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چکیده :گردشگری شهری ،بهعنوان یک عامل تأثیرگذار و محرک در اقتصاد شهرها ،در جهاان مرارا اساتر گردشاگری و
استر شهرداریها به عنوان متولیاان ا الی مادیریت شاهری ،نقای مهمای را در بسترساازی فراای مشاارکتی در عر اه
گردشگری شهری ،همگام با توانمندسازی شهروندان در مناطق شهری ایفا میکنند؛ لذا با ارزیابی اولویتهاای شاا
حکمروایی مرلوب در مدیریت گردشگری شهری ،زمینه برای اجرایای شادن ایاد شاا

هاای

هاای 10گاناه؛ یعنای بازاریاابی،

مشارکت جمعی ،پاسخگویی ،کارایی و اثربخشی ،عدالتمحاوری ،قاانونمنادی ،مساوولیتپاذیری ،امنیات سارمایهگاذاری،
مدیریت یکپارچه در سیاستگذاری و شفافیت مالی در کالن شهر تهران مهیاا کاردر روا ایاد پاژوهی ،از ناوی تو ایفی-
پیمایشی و با هدف کاربردی ،با استفاده از مرالعات اسنادی و تحقیقات میدانی استر از ابزار پرسشانامه در میاان دو نموناه
جامعه آماری ،شامل دست اندرکاران و اساتید دانشگاهی عراو انجماد علمای گردشاگری در شاهر تهاران و در باازه زماانی
تابستان سال  1395استفاده شده است که تعداد آنها  240نفر میباشد و با استفاده از جدول مورگان 148 ،نفار باه اورت
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شیوه سیاستگذاری در برنامهریزی توسعه گردشگری ،مستلزم بهرهگیری از شیوههاای ناوید در عر اه حااکمیتی شاهری

تصادفی انتخاب شدندر برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه محققسا ته  96سؤالی ،استفاده شد که میزان اعتبار آن برابر باا
 0/97بودر داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه سا تاریافته ،به ورت الکترونیکی در میان جامعه آماری توزیع شدند و باا
نظر گرفته شده ،شاا

بازاریاابی ،باهعناوان مهام تارید شاا

حکمروایای مرلاوب در گردشاگری شاهری ،از دیادگاه

پاسخدهندگان مورد شناسایی قرار گرفتر
واژگان کلیدی :حکمروایی مرلوب ،شا

های حکمروایی مرلوب ،گردشگری شهری ،شهر تهران

طبقهبندی G30, L83, N75, L98 :JEL
* مسوول مکاتباتasnagavi@yahoo.com :
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استفاده از آزمون فریدمد و نرمافزار  ،SPSSتجزیهوتحلیل شدندر نتایج حا ل حاکی از آن بودند که از میان ده شاا
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 -1مقدمه

