، پاسی 

پذیری عدالت و شمولیت، کارایی و کارآمدی و مسیئولیت

  ند.ها نیز عناصر خود را دارر کدام از این ویژگیکه ه

 پاییداری» عنیوان بیا پژوهشیی در (2011) 4جیبیا

 بیا «شهری خوب حکمروایی هایچالش و مسائل شهری:

 در شیهری خوب حکمروایی معیارهای به دستیابی هدف

 اساسیی معیارهیای اول، :دارد اشیاره حوزه این به نیجریه

 نیازهیای و مسیائل ،دوم سیازیم؛می را توسیعه به مربوط

 حکمرواییی بیر تأکید سوم، شود؛می مشخص شهرنشینی

 نهاییت، در .کندمی برجسته را پایدار شهرنشینی در مؤثر

 هایاسیتراتژی و هاسیاسیت کیه کندمی اشاره مقاله این

 طریی  از بایید پاییدار توسیعه بیه دستیابی برای مناسب

 شیهروندان سیالمت وییژه به اجتماعی و اقتصادی توسعه

  .گیرد انجام

 نقیییش مییورد در (2010) 5کوربییو  و پسییکووپ

 در براسیو منطقیه یراهبرد توسعه در یشهر گردشگری

 براسو منطقه که افتندی دست جهینت نیا به یرومان کشور

 و یخیتییار ،یعیییطب یهییاتیظرف و هالیپتانسیی یدارا

 نیییا در یگذارهیسییرما کییه اسییت یمتنییوع یفرهنگیی

  .دیگرد خواهد منطقه نیا توسعه موجب ،هاتیظرف

 عنییوان بییا پژوهشییی در (2007) 6دانکیین و گییانی

 سییه کییوک، جیزاییر بییرای حکمروایی شاخص ارزیابی

 کیفیت و اثربخشی ،مداریقانون شامل ؛حکمروایی از بعد

 نتیایج کردنید. گیریاندازه را مختلف معیارهای با زندگی

 جزاییر در حکمرواییی عملکرد که دندهمی نشان آنها کار

                                                           
2- Melaka 

3- Srivastava 
4- Jiboye 

5- Popescu and Corbos  

6- Gani and Duncan  
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 ایین در یدالیلی بیه 2005 تیا 2000 هایسال بین کوک

 شد. اقتصادی رکود و فساد افزایش ثباتیبی دچار ،هاشاخص

 داخلی هایپژوهش ب(

 بیا پژوهشیی در (1392) همکارانش و رنانیشریفی

 گردشییگر جییذب در خییوب حکمروایییی نقییش» عنییوان

 حکمروایی نقش بررسی به ،«OPECب منتخ کشورهای

 کشیورهای از منتخبیی بیرای گردشیگر جیذب در خوب

 موردمطالعیه حکمروایی شاخص مؤثرترین یافتن و اوپ 

 انید.پرداخته نظیر میورد کشیورهای در گردشگر جذب بر

 بیر گردشگری دارمعنی و مثبت تأثیر تحقی  بیانگر نتایج

 و کارایی سیاسی، تعامالت ارز، نرخ داخلی، ناخالص تولید

 مییییان از بیییود اشیییتغال افیییزایش و دولیییت اثربخشیییی

 تأثیر دولت، اثربخشی و کارایی بررسی، مورد هایشاخص

 مطالعیه میورد شیهرهای در گردشیگر جیذب بر بیشتری

 و منفیی تیأثیر تخمیین، از حاصیل نتیایج طرفی، از دارد.

 شیده وارد گردشیگران تعداد بر نفتی درآمدهای دارمعنی

 کنند.می تأیید را کشور به

 بررسیی» مقاله در (1390) همکارانش و محمودی

 و تهیران شیهرداری پاییدار درآمیدهای بیه مربوط عوامل

 عامیل چهیار عنوانبیه را ذیل عوامل «هاآن بندیاولویت

 بییه تهییران شییهرداری دسییتیابی در تأثیرگییذار و مهییم

 افیزایش -1 کردند: معرفی اهمیت، ترتیب به پایدار درآمدهای

 گییرددمی پیشیینهاد )کییه زمییین ارزش بییر عییوارض نییرخ

 نظام -2 شود( تراکم همچون ناپایداری عوارض جایگزین

 روابیط -3 تهیران شیهرداری عیوارض وصول و تشخیص

 نهایییت در -4 تهییران شییهرداری و دولییت بییین مییالی

 مالی. و پولی بازارهای به دسترسی

 عنیوان با پژوهشی در (1390) همکارانش و قنبری

 شییهرداری درآمیید افییزایش توانمندسییازی راهکارهییای»

 و هافرصیت ضیعف، قیوت، نقیاط تشیریح به ابتدا ،«زارچ

 بیه سیپ  زارچ، شیهرداری و شیهر ساختار در تهدیدات

 هاآن تأثیرگذاری میزان با همراه تأثیرگذار عوامیل تحلیل

 منظوربیییه راهکارهییییایی نهاییییت در کیییه پرداختنییید

 مطلیوب مییدیریت و شییهرداری درآمیید توانمندسیازی

 منابع بررسی از پی  حاضر، مقاله در گردید. ارائه شهری

 عیوارض و نفتیی عوارض شد مشخص شهرداری درآمدی

 منیییابع عمییده عصییرولی شییهرک تولیییدی هایشییرکت

 کیه شیودمی محسیوب شیهرداری بیرای پایدار درآمیدی

 بیا شهرداری عمرانی اعتبارات تخصیص نامناسب ساختار

 ،درصید( 26) پاییدار درآمیید میزان بودن پایین به توجه

 بیه مناسب رسانیخدمات و وظایف انجام در را شهرداری

 .است کرده عدیده مشکالت دچار شهروندان

 در (،1392) همکیییاران و سیییماکوش ایییینمیابراه

 در یشیهر یگردشیگر نقیش یابیارز» عنوان با یپژوهش

 جیهینت نییا بیه «بابلسیر شهر یطیمح -یاقتصاد توسعه

 اثییرات اقتصییادی، نییهیزم در گردشییگری کییه دندیرسیی

 درآمیدزایی، و زاییاشیتغال بیروهالع و داشته توجهیقابل

 در .تاس شده نیزم سوداگری و هامتیق رفتن البا سبب

 ،گردشییگران ورود زییین کالبییدی و طییمحزیسییت نییهیزم

 ریییتغ و کشیاورزی کشیت زییر اراضیی کیاهش به منجر

 کالبییدی تیالتسییه و خییدمات افییزایش آنهییا، کییاربری

 و زیسیتطیمح تخرییب و آلیودگی افیزایش گردشیگری،

 بییا بنییابراین، اسییت. شییده شییهر بییه دسترسییی سییهولت

 ورود از نیییهیهب اسیییتفاده بیییرای اصیییولی ریزیبرنامیییه

 آن، تبییع بییه و اقتصییادی تیوضییع تییوانمی گردشییگران،

  .دیبخش بهبود را شهر کالبدی و طییمحزیست تیوضع

 عنوان با پژوهشی در (1394) شریفی و نژادحاتمی

 هتوسیع بیر یشیهر یگردشیگر گسیترش نقش یبررس»

 نتیجه این به «سنند ( شهر :یمورد ه)نمون یشهر داریپا

 سینند  شیهر در یشیهر یگردشیگر کیه اندیافته دست

 شتریب هرچه یداریپا باعث مؤثر یاوهیش به است توانسته

 توانسیته سینند  شهر در یگردشگر .گردد سنند  شهر

 و یاقتصییاد داریییپا هتوسییع بییر را ریتییأث نیشییتریب اسییت

 باشد. داشته یطیمح داریپا هتوسع بر را ریتأث نیکمتر

 

 ینظر مبانی -3

 از عمییومی امور مدآکار مدیریت خوب، حکمرانیی

 و مشییروع قواعیید و حکومیت یی  کیردن پیا بر طری 
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 و افیراد اجتمیاعی هایارزش پیشبرد راسیتای در قیانونی

 هنجییاری بعیید بییه تعرییییف ایییین در .اسیییت هیییاگیروه

 پایبنییدی سیاسیییی بعییید ولیی شییده، توجییه کمروایییح

 توانمنیدی) یادار -فنی بعد و همگانی مصالح به حکومت

 حکمرواییی زیرا ؛است مانده دور نظر از آن، (بوروکراتی 

 بلکییه ،گیییردمی بییر در را حکییومتی نهادهییای تنهانییه

 شیامل نیییز را حکومتیغیر و غیررسیمی هیایمکانیسیم

 طریی  از هاسازمان و اشخاص که هاییمکانیسم ؛شودمی

 را هایشیانخواسته و کننیدمی تأمین را نیازهایشان هاآن

 در .(1392 اسییدیان، و زاده)ابییراهیم سییازندمی بییرآورده

 پذیریمسئولیت و نمایندگی قدرت، منتخبان حکمروایی،

 توانمندسییازی و جامعییه اقشییار همییه برابییر در را خییود

 دنبییال مییرتبط صییورتبه و احسیین نحییو بییه شییهروندان

 شیودمی اخیذ همگانی، تأیید با مهم تصمیمی و کنندمی

(Schwab et al., 2001). شیهری، خوب حکمروایی در 

 کارکردهیای توانیدمی هیاآن وسیلهبه که حکومتی قواعد

 درک و مسیتقر خوبیبیه کیرد هیدایت را حکومت سنتی

 بین روابط به حکمروایی .(Lockwood, 2010) اندشده

 شیوندگان،حکمرواییی و حکمرانان مدنی، جامعه و دولت

 و شیییودمی مربیییوط شیییوندگانحکومیییت و حکومیییت

 کییییارایی، مییییداری،قییییانون :همچییییون هییییاییویژگی

 مشیارکت پاسخگویی، عدالت، شفافیت، پذیری،مسئولیت

  (.Halfani et al., 1988) دارد اثربخشی و

 

 
 و توسعه گردشگری خوب حکمروایی الگوی -1 شکل

 (1393 همکاران، و )موحد منبع:

 

 و شیهر  پاییدار توسیعه بیرای مهم مسائل از یکی

 میال  منیابع کمبیود ،شهروندان به رسانیخدمات ارتقای

 و معیارهیا ،عموم  مالیه مسائل نظرانصاحب است. کاف 

 هاشیهرداری درآمید  منابع تأمین برا  متفاوت  راهکارها 

 دهیدمی نشیان مختلیف کشیورها  تجیارب کردند. ارائه

 و عیوارض و مالییات را هاشیهرداری مال  منابع ترینمهم

 جیار  هایبودجیه قالیب در دولت  هایکم  ،آن از بعد

 نهایتیاً و محلی  تجهییزات و تأسیسات و محل  هایحکومت

  (.1392 همکاران، و )زیاری دهدمی تشکیل استقراض

 پ  در تنها جهان، در شهر  مدیریت جدید نگرش

 آورد دستبه را موردنیاز درآمد بتوان که بسترهای  یافتن

 بیودن مطلیوب یا درآمد  منابع بودن پایدار بلکه نیست،

 بییاقری و کشییکولی )عباسییی دارنیید قییرار اولویییت در آن

 امیوری از هاشهرداری در درآمد کسب (.1392 کشکولی،

 و شهرداری امکانات بهبود ارائه در ایعمده تأثیر که است

 شیهرداری اگر دارد. شهروندان به مطلوب شهری خدمات

 توانسییت نخواهیید آورد، دسییت بییه کییافی درآمیید نتوانیید

 و قنبری) کند اداره و ایجاد را شهر در ضروری تأسیسات

 اقییالم دسییته آن پایییدار، درآمییدهای (.1390 همکییاران،

 زیسیتی و کیفی شرایط هاآن کسب که باشندمی درآمدی

 عبیارتی، بیه و ننمایید تخرییب ییا نقصیان دچیار را شهر

 اسیت اهمییت حیائز درآمید بیودن سالم و بودن مطلوب

 و پاییدار درآمدهای طرح مصوبه طب  (.1387 ای،)شرزه

 از است عبارت پایداری درآمد شهرداری، مالی منابع سایر

 باشند: زیر خصایص شامل که شهرداری درآمدهای از دسته آن
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 میدتکوتاه در حداقل و دارد )ثبات :پذیریتداوم  -

 نشوند(. شدید نوسانات دچار

 موجیب ،محیل آن از درآمد کسب: بودن مطلوب  -

 سییاختارهای بییه و شییود محوریعییدالت رویکییرد ارتقییای

 آسیب نرساند. اقتصادی و اجتماعی کالبدی، محیطی،زیست

 شیود بزرگ زمان طی درآمد )پایه :پذیریانعطاف  -

 مضییقه از تیا یابید گسترش ،مخار  گسترش با همپای و

 بتیییوان آن وصیییول بیییرای و شیییود اجتنیییاب میییالی

نثییاری و ) کییرد تعریییف را الزم اجرایییی هایریزیبرنامییه

 (.1394 ،همکاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شهرداریمنابع درآمد  -2 شکل

 (1386 همکاران، و )فیروزیان منبع:

 

 سیاختار و طبیعیی منیابع بیا مختلف کشورهای در

 ،حکمرانیی هایشیوه در تفاوت با برابر، و مشابه اجتماعی

 شییودمی متفییاوت نیییز جامعییه رفییاه و زنییدگی سییطح

(Downer, 2000.) درآمییدی مشییکالت بییه توجییه بییا 

 توسییعه بییالقوه هایفرصییت ازتییوان می ،هاشییهرداری

 بیرای مسیتقیم درآمیدی منابع ایجاد ،شهری گردشگری

 هیایبخش در اقتصیادی گیردش بیه کم  ،هاشهرداری

 سیازیزمینه و شیهروندان رفیاه به کم  شهرها، مختلف

 توسیعه گرفیت. بهره اقتصادی و اجتماعی مشارکت برای

 توسیعه عوامیل کیه اسیت ایپیچییده فرایند ،گردشگری

 دولیت، سیاسیت بیا درگییر هایگروه و ملی و المللیبین

 و تلفییر) گیییردمی دربییر را گییذاریقانون و ریزیبرنامییه

 مجموعیه عنوانبیه گردشیگری توسعه (.1391 ،1شارپلی

                                                           
1- Telfer and Sharpley 

درآمدی منابع  

مالی تأمین منابع  

شهری درآمد منابع  

 مالی تأمین منابع
 شهرداری

 و مالی منابع پایداری وضعیت
 سایر و تهران شهرداری درآمدی

 دنیا شهرهای

اجرای منابع قابلیت اجرا/ عدم

 در شهرداریمالی و درآمدی 

 از استفاده امکانعدم دالیل

 در درآمدی منابع برخی

 شهرداری

دارایی و امالک بر عوارض انواع  
محلی عوارض سایر  
دولت هایمالیات از مناسبی سهم اختصاص) مشترک هایمالیات 
 (افزودهارزش بر مالیات قالب در شهرداری، به
سیسیاتأت بهیای اجیاره) شیهروندان بیه شیده ارائه خدمات بهای 

 و ...( پارکبان نقل،وحمل شهرداری،
ساختمانی و شهری تخلفات درآمد و تراکم مازاد و وسازساخت عوارض 
بالعوض هایکم  انواع 

و پسیماند وریآجمیع متیرو،) هازیرساخت و خدمات سپاریبرون 
 (طبقاتی پارکینگ و تفریحی مراکز احدا 

مالی مینأت در خصوصی و عمومی بخش مشارکت 
گذاریسرمایه هایصندوق طری  از مالی مینأت 

دارایی و امالک بر عوارض انواع  
محلی عوارض سایر  
هیایمالیات از مناسیبی سیهم اختصیاص) مشترک هایمالیات 

 (افزودهارزش بر مالیات قالب در شهرداری، به دولت
سیسیاتأت بهیای اجیاره) شیهروندان به شدهارائه خدمات بهای 

 و ...( پارکبان نقل،وحمل شهرداری،
ساختمانی و شهری تخلفات درآمد و تراکم مازاد و وسازساخت عوارض 
بالعوض هایکم  انواع 