سااا تارهای ماادیریت ساانتی فعلاای ،توانااایی و ظرفیاات

اانعت گردشااگری ،یکاای از مهاامتاارید اانایع

بهاارهباارداری از تمااامی منااابع اقتصااادی گردشااگری

اقتصااادی اساات و جایگاااه ویااژهای در عر ااههااای

شاااهری را ندارناااد و بااارای ساااازماندهی کارآماااد و

اقتصاااادی ،فرهنگااای ،اجتمااااعی و مااادیریت شاااهرها

اثااربخی و متناسااز از فراااهای اجتماااعی -اقتصااادی

دارد (تیماااوری و کرمااای)1393 ،ر ناااواحی شاااهری

و ایجاد محیرای رقاباتپاذیر در باازار بخای صو ای

به علت دارا باودن جابباه هاای فاراوان ،ابلاز از مقا اد

گردشااگری نیازمنااد اعمااال شااا

هااای حکمروایاای

مهاام گردشااگری محسااوب ماایشااوند و گردشااگری

مرلوب میباشدر

(فرجاااااایراد و سیدنصاااااایری)1389 ،ر توسااااااعه

مااادیریت شاااهری بایاااد از ساااا تارهای دموکراتیاااک

گردشااگری شاااهری ،اثاارات و پیامااادهای اقتصاااادی،

ماادنی کااه براساااه الگوهااای ماادیریت مشااارکتی در

کالبااادی و زیساااتمحیرااای متفااااوتی بااار زنااادگی

کشورهای توسعهیافتاه شاکل گرفتاهاناد ،تبعیات کنناد

شهروندان دارد و ایاد موواوی نقای فعالیاتهاای آنهاا

و بااارای اداره مرلاااوب اماااور اقتصاااادی شاااهرها ،از

را باار کیفیاات مشااارکتشااان در امااور گردشااگری

پتانساایلهااای گردشااگری شااهری بااا بهاارهگیااری از

پررنااگتاار مااایکنااد (پورجااابری)1393 ،ر مااادیران

شااایوه مااادیریت یکپارچاااه در سیاساااتگاااذاریهاااا،

گردشااگری ،بااا توجااه بااه نقاای اقتصااادی گردشااگری،

تفاااویخ ا تیاااار باااه بینفعاااان و مشاااارکت فعاااال

باارای حرکاات بااه سااوی شاایوههااای سیاسااتگااذاری

دست اندرکاران تجربای گردشاگری اساتفاده شاودر ایاد

مرلااوب و پایاادارتر ،در پاای بهاارهباارداری و حفاظاات از

شااایوه مشاااارکتی باااهعناااوان عااااملی اثاااربخی و

جاببه های شهری بارای نسال آیناده باا نگارا توساعه

کاامهزینااه ،پایاادارترید شاایوه اعمااال ماادیریتی در

پایااادار در ااانعت گردشاااگری هساااتند (ماااو یی

نظامهای مشارکتی استر

هشتچید و شنود)1386 ،ر

حرکت به ساوی واگاذاری تماامی اماور اجرایای و

ساارمایهگااذاران بخاای صو اای ،نقرااه عرفاای در

گردشااگری شااهری ماایتوانااد باعاا همراهاای همااه

قلمااروی سیاسااتگااذاری و برنامااهریاازی شااهری اساات

بینفعاااان در توساااعه ااادمات گردشاااگری شاااهری

(شااااهرامفاااار و زندحسااااامی )1395 ،و در بیشااااتر

شااودر البتااه میاازان تفااویخ ا تیااارات و مشااارکت

کااالنشااهرهای جهااان در سااا تارهای سیاسااتگااذاری

مااردم بااا توجااه بااه بسااترهای اادماترسااانی در هاار

و ماادیریت ،هاامسااو بااا فرایناادهای جهااانیسااازی،

جامعااهای بااا سااایر جوامااع شااهری و از کشااوری بااا

واهاااان مشاااارکت و حراااور بیشاااتر شاااهروندان

کشااور دیگاار متفاااوت اساات و هاار شااهری بایااد بااا

ماایباشااند (روااایی)1394 ،ر بااا تغییاار در شاایوههااای

مرالعااات تربیقاای در سااایر کشااورهای جهااان ،الگااوی

سیاسااتگااذاری در حاکمیاات ،سااا تارهای اقتصااادی

ماادیریت متناسااز بااه ااود و منرقااه را بیابااد و بااا

و ماادیریت شااهری نیااز دگرگااون شاادهانااد و ایااد

سیاسااتگااذاری مرلااوب در توسااعه شااهر ،توانااایی

تااأثیرات بااهگونااهای اساات کااه همااراه بااا رویکردهااای

پاسااخگااویی بااه منااافع و واسااتههااای متفاااوت همااه

انعرااافپااذیر ،مشااارکتی و واگااذاری امااور اادماتی و

بی نفعان را برای دسات یاابی باه فراای شاهری پایادار

اقتصااادی ،بااه شااهروندان و دسااتاناادرکاران بخاای

و باکیفیت فراهم کندر

صو ااای اسااات و ایاااد باااه آن معنااای اسااات کاااه
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امااروزه مشااارکت شااهروندان ،ماادیران شااهری و

اادماتی بااه دسااتاناادرکاران بخاای صو اای بااازار
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شااهری ،مسااوله مهماای باارای ماادیریت شااهری اساات

شااهرداریهااا بااهعنااوان بخاای نیمااهدولتاای

ووعیت ارزیابی شا
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ماادیریت شااهری باارای اداره مرلااوب پدیااده رو