 

و پسیماند وریآجمیع متیرو،) هازیرسیاخت و خدمات سپاریبرون 
 (طبقاتی پارکینگ و تفریحی مراکز احدا 

مالی مینأت در خصوصی و عمومی بخش مشارکت 
گذاریسرمایه هایصندوق طری  از مالی مینأت 

 مقررات و قوانین نبود  

جامعه اقتصادی و سیاسی شرایط بودن متفاوت 

دولت وظایف حیطه در گرفتن قرار  

نشدن محسوب محلی درآمد منبع 

شهرداری استقاللعدم 
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 هیایبنیان تقویت در بسزایی تأثیر اقتصادی، هایفعالیت

 منبیع عنوانبیه گردشیگری نقیش دارد. جوامع اقتصادی

 هیایدریافت درآمید، کسیب اشتغال، ایجاد برای جدیدی

 هایزیرسییاخت تقویییت و ارز جییذب بیشییتر، مالیییاتی

 شیود،می صنایع سایر توسعه و رشد موجب که اجتماعی

 اسییت گرفتییه قییرار تأکییید مییورد یمتعییدد معییادالت در

 اسیت عبیارت پایدار گردشگری توسعه (.1387 )کاظمی،

 بیا کشیور بیه گردشیگر جیذب و صنعت این گسترش از:

 دادن پاسی  ضیمن که ایگونهبه موجود منابع از استفاده

 ضییوابط و فرهنگییی و اجتمییاعی اقتصییادی، نیازهییای بییه

 بتیوان گردشیگران، انتظیارات همچنیین و جامعیه قانونی

 سیییالمتی و فرهنگیییی هوییییت یکپیییارچگی، و وحیییدت

 میهمانیان و میردم رفیاه و اقتصیادی رشید زیست،محیط

 )محسینی، کیرد تیأمین پیوسته و متوازن ایگونهبه هاآن

 توسیییعه در خیییوب حکمرواییییی پارامترهیییای (.1388

 هایبررسیی از کیه محلیی اجتماعات میان در گردشگری

 هیایارزش است: شرح این به است آمدهدستبه گسترده

 پذیری،مسیئولیت و شیفافیت سازنده، ارتباطات فرهنگی،

 دانیش، توسیعه عیدالت، و تنیوع پیذیرش راهبیردی، دید

 ای.شبکه فرایندهای و مشارکت رت،مها و آموزش

 پژوهش( )مورداستفاده خوب حکمروایی پرتو در های پایداردرآمد ارتقای برای شهری گردشگری توسعه چارچوب -1 جدول

 هاشاخصه هالفهؤم

 عمومی مشارکت
 w1 گردشگری بخش در خصوصی بخش گذارانسرمایه ورود برای الزم هایمشوق ایجاد -

 w2 باال سطوح از نظارت با همراه ممکن سطح ترینپایین به گردشگری ریزیبرنامه اختیارات واگذاری -

 گیریجهت

 هماهنگ

 w3 مردم و مختلف نهادهای همکاری با گردشگری توسعه مخصوص هایکمیته ایجاد -

 سایر و شهرسازی، و مسکن وزارت گردشگری، و فرهنگی میرا  سازمان میان همکاری جهت هاییسیاست اجرای  -

 w4 انددخیل گردشگری توسعه در نوعیبه که هاییوزارتخانه

 w5 هاسازمان میان فرابخشی همکاری و ملی و ایمنطقه شهری، مدیریت سطوح میان هماهنگی ایجاد  -

 w6 گردشگری در خصوصی گذاریسرمایه جلب جهت ویژه تسهیالت و امکانات ها،زیرساخت تجهیز  -

 راهبردی دید
 W7 مردم و خصوصی گذارانسرمایه و دولتی نهادهای همکاری با گردشگری توسعه بلندمدت هایطرح تهیه -

 w8 بومی مردم از نظرخواهی با شهری گردشگری توسعه اندازچشم تهیه  -

 به دهیپاس 

 دارانسهام

 W9 گردشگری بخش در گذارانسرمایه و مردم درخواست به رسیدگی برای هاییمکانیسم و ترتیبات ایجاد -

 w10 مردم و مسئوالن توسط پذیرایی هایمحل و هاهتل ها،گاهاقامت هایقیمت و هاهزینه کنترل  -

 اثربخشی

 w11 گردشگری هایطرح گذارانسرمایه و هاسازمان اهداف با مردم آشنایی برای هاییبرنامه و هازمینه ایجاد -

 ملی سطح در گردشگری توسعه کالن هایسیاست که طوریبه شهری مدیریت به گردشگری توسعه اختیارات واگذاری -

 w12 باشد محلی نهادهای و شهری مدیریت عهده بر آن اجرای و شدهتعریف

 w13 محلی مدیریت سطوح به بیشتر اختیارات دادن و شهری مدیریت وظایف شرح در تجدیدنظر  -

 کارایی

 w14 شهرها در گردشگری توسعه محیطیزیست و مالی هایهزینه کنترل -

 w15 گردشگران بیشتر جذب برای هاجاذبه در تسهیالت و امکانات کردن بیشتر جهت هاییطرح تهیه -

 ایجاد طری  از شهری توسعه امور در بخشی هایسازمان سایر با شهر شورای و شهرداری میان همکاری و هماهنگی ایجاد -

 w16 گردشگری توسعه برای ویژه هایکمیته

 w17 گردشگر جذب جهت شهرها دستیصنایع همچنین و بومی و قدیمی سنن احیای -

 پذیریمسئولیت

 نمودن محاسبه و گردشگری بخش در اقداماتشان مورد در خصوصی گذارانسرمایه و دولتی مسئوالن نمودن پاسخگو -

 w18 غیردولتی هایسازمان و شوراها توسط اقداماتشان محیطیزیست اثرات

 w19 مردم به نسبت آن منفعت توجیه و فوق هایبخش اقدامات ارزیابی برای بازرسی نهادهای ایجاد -

 شفافیت

 w20 گردشگری قوانین و ضوابط و هاطرح مورد در مردم به رسانیاطالع در شفاف هایرویه ایجاد -

 w21 گردشگری اماکن در کاربری تغییر و وسازساخت روند بر نظارت و کنترل و زمین اطالعات بان  ایجاد -

 W22 گردشگران به بروشورها و هانقشه توزیع و شهرها مختلف نقاط در رسانیاطالع سیار واحدهای ایجاد  -

 w23 گردشگری توسعه هایپروژه و هاطرح و منافع مقابل در سهامداران همه بودن برابر - برابری

 w24 آن با مرتبط فعالیت و گردشگری توسعه امور در نفوذذی و ذینفع افراد بر قانون تیشمول - قانون حاکمیت

 (1394 همکاران، و محمدنژاد) منبع:
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  تحقیق روش -4

 حجیم و اسیت مسجدسیلیمان شهر آماری، جامعه

 بیه آشنا شهری متخصصان و کارشناسان از نفر 30 نمونه

 و فرهنگییی میییرا  سییازمان جملییه از شییهری مسییائل

 اسیتادان و شیهر شیورای اعضیای شهرداری، گردشگری،

 روش باشیید.می مسجدسییلیماناسییالمی  آزاد دانشییگاه

 هیدف اسیت. هدفمنید و انتخیابی صیورتبه گیرینمونه

 بیر شیهری خوب حکمروایی نقش تحلیل پژوهش، اصلی

 گردشگری صنعت بر تأکید با شهری پایدار درآمد افزایش

 ها،داده به توجه با پژوهش این است. سلیمانمسجد شهر

 بیه دسیتیابی شییوه اسیت. کمیی-کیفی تحقیقات نوع از

 کیه سیانبدین است. پیمایشی و اسنادی صورتبه هاداده

 نظیری مبیانی بیرای خیارجی و داخلیی منیابع مطالعه با

 موضیوع پیرامون که نظریاتی و پیشینه بررسی و پژوهش

 شید لحاظ ایکتابخانه و اسنادی روش شده،بیان پژوهش

 24 قالییب در نامهپرسییش طرییی  از پیمایشییی روش در و

 از نظرسیینجی و لیکییرت ایگزینییهپنج طیییف در سییؤال

 میورد هایمؤلفه است. شده انجام مسئوالن و کارشناسان

 هماهنیگ، گیریجهیت عمومی، مشارکت شامل: پژوهش

 اثربخشییی، داران،سییهام بییه دهیپاسیی  راهبییردی، دییید

 حاکمیییت برابییری، شییفافیت، پذیری،مسییئولیت کییارایی،

 باشند.می قانون

 اسیتنباطی آمیار از هیا،داده وتحلیلتجزیه منظوربه

 و SPSS افییزارنرم محیییط در نمونییه( تیی تی آزمییون)

 هایمییدل از مییدنظر متغیرهییای دهیییوزن جهییت همچنییین

 Super Decision افزارنرم و ANP چندمعیاره گیریتصمیم

 بیر مبتنیی رواییی تعیین پرسشنامه، این در شد. استفاده

 سؤاالت کیفیت و کمیت آن، در که است محتوایی روایی

 مطالعات با رابطه در که دانشگاه )استادان خبرگان نظر از

 عنوانبییه نامهپرسییش تنظیییم و تهیییه نحییوه و پیمایشییی

 ،دارنید( کامیل آگیاهی اطالعیات گیردآوری بیرای ابزاری

 بییین روابییط شناسییایی جهییت اول گییام در شیید. بررسییی

 ،معیارهیا بیین زوجی مقایسه جهت و موردنظر معیارهای

 اختییار در علمیی اشیباع به رسیدن برای نامهپرسش 15

 وزن بیه طریی  این از تا گرفت قرار نخبگان و متخصصان

 هایشیاخص تحلییل و بررسیی بیرای برسیند. معییار هر

 15 مسجدسییلیمان، شییهر در شییهری خییوب حکمروایییی

 پاییایی شید.تدوین لیکیرت طییف قالب در و نامهپرسش

 رقیم کیه آمددستبه کرونباخ آلفای طری  از نامهپرسش

 نامهپرسش باالی پایایی نشانگر که است 73/0 معادل آن

  باشد.می

 موقعیت محدوده مورد مطالعه

 مسجدسیلیمان شهر پژوهش، موردمطالعه محدوده

 پییش در جغرافییایی نظیر از مسجدسیلیمان، شهر است.

 سییوم دوران سییازندهای بسییتر در زاگییر  یهییاکوه

 با ...( و بختیاری ،یآغاجر گچساران، سازند) یشناسنیزم

 19 از بییش طیول بیه شیرقجنوب -شیرقشمال امتیداد

 ،خطیی صیورتبه کیلیومتر 3 متوسیط عیرض و کیلومتر

 بیه آن ممتیاز موقعییت بیه توجه با و است افتهی استقرار

 گیاز و نفت نظیر انرژی؛ منابع به مطلوب دسترسی لحاظ

 جملیه از سیطحی؛ یهیاآب منابع به مناسب دسترسی و

 لحیاظ از شیهر ممتیاز و نسیبی موقعیت کارون، رودخانه

 اقتصیادی و صینعتی مراکیز و اسیتان مرکیز به دسترسی

 یهاشهرسییتان بیا یجیوارهم و اسیتان سیطح در بیزرگ

 لحییاظ از را شییهر اییین ،... و شوشییتر ازجملییه اسییتان

 بیا گریدعبارتبیه .است بخشیده ویژه موقعیت جغرافیایی

 استراتژی  موقعیت ی  در شهر این ،فوق موارد به توجه

 )معاونیت اسیت شیده واقیع اسیتراتژی ژئو عبیارتی به و

 (.1390 خوزستان، استانداری ریزیبرنامه
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 مسجدسلیمان شهر موقعیت -1 نقشه

 
 

 تحقیق هاییافته -5

 هایشیاخص بررسیی در کننیدهتعیین و مهم عامل

 پرتییو در درآمیید افییزایش جهییت شییهری، گردشییگری

 هیر ارزش و اهمییت ابتیدا که است این خوب حکمروایی

 و بررسیی بیه سیپ ، و شیود تعییین هاشیاخص از کدام

 منطقییه در هاسیاسییت و هاشییاخص از هرکییدام تحلیییل

 هدف به توجه با بخش این در شود. پرداخته موردمطالعه

 شیییهر حکمرواییییی تحلییییل و تبییییین کیییه پیییژوهش

 پاییدار درآمید افیزایش بیر کیه تیأثیری و مسجدسلیمان

 بیرای .اندهشید تحلییل میوردنظر هیایداده دارد، شهری

 دهییوزن بیه، ANP روش به ابتدا ها،داده وتحلیلتجزیه

 شود.می پرداخته موردنظر متغیرهای

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 رابطه( -تأثیر )نقشه ANP ساختاری مفهومی مدل -3 شکل

گیری هماهنگجهت  دید راهبردی 

 حاکمیت قانون

 کارایی

 برابری

 اثربخشی
 شفافیت

پذیریمسئولیت  

دهی به سهامدارانپاس   

پذیریمشارکت  
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 73 ییییییییییییییییییییییی بابادی یوسفی سعید شماعی، علی /... گردشگری پایدار درآمدهای بر شهری خوب حکمروایی نقش تحلیل

 

 در دودوییی هایمقایسیه مانند ایشبکه تحلیل در

 هاخوشه از ی  هر در صمیمت عناصر مراتبی،سلسله روش

 بییا ارتبییاط در و بیرونییی و درونییی روابییط بییه هتوجیی بییا

 صمشیخ 9 تیا 1 از عیددی دامنیه بیا کنترلی معیارهای

 سیوی از آن تکمییل و نامهپرسیش روایی با که گردندمی

 یکدیگر به نسبت معیارها تارجحی نخبگان، و صانمتخص

 ضریب داشت نظر در باید مرحله، این در گردید. صمشخ

 شیامل نامهپرسیش .باشید 1/0 از بیشتر نباید ناسازگاری

 و شید بررسیی خطیا آزمیون بیا ابتیدا کیه بوده عدد 35

 بیا باقیمانیده هیایجواب، 1/0 باالی خطای با هایجواب

 ،شدننرمالیزه با و آمد دست به میانگین و شده جمع هم

 مشیاهده 1 نمیودار درکیه  گردیید حاصیل نهیایی جواب

 شود.می

 

 
  شهری پایدار درآمد برافزایش ثرؤم شهری گردشگری هایشاخص وزن -1 نمودار

 

 یهاسیاسییت از هرکییدام تییأثیر و ارزش ،1 نمییودار

 شهری پایدار درآمد افزایش بر را شهری خوب حکمروایی

 کییه طورهمییان دهیید.می نشییان گردشییگری صیینعت در

 گردشگری توسعه بلندمدت هایطرح تهیه است مشخص

 و خصوصیی گذارانسیرمایه و دولتی نهادهای همکاری با

 انیدداده اختصاص خود به را امتیاز بیشترین (W7) مردم

 جهیت شیهری میدیران و هاشیهرداری دهدمی نشان که

 امکانیات از بهینیه استفاده همچنین و خود درآمد ارتقای

 باشیند. داشیته وییژه توجیه ردمیو این به باید گردشگری

 و متخصصیییین دییییدگاه از شیییدهگفته میییوارد بیییرعالوه

 بیا شهری گردشگری توسعه اندازچشم تهیه کارشناسان،

 و هاهزینییه کنتییرل و (W8) بییومی مییردم از نظرخییواهی

 پییذیرایی هییایمحل و هییاهتل هییا،هگااقامت هییایقیمت

 میدیران میدنظر بایید (W10) میردم و مسیئوالن توسط

 حکمرواییی اصول که است ذکر به الزم گیرد. قرار شهری

 میدنظر شیهری گردشیگری راسیتای در که شهری خوب

 اصیول، این بین در اما هستند؛ حیاتی و مهم تماماً است،

 دهیپاسی  و راهبردی دید هماهنگ، گیریجهت داشتن

 هنگییام و دارنیید قییرار توجییه اولویییت در داران،سییهام بییه

 بیا ادامه در گیرند. قرار توجه مورد بیشتر باید ریزیبرنامه

 که نامهپرسش طری  از شدهآوریجمع هایداده به توجه

 از هرکیدام بررسیی بیه ،آمدهدسیتبه متخصصین توسط

 شیییهر در شیییهری خیییوب حکمرواییییی هایشیییاخص

 از منظییور اییین بییرای شییود.می پرداختییه مسجدسییلیمان

 جدول در آن نتایج که شده استفاده اینمونهت  t آزمون

 است. شده آورده 2
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 دیدگاه از مسجدسلیمان شهر در شهری خوب حکمروایی هایشاخص بررسی خصوص در اینمونهتک t آزمون نتایج -2 جدول