توجااااه بااااه مووااااوی حکمروایاااای مرلااااوب در

بااه رشااد گردشااگری شااهری در کااالنشااهر تهااران ،بااا

سیاسااتگااذاری ماادیریت گردشااگری شااهری فااراهم

بر اای مسااائل و مشااکالت در حااوزه ارائااه اادمات

کناادر باار ایااد اساااه بااه اعتقاااد بر اای اااحزنظااران

مرلاااوب شاااهری مواجاااه اسااات؛ لاااذا ا ااارار بااار

مادیریت شاهری ،توساعه پایادار در گردشاگری شااهری

رویکردهااای ساانتی در سیاسااتگااذاری و شاایوههااای

تهااران زمااانی محقااق واهااد شااد کااه حاکمیاات در

تکااراری ماادیریت بیرمشااارکتی و انحصااارگرا ،مقاوماات

حاااوزه سیاساااتگاااذاری و برناماااهریااازی بااارای

در براباار نااوگرایی ،کمبااود ابتکااار در برنامااهریاازی،

اادمترسااانی و پاسااخگااویی مناسااز بااه مااردم و

ناهماااااهنگی و تعااااارب منااااافع بااااید نهادهااااا و

گردشااگران ،ایجاااد درآمااد پایاادار شااهری ،از حرااور و

باااودن جایگااااه

مشاااارکت کلیاااه بینفعاااان بخااای صو ااای و از

ماادیریت شااهری در سااا تار سیاسااتگااذاری کااالن و

شااا

هااای حکمروایاای مرلااوب در عر ااه ماادیریت

برنامااهریاازی گردشااگری شااهری؛ از جملااه معرااالتی

گردشااگری ،اسااتفاده کننااد و بسااترها را باارای نقاای

هستند که در حال حاوار مادیریت شاهر تهاران باا آن

فعااال دسااتاناادرکاران در عر ااه ماادیریت شااهری

روبهرو استر

فراهم نمایدر

ساااازمانهاااای بینفاااع و نامشاااخ

اساسااای (ا اااول  100 ،44 ،7و  )101و برناماااههاااای

مهاامتاارید قرااز فعااال گردشااگری ایااران بایااد در پاای

توسااعه سااند چشاامانااداز ( 1404برنامااه دوم و ششاام)،

فااراهم کااردن بسااتری باارای برندسااازی شااهری و

باار لاازوم تقویاات جایگاااه بخاای صو اای و افاازایی

بازاریابی باشاد و اجارای هار گوناه فعالیات گردشاگری

تعاماال و ایفااای نقاای دسااتاناادرکاران تأکیااد ا اای

و برگاازاری گشاات شااهری را باارای بسترسااازی فرااای

شده اسات؛ ولای هناوز در شایوه سیاساتگاذاریهاای

مشاااارکتی و سااارمایهگاااذاری پایااادار در اقتصااااد

برناماااهریااازان مااادیریت شاااهری ،دیااادگاه روشاااد و

گردشااگری را بااه تمااامی شااهروندان و فعااا ن ایااد

مشخصی نسبت باه ایاد اساناد در سیاساتگاذاریهاا،

حااوزه واگااذار کنااد و بااا ارائااه الگااوی باارای ارزیااابی

مشاااارکت و حراااور دساااتانااادرکاران در توساااعه

حکمروایاای مرلااوب در سیاسااتگااذاری گردشااگری

گردشااگری شااهری انجااام نپذیرفتااه اسااتر راهبردهااا و

شاااهری ،ساااعی در توساااعه پایااادار و درآماااد پایااادار

مکانیزم هاای مشاارکت و شایوه هاای واگاذاری اماور در

شهری و ارائه دمات مرلوبتر به گردشگران کندر
ایااد مقالااه سااعی دارد شااا

حااوزه گردشااگری شااهری در مناااطق شااهری ،وجااود

هااای حکمروایاای

شااهری ،از یکاادیگر تفکیااک نشااده و الگااوی مناساابی

ارزیااااابی قاااارار دهااااد و راهکارهااااای مشااااارکت

در سیاسااتگااذاری باارای اسااتفاده از ظرفیااتهااای

دسااتاناادرکاران و شااهروندان در ماادیریت مشااارکتی

گردشاااگری شاااهری طراحااای نگردیاااده اسااات؛ لاااذا

را جااایگزید الگوهااای ساانتی کنااد و در ایااد سااا تار،

مااادیریت شاااهری مااایتواناااد باااا تغییااار در شااایوه

سیاستگاذاری باا حراور دساتانادرکاران بخایهاای

حاااکمیتی و سیاسااتگااذاری ااود ،باعاا توسااعه و

صو اای و فعااا ن بااازار ،اجاارا ماایشااودر از ایااد رو

روناااق اقتصاااادی در شاااهر شاااده و باااا جلاااز نظااار

هاادف ایااد تحقیااق ،ارزیااابی شااا

هااای حکمروایاای

ساارمایهگااذاران صو اای ،بسااترها را باارای توزیااع

مرلااوب در گردشااگری شااهر تهااران ،بااا توجااه بااه

ثااروت و اشااتغالزایاای پایاادار در مناااطق شااهری بااا

هااای حکمروایاای مرلااوب برنامااه اسااکان بشاار

شااا
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ندارد و مأموریاتهاای کاالنشاهری ،منااطق و محاالت