 شهر این شهری متخصصان و کارشناسان

 میانگین آماره t شاخص
 انحراف

 معیار

 سطح

 معناداری

 اختالف

 میانگین

اطمینان بازه  

پایین کرانه باال کرانه   

w1 23/2-  55/1  096/1  010/0  45/1-  09/1-  00/0  

W2 56/1-  6/1  052/0  000/0  4/1  00/0  07/0  

w3 74/6-  9/1  002/0  000/0  1/1-  00/1-  00/0  

w4 83/1-  15/2  000/1  069/0  85/0-  04/1-  04/0  

w5 23/3-  32/2  005/0  001/0  68/0-  07/1-  00/0  

w6 52/3-  26/1  000/1  001/0  74/1-  00/1-  00/0  

w7 25/1  14/1  000/1  000/0  86/1-  00/0  00/0  

w8 34/1-  9/2  023/0  000/0  1/0-  00/1-  09/1-  

w9 75/3-  16/2  000/0  003/0  84/0-  07/1-  00/0  

w10 85/3-  15/2  076/1  001/0  85/0-  00/1-  00/0  

w11 23/6-  48/2  035/0  000/0  52/0-  00/1-  00/0  

w12 75/2-  26/1  000/1  010/0  74/1-  00/1-  00/0  

w13 62/3-  31/2  007/1  004/0  69/0-  09/1-  00/0  

w14 74/3-  98/1  000/1  003/0  02/1-  00/1-  00/0  

w15 23/4-  54/1  058/0  000/0  46/1-  00/1-  00/0  

w16 75/1-  68/1  056/1  000/0  32/1-  00/0  07/0  

w17 23/1-  2/3  000/1  095/0  2/0  00/0  00/0  

w18 64/5-  35/1  026/0  000/0  65/1-  00/1-  00/0  

w19 25/5-  65/2  058/0  000/0  35/0-  00/1-  00/0  

w20 04/4  11/2  000/1  001/0  89/0-  00/1-  00/0  

w21 32/2-  8/2  022/1  025/0  20/-  00/0  07/0-  

w22 25/5-  65/2  069/0  000/0  35/0-  00/1-  00/0  

w23 37/5-  99/1  025/0  000/0  01/1-  00/1-  00/0  

w24 58/4-  23/2  042/1  000/0  1-  00/1-  00/0  

 

 شهر در هاشاخص از هرکدام وضعیت ،2 جدول در

 گفیت بایید جدول توضیح در شد. بررسی مسجدسلیمان

 آمدهدسیتبه طریی  این از 3 مفروض میانگین مقدار که

 میانیه حید ،لیکیرت رفته کاربه هایطیف در سه عدد که

 ایین دهندهنشیان 3 از بیاالتر میانگین نتیجه در باشد؛می

 شییهر در شییهری خییوب حکمروایییی شییاخص کییه اسییت

 و دارد قیرار گردشگری توسعه راستای در مسجدسلیمان

 دهید.می نشان را موضوع از عک  وضعیت، 3 از ترپایین

 از کیدام هیر ضیریب در را آمدهدستبه میانگین ادامه در

 دسیتبه میوزون میانگین مقدار تا کرده ضرب هاشاخص

 3 عیدد مفیروض مییانگین شید گفتیه که طورهمان آید.

 ضرب هاشاخص از هرکدام وزن در را عدد این اگر و است

 نیام اسیتاندارد مییانگین که آیدمی دستبه مقداری شود

 مییانگین بیین اخیتالف آوردن دستبه با نهایت در دارد.

 میییانگین در شییاخص هییر وزن ضییرب)حاصل مییوزن

 اسییتاندارد میییانگینو  تسییت(تی آزمییون از آمدهدسییتبه

 تحلیل توانمی (3 عدد در شاخص هر وزن ضرب)حاصل

 داد. انجام را نهایی
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 شهری خوب حکمروایی طریق از درآمد افزایش جهت شهری گردشگری هایشاخص نهایی تحلیل -3 جدول

 خوب حکمروایی طریق از درآمد افزایش جهت شهری گردشگری هایشاخص

 شهری
 میانگین وزن

 میانگین

 موزن

 میانگین

 استاندارد

 اختالف

 هانیانگیم

 091/0 189/0 098/0 55/1 063/0  گردشگری بخش در خصوصی بخش گذارانسرمایه ورود برای الزم هایمشوق ایجاد

 از نظیارت بیا همیراه ممکین سیطح ترینپیایین به گردشگری ریزیبرنامه اختیارات واگذاری

 باال سطوح
035/0 6/1 056/0 105/0 049/0 

 034/0 093/0 059/0 9/1 031/0  مردم و مختلف نهادهای همکاری با گردشگری توسعه مخصوص هایکمیته ایجاد

 وزارت گردشیگری، و فرهنگیی مییرا  سیازمان مییان همکیاری جهیت هاییسیاست اجرای

 انددخیل گردشگری توسعه در نوعیبه که هاییوزارتخانه سایر و شهرسازی و مسکن
034/0 15/2 073/0 102/0 029/0 

 019/0 084/0 065/0 32/2 028/0  هاسازمان میان فرابخشی همکاری و ملی و ایمنطقه شهری، مدیریت سطوح میان هماهنگی ایجاد

 در خصوصیی گذاریسیرمایه جلیب جهیت وییژه تسیهیالت و امکانیات ها،زیرسیاخت تجهیز

 گردشگری
0105/0 26/2 132/0 315/0 183/0 

 186/0 3/0 117/0 14/1 1/0  مردم و خصوصی گذارانسرمایه و دولتی نهادهای همکاری با گردشگری توسعه بلندمدت هایطرح تهیه

 009/0 261/0 252/0 9/2 087/0 بومی مردم از نظرخواهی با شهری گردشگری توسعه اندازچشم تهیه

 055/0 195/0 140/0 16/2 065/0 گردشگری بخش در گذارانسرمایه و مردم درخواست به رسیدگی برای هاییمکانیسم و ترتیبات ایجاد

 055/0 195/0 140/0 15/2 065/0 مردم و مسئوالن توسط پذیرایی هایمحل و هاهتل ها،گاهاقامت هایقیمت و هاهزینه کنترل

 هیایطرح گذارانسیرمایه و هاسیازمان اهیداف بیا میردم آشینایی برای هاییبرنامه و هازمینه ایجاد

  گردشگری
034/0 48/2 084/0 102/0 018/0 

 توسیعه کیالن هایسیاسیت کیه طوریبیه شهری مدیریت به گردشگری توسعه اختیارات واگذاری

 .باشد محلی نهادهای و شهری مدیریت عهده بر آن اجرای و شدهتعریف ملی سطح در گردشگری
013/0 26/1 016/0 039/0 023/0 

 007/0 03/0 023/0 31/2 01/0 محلی مدیریت سطوح به بیشتر اختیارات دادن و شهری مدیریت وظایف شرح در تجدیدنظر

 053/0 156/0 103/0 98/1 052/0 شهرها در گردشگری توسعه محیطیزیست و مالی هایهزینه کنترل

 بیشیتر جیذب بیرای هاجاذبیه در تسیهیالت و امکانیات کیردن بیشتر جهت هاییطرح تهیه

 گردشگران
049/0 54/1 075/0 147/0 072/0 

 امیور در بخشی هایسازمان سایر با شهر شورای و شهرداری میان همکاری و هماهنگی ایجاد

 گردشگری توسعه برای ویژه هایکمیته ایجاد طری  از شهری توسعه
038/0 68/1 064/0 114/0 050/0 