مرلااوب گردشااگری را در کااالنشااهر تهااران مااورد
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از سااوی بااا بررساای اسااناد با دسااتی قااانون

کااالنشااهر تهااران بااهعنااوان باازر تاارید و
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ساااازمان ملااال متحاااد ،)2009(1پیلاااهوری ( )1394و

جانساااااون و مااااااین

جااااایآر ،)2007(4در

اساااتوارت )2006(2نسااابت باااه ارزیاااابی و تعیاااید

مقالاهای بار تشااکیل دولاتهااای محلای بااا قادرت بااا

اولویااتهااا و اتخاااب بهتاارید راهبردهااا اقاادام شاادر در

تأکیااد دارن اد؛ بااهگونااهای کااه بتواننااد قاادرت دولاات و

هاااای

سازمان مرکازی را نیای کننادر نتاایج باهدسات آماده

حکمروایااای مرلاااوب گردشاااگری شاااهری در شاااهر

از ایااد تحقیااق ،باار عاادمتمرکااز دمکراتیااک بااهعنااوان

ایاااد پاااژوهی ،وواااعیت موجاااود شاااا
تهران بررسی شاد؛ زیارا وارورت تعیاید شاا

هاای

راهحلی برای مشکالت جوامع شهری تأکید دارندر

حکمروایاای مرلااوب در کااار شااکافی ووااعیت موجااود

هاااااابنر5و همکاااااارانی ( ،)2014در مقالاااااه

هااا در سیاسااتگااذاری و برنامااهریاازی نحااوه

«حکمروایاای ااوب و توسااعه گردشااگری در مناااطق

مشااارکت و ارتبااای ماادیران شااهری بااا شااهروندان و

محافظاات شااده» بااه ایااد نتیجااه دساات یافتنااد کااه

دسااتاناادرکاران اساات و ا ااالا ووااعیت موجااود بااا

عوامااال تأثیرگاااذار حکاااومتی ،منجااار باااه توساااعه

ارائه راهبردهای اجرایی میباشدر

گردشااگری رونااق اقتصااادی گردشااگری ،بااازارمحور

شااا

باااودن و سیاساااتگاااذاری بیرمتمرکاااز گردشاااگری
اسااااااتوارت ( )2006در مقالااااااه «طراحاااااای

بااوروکراتیکی ،عاادمظرفیااتهااای سااازمانی ،فرایناادهای

شااا

هااای حکمروایاای ااوب شااهری» ،بااه ارزیااابی

برنامااهریاازی از بااا بااه پااایید (عمااودی) و کمبااود

شا

هاای حکمروایای در کاالنشاهر ونکاور کاناادا و

منااافع در مشااارکت اساات و نیازمنااد حرااور فااوری

بااه نقاای پاانج مؤلفااه مهاام حکمروایاای ااوب شااهری

بینفعااان بخاای عمااومی و فعااا ن بخاای صو اای

کااه کااارایی و اثربخشاای ،مساااوات و برابااری ،مشااارکت،

استر

پاسخگویی و امنیت شاهری مایباشاند ،اشااره مایکناد

فاادایی و شاااکری ( )1393در مقالااهای بااا عنااوان

و در رهیافاات پیشاانهادی ،مشااارکت شااهروندان را در

«راهبردهایی بارای تحقاق حکمرانای اوب شاهری در

انتخاااب مقامااات محلاای ،راهبااردی باارای تفااویخ

چاااارچوب نظریاااه سیساااتمی» ،بیاااان مااایکنناااد

هااای

مؤلفااههااای حکمراناای ااوب شااهری در چااارچوب

مشااارکت مردماای بااا تر باشااد ،نشاااندهنااده کیفیاات

نظریااه سیسااتمی ،باارد و فاارب ا االی هسااتندر ماادل

باااا ی حکمروایااای اااوب اسااات و هرچاااه وااارایز

سیسااتمی ،از ظرفیاات بااا ی راهبااردی باارای تحقااق

مشااارکت ،پااایید باشااد ،نشاااندهنااده ایااد مووااوی

حکمراناای ااوب شااهری بر ااوردار اساات و شااهروندان

است که حکمروایی شهری با بحران مواجه استر

و نهادهاااای مااادنی و ااانفی شاااهری و شاااهروندان،

ا تیااارات بیااان ماایداردر هرچااه وارایز شااا

«نقاای قااوانید حکمروایاای ااوب در توسااعه پایاادار»