 -008/0 123/0 131/0 2/3 041/0 گردشگر جذب جهت شهرها دستیصنایع همچنین و بومی و قدیمی سنن احیای

 بخیش در اقداماتشیان میورد در خصوصیی گذارانسیرمایه و دولتی مسئوالن نمودن پاسخگو

 هایسییازمان و شییوراها توسییط اقداماتشییان محیطیزیسییت اثییرات نمییودن محاسییبه و گردشییگری

 غیردولتی

019/0 35/1 026/0 057/0 031/0 

 006/0 048/0 042/0 65/2 016/0 مردم به نسبت آن منفعت توجیه و فوق هایبخش اقدامات ارزیابی برای بازرسی نهادهای ایجاد

 022/0 075/0 053/0 11/2 025/0  گردشگری قوانین و ضوابط و هاطرح مورد در مردم به رسانیاطالع در شفاف هایرویه ایجاد

 004/0 066/0 062/0 8/2 022/0 گردشگری اماکن در کاربری تغییر و وسازساخت روند بر نظارت و کنترل و زمین اطالعات بان  ایجاد

 بییه بروشیورها و هانقشییه توزییع و شییهرها مختلیف نقییاط در رسیانیاطالع سیییار واحیدهای ایجیاد

 گردشگران
046/0 65/2 122/0 138/0 016/0 

 009/0 027/0 018/0 99/2 009/0 گردشگری توسعه هایپروژه و هاطرح و منافع مقابل در سهامداران همه بودن برابر

 009/0 027/0 018/0 23/2 009/0 آن با مرتبط فعالیت و گردشگری توسعه امور در نفوذذی و ذینفع افراد بر قانون تیشمول

 

های حکمرواییی تقریباً تمام سیاست 3طب  جدول 

تواند در راستای افزایش درآمد پایدار خوب شهری که می

شهری بیا تأکیید بیر گردشیگری میؤثر باشیند، در شیهر 

طور که در مسجدسلیمان شرایط مناسبی را ندارند. همان

های بخش قبلیی تحلییل گفتیه شید، بعضیی از سیاسیت

حکمروایییی شییهر در اولویییت قییرار دارنیید. در شییهر 

ها در شرایط نامطلوبی قیرار ن سیاستمسجدسلیمان هما

تجهیز تییوان بییه عییدمهییا میدارنیید کییه ازجملییه آن

ها، امکانات و تسیهیالت وییژه در جهیت جلیب زیرساخت

گذاری خصوصییی در گردشییگری )بییا اخییتالف سییرمایه
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هییای بلندمییدت توسییعه (، تهیییه طرح183/0میییانگین 

گذاران گردشگری با همکاری نهادهیای دولتیی و سیرمایه

(، نداشیتن 186/0صوصی و مردم )با خیتالف مییانگین خ

گذاران بخش خصوصی های الزم برای ورود سرمایهمشوق

(، 091/0در بخییش گردشییگری )بییا اخییتالف میییانگین 

 بیه رسییدگی بیرای هاییمکانیسیم و ترتیبیات ایجادعدم

گردشیگری و  بخیش در گذارانسرمایه و مردم درخواست

 هیا،گاهاقامت هیایقیمت و هاهزینه کنترل همچنین نبود

میردم )بیا  و مسئوالن توسط پذیرایی هایمحل و هاهتل

بیین ( اشیاره کیرد. امیا در ایین 055/0اختالف میانگین 

هایی وجود دارد که در شرایط مطلوبی قرار دارند شاخص

 و بیومی و قیدیمی سنن توان به احیایو از آن جمله می

دشیگر )بیا گر جیذب جهت شهرها دستیصنایع همچنین

گونیه ( اشاره کرد. در کل همان-008/0اختالف میانگین 

مشیییاهده و تشیییخیص اسیییت، هیییا قابلکیییه در تحلیل

تواننیید جهییت هری کییه میهای گردشییگری شییشییاخص

افزایش درآمد در پرتو حکمروایی خیوب میؤثر باشیند در 

خصیوص میدیران شهر مسجدسلیمان توسیط میردم و به

اند که این موضیوع رفتهشهری موردتوجه چندانی قرار نگ

باعث شده دستیابی به درآمد پایدار ممکن نشیود. برخیی 

از درآمیدهای شیهرداری مسجدسیلیمان ناپاییدار بیوده و 

های سییاختمانی بیشییتر مربییوط بییه عییوارض و پروانییه

جامعی  گونه برنامهصادرشده است. و مدیران شهری هیچ

 برای حل این مشکالت ندارند. 

 

 پیشنهادگیری و نتیجه -6

 شهرهای صنعت نفت لیناویکی از  ن،مسجدسلیما

در ایران، راه دراز استحاله را از ی  مجتمع مسیکونی تیا 

مییدرن و متعییارف و سییپ   و مییدنیت هویت با یشهر

 یهیایو ناهنجار تمعضال هنبوا باشیده  فرامیوششهری 

 دهپیمو یطیمحسیییییتیز وجتماعی ا ،یدقتصاا ،یکالبد

یا  حیاتش ییهماسیر آمیدن  بهوجیود  بیا این شیهر ست.ا

در  دخو تحیا بهآن،  نفتی انمیداز  یبیییرداربهره دوران

آن  نساکنااز  بخشیکیییه  یشهر دهیید؛یم مهادا منطقه

که این موضوع نشدند آن  کتر به حاضر نیز اجباربه حتی

گیردد. شیهرهای کوچی  و به حی  تعلی  مکیانی برمی

طبیعیی و  منیابع بیه مناسیب دسترسییمتوسط اغلب با 

 هیایها و محیطها و رودخانیهچشمهجمله  از معدنی مناسب؛

 کیارون طبیعی آرام مثل مسجد سلیمان که به رودخانیه

ممتازی برای توسعه گردشیگری  موقعیت دسترسی دارد،

پیدا افزایش  روزروزبهشهرها  نیازهایکه از آنجایی دارند. 

و  و توقعات و سیطح انتظیارات نییز در حیال تغیییر کرده

نییز  شیهر اسیت، الزم اسیت کیه منیابع درآمیدی تحول

تأمین منابع میالی بد. یا متناسب با این افزایش، گسترش

وصیول قابل مختلفییهای شییوهاز  هاشیهرداریاز سوی 

درآمیدهای ؛ زیرا است مهمدرآمدها  است اما پایداری این

نیستند و منبع درآمیدی  اتکاقابلناپایدار در شرایط رکود 

 هاید. با توجه بیه نمونیهرا دچار تزلزل خواهند کر شهرداری

مطرح در شهرهای آسیا و اروپا، امروزه، بعضیی از شیهرها 

درصید تولیید ناخیالص داخلیی خیود را از طریی   80تا 

 مسجدسیلیمانشهر رو در کنند؛ از اینگردشگری تأمین می

موضیوعاتی متنیوع آن و  جمعییت وعنوان شهر نفتیی به

 ترافیی ، ،محیطیزیسیتو  بصیری هیایناهنجاری: نظیر

 بیه الزامیی، پاییدار تأمین منابع مالی غیره، و آلودگی هوا

 راسییتای در پایییدار همچنییین درآمییدهایرسیید. می نظییر

 شدهمطرحراهکارهای  یکی از. دارد قرار شهری پایدار توسعه

درآمدهای پاییدار بیرای شیهرداری  تأمین در این مطالعه

 هات. شیهرداریاس شهری گردشگری طری  ازمسجدسلیمان 

پاییدار  گردشگری توسعه در را نقشترین توانند بزرگمی

هیای مسجدسیلیمان ظرفیتشیهر شته باشیند. دا شهری

امیا د. دار گردشیگران جذب گردشگری بسیاری در جهت

 یگردشگری شهری قبیل از هرگونیه راهکیار و پیشینهاد

کیه ناشیی از حکمرواییی خیوب شیهری  بر بازاریابی باید

و ارائیه  مسجدسیلیمانمعرفیی شیهر کنید.  تکییه است،

ها و امکانیات شیهری از جاذبیهاز روزبیهو اطالعات دقی  

 طری  مدیریت یکپارچه شهری بسیار ضروری است. همچنین

بیه وییژه های گردشیگری و سیرزندگی توسعه زیرسیاخت

اسیت.  برخیوردارتوجهی بازاریابی گردشگری از اهمیت قابل
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 شهر مسجدسلیمان، به لحاظ ساختار اجتمیاعی و فرهنگیی،

متأثر از مهاجران روستایی و عشایر اطراف است و هنگیام 

و  های قومیانتخاب مدیران شهری )انتخاب شوراها( گرایش

 ای در بین ساکنین مورد تأکید اسیت کیه ایین موضیوعطایفه

آورد؛ وجود میییای را بییرای اییین شییهر بییهشییرایط ویییژه

 ای که بیشترین جمعییتتوان گفت هر طایفهکه مینحویبه

 را دارد یا اینکه بتواند دیگر ایل و طوایف را با خود هماهنیگ

کند، بیشترین سهم را در شورای شهر دارد که در همین 

شیود. در شیهری بیا چنیین راستا شهردار هم انتخاب می

یریتی و با چنین دیدگاهی آیا امکان حکمروایی خیوب مد

شهری وجود دارد  در پاس  بایید گفیت کیه خییر؛ زییرا 

 حاکم کردن مدیریت خوب شیهری و متعاقیب آن دسیتیابی

شایسیته و به درآمد پاییدار مسیتلزم حکمرواییی خیوب و 

 گری. گری و طایفهمتخصص است نه بر مبنای قومی

سجدسیلیمان دارای گونه که ذکرشده شیهر مهمان

های طبیعی و انسیانی زییادی اسیت. ایین شیهر پتانسیل

شییود و عنوان اولییین شییهرهای ایییران شییناخته میبییه

تأسیسات و ابزار زیادی که متعل  به صد سال پیش بوده 

 در موجیود عناصر گیرتریناست، در آن وجود دارد. چشم

 و فعیال تأسیسیات بیه مربیوط مسجدسلیمان شهرستان

 پراکنیده منطقیه سطح در که است نفت صنعت رفعالیغ

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی میان این از .است

 ییی  شییماره چییاه از مانییده جایبییه تأسیسییات -

 درآمده کوچ  ایموزهصورت به که مسجدسلیمان

 قدیمی نفت هایچاه شده پلمپ هایلوله سر -

 آن ساخت که آبادان به مسجدسلیمان نفت لوله خط -

 آغیاز آبادان پاالیشگاهزمان با احدا  هم میالدی 1909 سال از

 پمپاژ مرکز .رسید برداریبهره به میالدی 1911 سال در و شد

 .استازکارافتاده  که تمبی در آبادان به کوره نفت و خام نفت

 پمپیاژ ایستگاه نزدیکی در که تمبی برق نیروگاه -

 .است متروک اکنون و شد ساخته نفت

 شهر به لندر گدار آب قدیم پمپاژ -

 اکنییون کییه بیییانبی محلییه در نفییت پاالیشییگاه -

 .است مانده متروک

 در و بیییانبی محلیه در محلییی تقطییر کارخانیه -

 .است مانده متروک اکنون که پاالیشگاه نزدیکی

 .بیانبی در گوگرد تولید کارخانه -

 و بییانبی در 9 نمیره فعیال نفت چاه تأسیسات -

 بیان.بی نزدیکی در 8 نمره چاه

توانید خوبی مدیریت شیوند میاین آثار باقیمانده، اگر به

شرایط مناسبی برای جذب گردشگری شهری حتی در سیطح 

جهانی داشته باشند، کما اینکه در اکثر کشورهای پیشیرفته بیا 

اند از ایین راه درآمید مدیریت و حکمرواییی شایسیته توانسیته

متحیده در رأ  آن کشیور ایاالت دسیت بیاورنید وزیادی را به

است کیه در حیال حاضیر چنیدین میوزه شیهر بیا تأکیید بیر 

جامانده از گذشته، در خیود دارد تأسیسات و تجهیزات نفتی به

 آورد. دست میو سالیانه درآمد هنگفتی از این راه به

، حکمرواییی شیدهانجامهیای با توجه به نتیایج پژوهش

خوب شهری و تأثیر آن بیر درآمید پاییدار از طریی  میدیریت 

دسیت آمیده از با توجه به نتیایج بهیکپارچه ضروری است. 

 گردد:تحقی  پیشنهاد می

 گذارانسیرمایه ورود بیرای الزم هایمشوق ایجاد -

  گردشگری بخش در خصوصی بخش

 از گردشییگری ریزیبرنامییه اختیییارات واگییذاری -

 باال سطوح از نظارت با همراه ممکن سطح ترینپایین

 بیا گردشگری توسعه مخصوص هایایجاد کمیته -

  مردم و مختلف نهادهای همکاری

 شیهری، میدیریت سیطوح میان هماهنگی ایجاد -

  هاسازمان میان فرابخشی همکاری و ملی و ایمنطقه

 در وییژه تسهیالت و امکانات ها،زیرساخت تجهیز -

 گردشگری در خصوصی گذاریسرمایه جلب جهت

 بیا گردشیگری توسیعه بلندمیدت هایطرح تهیه -

  مردم و خصوصی گذارانسرمایه و دولتی نهادهای همکاری

 بییا شییهری گردشییگری توسییعه اندازچشییم تهیییه -

 بومی مردم از نظرخواهی

 هیاهتل ها،گاهاقامت هایقیمت و هاهزینه کنترل -

 مردم و مسئوالن توسط پذیرایی هایمحل و
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 با مردم آشنایی برای هاییبرنامه و هازمینه ایجاد -

  گردشگری هایطرح گذارانسرمایه و هاسازمان اهداف

 و شیهری میدیریت وظیایف شیرح در تجدیدنظر -

 محلی مدیریت سطوح به بیشتر اختیارات دادن

 توسیعه محیطیزیسیت و مالی هایهزینه کنترل -

 شهرها در گردشگری

 و امکانیات کیردن بیشیتر جهیت هاییطرح تهیه -

 گردشگران بیشتر جذب برای هاجاذبه در تسهیالت

 همچنیییین و بیییومی و قیییدیمی سییینن احیییای -

 گردشگر. جذب جهت شهرها دستیصنایع

 

 منابع -7

(. تحلیییل و 1392زاده، عیسییی؛ اسییدیان، مرتضییی. )ابییراهیم

 در شیهری خوب حکمروایی پذیریارزیابی میزان تحق 

نشریه جغرافیا و آمایش  کاشمر. شهر موردشناسی: ایران

 .17-30(، 6)3 ای،منطقه -شهری

 غالمرضا، لطیفی، علی؛ خاکساری، سعید؛ سماکوش، نیاابراهیم

گردشییگری  نقییش ارزیییابی (.1392) محمیید. دامییادی،

محیطییی شییهر بابلسییر.  -شییهری در توسییعه اقتصییادی

 . 17-31(، 3)1مدیریت شهری،  فصلنامه اقتصاد و

ریزی توسعه برنامه (.1391. )شارپلی، ریچارد جی؛ ، دیویدتلفر

ترجمیه ضیرغام  .توسعهحالگردشگری در کشورهای در

 .انتشارات مهکامه ، تهران:بروجنی

بررسیی نقییش (. 1394، امییر. )شیریفی ؛نژاد، حسیینحیاتمی

گسترش گردشگری شیهری بیر توسیعه پاییدار شیهری 

، شریه گردشگری شهرین (.نمونه موردی: شهر سنند )

2(1 ،)74-61. 

 (.1393) .کریمی اسبوئی، سمانه ؛، جعفرخانیباباجعفری، داود؛ دانش

 ارزیابی پایداری منابع میالی و درآمیدی شیهرداری تهیران.

 .15-34(، 7)2، مدیریت شهریاقتصاد و  فصلنامه

بررسیی الگیوی . (1389) ؛ کشاورز، مهناز.رهنمایی، محمدتقی

و نقش دولت در مدیریت و اداره امیور  حکمروایی خوب

 شناسییبیوم هیایپیژوهش فصیلنامهشهرها در اییران. 