بااهعنااوان شااریکان حاکمیاات در فراینااد تصاامیمسااازی

تشااریم ماایکننااد کااه حکمروایاای ااوب و اجاارای

و تصمیمگیری بهحساب آیندر

قااوانید ،یااک اماار تاادریجی اساات و یااک دفعااه ایجاااد
نماایشااوندر همچنااید آنهااا حکمروایاای ااوب را یااک

در جاادول  ،1ال ااه نتااایج بر اای پااژوهیهااا
در مورد حکمروایی مرلوب آورده شده استر

امر حیاتی برای توسعه پایدار شهرها میدانندر
1
-UNHABITAT
2
- Stowart
3
- Morita and Zaelka

4
- Johnson and Mins Jr
5
- Habner
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به عنوان کنی گران منفعال شاهری نیساتند بلکاه بایاد
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استوارت

2006

طراحی شا های
حکمرانی وب
شهری ،اهمیت
مشارکت شهروندان

به ارزیابی حکمرانی وب شهری و معرفی شا های مربوی باه پانج مؤلفاه
مهاام حکمراناای ااوب شااهری کااه کااارایی و اثربخشاای ،مساااوات و برابااری،
مشارکت ،پاسخگویی و امنیت میپردازد و بر موووی مشارکت شهروندان بارای
تحقق حکمرانی وب شهری تأکید میکند و در رهیافت پیشنهادی ،مشارکت
شهروندان در انتخاب مقامات محلی را راهبردی برای تفاویخ ا تیاارات بیاان
میداردر

موریتا و زالکا

2005

نقی قوانید حکمرانی
وب در توسعه پایدار

حکمرانی وب دارای عنا ر کلیدی همچون :قابل دساتره باودن اطالعاات،
ترویج پاسخ گویی ،شفافیت و قابل پییبینی بودن ،کاارایی و قاانونمنادی در
نهادهای عمومی در همه سروا استر

نادری چگینی

1393

تحلیل و ارزیابی
میزان تحققپذیری
حکمرانی وب
شهری

در نظام مدیریت توساعه شاهری کاه مادیریت باه اورت حکمروایای شاهری
میباشد ،مردم ،نهادهای محلای ،ساازمانهاای دولتای و بیردولتای باهعناوان
بازیگران ا لی توسعه شهرها هستندر

شاکری

1393

تبیید مفهوم
حکمرانی وب
شهری

حکمرانی و مدیریت وب ،یکی از شروی زم و کافی برای پیشبرد برنامههای
توسعه پایدار شهرها و کشورها بهحساب میآیدر

2014

ا ول حکمروایی و
توسعه پایدار
گردشگری

گردشگری و توسعه آن ،با وجود بازارمحوری و سیاستگذاری بیرمتمرکز ،یک
مفهوم گسسته است که تحات تاأثیر عوامال :بوروکراتیاک ،عادمظرفیاتهاای
سازمانی ،فرایندهای برنامهریزی از با به پاایید و کمای منفعات در مشاارکت
میباشد و نیازمند حرور فوری بینفعان بخی عمومی و صو ی استر

رضایی

1394

اولویتبندی و ارزیابی
شا های حکمرانی
وب شهری در
شهرهای مقصد

رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران ،باع ایجاد فراای تقاابلی باه جاای
فرای تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده اسات کاه حکمرانای اوب
شهری ،یکی از رواهای مقابله با آن استر

پیلهوری

1394

ارائه الگویی برای
ارزیابی حکمرانی

کلیادی و ارائاه راهکاار مشاارکتی بارای نهادهاای
به تعیاید هفات شاا
صو ی ،دولت و شهروندان پردا ته استر

1393

آیندهپژوهی در
حکمروایی وب
شهری

راهکارها ،ابعاد و شا های حکمروایی وب شهری در رویکرد آینادهپژوهای
را ارائه می کنندر به اعتقاد آنها زماانی حکمروایای ،کاارا و اثاربخی اسات کاه
بتواند رویکردهای آیندهپژوهی را مورد استفاده قرار دهدر

2014

حکمرانی گردشگری،
پاسخگو

حکومتهای محلی موظف به ارائاه شایوهای مناساز بارای فرهناگساازی در
مناطق گردشگری و پاسخگویی و مسوولیتپذیری میباشندر