 .23-56(، 1)1 ،شهری

 .(1392) معصومه. بهنمیری، مهدیان علی، مهدی، اله؛زیاری، کرامت

مالی و ارائه راهکارهایی بیرای بهبیود  منابع شناخت و مطالعه

 شیهر شیهرداری پیژوهش: مورد ها؛شهرداریپایداری درآمد 

 .107-124 (،31)11 ،شهری مدیریت فصلنامه مهاباد.

، یازدهم جلد .هاشهرداریکتاب سبز (. 1382. )، احمدنیاسعید

 .کشورهای شهرداری انتشارات سازمانچاپ دوم، تهران: 

 شناخت و تحلیل پاییدار  اقیالم(. 1387. )ا ، غالمعل شرزه

 .فصلنامه مدیریت شهر  کشور.های شهرداریدرآمد  

6(20 ،)37-23. 

رنانی، حسین؛ سجادیه خواجویی، فرزام؛ ترابی؛ افسیانه. شریفی

(. نقیش حکمرواییی خیوب در جیذب گردشییگر 1392)

اولیین (. OPEC)مطالعه میوردی: کشیورهای منتخیب 

 بیا اییران اقتصیاد انیدازهمایش الکترونیکی ملی چشیم

 .ملی تولید از حمایت رویکرد

(. 1395شماعی، علی؛ تیموری، سمیه؛ بهرامی اصل، حسین. )

تحلیل فضایی جمعییت و خیدمات شیهری بیا رویکیرد 

نشیریه آبیاد(. عدالت فضایی )مطالعه موردی: شهر خرم

 .47-64(، 49)13جغرافیایی سرزمین، 

(. تحلیییل مفهییوم 1387صییرافی، مظفییر؛ عبییدالهی، مجییید. )

ه آن در قیوانین، مقیررات و شهروندی و ارزییابی جایگیا

هیای جغرافییایی، مجله پژوهشمدیریت شهری کشور. 

40(63 ،)134- 115. 

(. 1392عباسی کشکولی، محمدعلی؛ باقری کشیکولی، علیی. )

 کشیور. هیایشهرداری برای پایدار درآمد تأمین هایراه

 .18-28 (،98)10 پژوهش، و اندیشه مجله

محمیود؛  صیارمی، طهمیور ؛ پور،حسنقلی محمود؛ فیروزیان،

مفهیومی  مدل طراحی (.1386سیدیحیی. ) سیددانش،

 در فراگیر کیفیت مدیریت تحق  الزامات سنجش جهت

دانیش  مجله مشتریان. رضایت با آن ارتباط و هاسازمان

 .73-92(، 79)20مدیریت، 

قنبری، ابوالفضل؛ موسوی، میرنجف؛ سعیدآبادی، رشید؛ باقری 

(. 1390کشییکولی، علییی، حسییینی امینییی، حسیین. )

ها در راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شیهرداری

مجلیه شهرهای کوچ  )مطالعیه میوردی: شیهر زارچ(. 

 .41-58(، 42)22ریزی محیطی. جغرافیا و برنامه

(. تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در 1387کاظمی، مهدی. )

 .نشیریه جغرافییا و توسیعهتوسعه گردشیگری چابهیار. 

 .81-100(، 12)6، شماره
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(. گردشییگری پایییدار در ایییران: 1388محسیینی، رضییاعلی. )

مجله فضای جغرافیایی،  راهکارها. و هاکارکردها، چالش

9(28 ،)171-149. 

(. 1394اصیغر. )نژاد، علی؛ قربیانی، آرش؛ لشیگری، علیمحمد

تحلیییل نقییش حکمروایییی شایسییته در توسییعه پایییدار 

چهییارمین گردشییگری مییورد پییژوهش: شییهر تهییران. 

  .کنفران  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

محمییودی، محمییود؛ زمردیییان، غالمرضییا؛ آقییایی، مرتضییی. 

پاییدار  (. بررسی عوامل مربیوط بیه درآمیدهای1390)

نشیریه میدیریت بنیدی آنهیا. شهرداری تهران و اولویت

 .259-275 نامه(،)ویژه9شهری، 

 نتایج اولیه سرشیماری(. 1390ریزی استانداری خوزستان. )معاونت برنامه

 . اهواز.استان خوزستان 1390عمومی نفو  مسکن سال 

پور، فرزانیه؛ قاسیمی رودی، موسی؛ ساسیانموحد، علی؛ کمان

بررسییی حکمرواییی خییوب (. 1393کفیرودی، سیجاد. )

 19منطقیه  )موردمطالعیه شیهری هایمحلهشهری در 

 ،شهری ریزیبرنامهفصلنامه مطالعات (. شهرداری تهران

2(7،) 176-147. 

 (.1396میرا  فرهنگی و گردشگری استان خوزستان. )

(. 1394زاده، نعمیت. )رضا؛ منتظیری، رسیول؛ حسییننثاری، 

راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در 

های ابالغی اقتصیاد ساله، با تأکید بر سیاستبرنامه پنج

(، 11)3. فصلنامه اقتصیاد و میدیریت شیهری، مقاومتی

116-99 . 

 (.1394) علیی. حاتمی، اصغر؛علی هدایتی، رحیم؛ زاده،یعقوب

 پاییدار درآمدزایی در شهری گردشگری اهمیت و نقش

دومین همایش ملیی گردشیگری، سیرمایه  ها.شهرداری

 انداز آینده.ملی و چشم

Begum, H., Er, A. C., Alam, A. F., & Sahazali, 

N. (2014). Tourist's perceptions towards 

the role of stakeholders in sustainable 

tourism. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 144, 313-321. 

Downer, A. (2000). Good governance: Guiding 

principles for implementation. Canberra. 

USAID. 

Gani, A., & Duncan, R. (2007). Measuring 

good governance using time series data: 

Fiji Islands. Journal of the Asia Pacific 

Economy, 12(3), 367-385. 

Halfani, M. S., McCarney, P. L., & Rodriguez, A. 

(1988). Towards an understanding of 

governance: the emergence of an idea 

and its implications for urban research 

in developing countries. 

Jiboye, A. D. (2011). Sustainable urbanization: 

Issues and challenges for effective urban 

governance in Nigeria. Journal of 

Sustainable Development, 4(6), 211. 

Khmel, V., & Zhao, S. (2016). Arrangement 

of financing for highway infrastructure 

projects under the conditions of Public–

Private Partnership. IATSS Research, 

39(2), 138-145. 

Khoshkam, M., Marzuki, A., & Al-Mulali, U. 

(2016). Socio-demographic effects on 

Anzali wetland tourism development. 

Tourism Management, 54, 96-106. 

Lockwood, M. (2010). Good governance for 

terrestrial protected areas: A framework, 

principles and performance outcomes. 

Journal of environmental management, 

91(3), 754-766. 

Popescu, R. I., & Corbos, R. A. (2010). The 

role of Urban Tourism in the strategical 

development of Brasov Area. Theoretical 

and Empirical Researches in Urban 

Management, 5(7(16)), 69-85. 

Schwab, B., Kubler, D., & Walti, S. (2001). 

Metropolitan governance and democracy 

in Switzerland. In Governance and 

Democratic Legitimacy. The 29th ECPR 

Joint Session of Workshops. Grenoble. 

Srivastava, M. (2009). Good Governance-

concept, meaning and Features: A 

detailed study. 

Stylidis, D., & Terzidou, M. (2014). Tourism 

and the economic crisis in Kavala, Greece. 

Annals of Tourism Researwch, 44, 210-226. 

UNFPA. (2008). State of World Population. 

United Nations Population Fund. 

Uysal, Ü. E. (2015). Urban Tourism in İstanbul: 

Urban regeneration, mega-events and 

city marketing and branding. Publications 

of the Department of Social Research 

2015: 6 Social and Public Policy. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.6
.2

4.
5.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            17 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.6.24.5.2
https://iueam.ir/article-1-970-fa.html
http://www.tcpdf.org