هابنر و
همکاران

ساسانپور و
آزادبخت
ویکن 1و
همکاران

منبع( :یافتههای نگارندگان)

مفهوم حکمروایی ،از واژه یوناانی Kubernan؛ باه

منظور از حکمروایی ،عمل یاا شایوه حکومات کاردن یاا

معنای راهبری ،هدایت و راهنمایی کاردن ،گرفتاه شاده

کااارکرد حکوماات اساات .واژه حکمروایاای ااوب ،باارای

استر افالطون واژه ( Kyberneteshtبه معنی چیزهاا را

اولیدبار در سال  1979میالدی توسط ویلیاام ساون 2در

در کنار هم نگه داشتد) را بارای چگاونگی هادایت یاک

ادبیات اقتصادی بهکار گرفته شاد و از ساال  1989مایالدی،

نظام حکاومتی باهکاار بارده اسات و ایاد واژه در قارون

بانک جهانی ،گزارا سالیانه ود را به موواوی حکمروایای

وسری ،به واژه  Gubernaneتبدیل شاده اسات کاه باه

وب ا تصاص دادر با افزایی چشمگیر جمعیت کالنشاهرها

1- Viken

2- William Soon
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معنی بر راندن ،حکمرانی کردن یا راهباری ،د لات داردر
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وب را بهطور جدی مورد مرالعه قرار دادندر در اجااله

حمایت از توسعه پایدار شاهری ،بهارهگیاری نماودهانادر

دوربااان آفریقااای جنااوبی در سااال  1999ماایالدی ،باار

سازمان ملل متحد در گزارا ساالیانه اود ،حکمروایای

اهمیت شیوه مدیریت مرلوب در سروا محلی و شاهری

مرلاوب شااهری را مجموعااهای از افاراد ،نهادهااا ،بخاای

تأکید شدر حکمروایی مرلوب شهری؛ از جمله مفااهیمی

عمومی و صو ی میداند که امور شهرها را برنامهریزی

است که با حرور و مشارکت شهروندان مؤثر و کارآماد و

و اداره میکنادر در واقاع حکمروایای مرلاوب ،فراینادی

تغییر در نقی و کارکردهاای دولاتهاای محلای هماراه

مستمر از تربیق و همسوسازی منافع مترااد و متفااوت

اسااتر از منظاار سیسااتماتیک ،حکمروایاای ،فراتاار از

گااروههااای دسااتاناادرکار اسااتر ایااد فرایناادها شااامل:

حکومتداری است و مبید وجاود ساا تارهای دا لای و

نهادهااای رساامی و بیررساامی ،انجماادهااای تخصصاای،

ارجی مبتنی بر قدرت سیاسی و اقتصادی اسات کاه از

فعا ن حوزه کسزوکار بخی صو ی و نیز سرمایههای

طریق اید سا تارها ،مشکالت مربوی باه کمباود مناابع،

اجتماعی شهروندان است و حکمروایی مرلاوب شاهری،

تولید و توزیع آنها سامان مییابند و با تغییر نقی دولات

پیوند ناگسستنی باا رفااه شاهروندان و توزیاع ثاروت در

از یک تأمیدکننده باه بخای توانمندسااز ا الی هماراه

مناطق شهری دارد و تالشای در راساتای ارائاه مادلی از

استر واژه حکمروایی بیاان مایکناد کاه مادیریت تنهاا

مدیریت مرلوب شهری و نیز ارائه ساازوکارهای ایادهآل،

وظیفه سازمان های دولتی نیسات؛ بلکاه ارتباطاات باید

بارای رسایدن باه جایگااهی اسات کاه مایتاوان آن را

عامالن حکاومتی و بینفعاان بیرحکاومتی را نیاز دربار

آرمانشهر انسانی لقز داد (.)UN-HABITAT, 2009

ماایگیاارد کااه بااا الگااوی حکومااتداری متفاااوت اسااتر

حکمروایییی مطلییوب در گردشییگری شییهری:

حکمروایاای ،وجااود قاادرت در دا اال و ااارر از اقتاادار

گردشااگری شااهری ،ترکیااز متنااوعی از فعالیااتهااای

نهادهای رسمی و بیررسمی را به رسمیت مایشناساد و

مختلفی است که از بههم پیوستد ویژگیهای محیری با

گااروههااای ا االی متشااکل از بااازیگران دولتاای ،بخاای

میزان توانمندی و کشای شاهر در جاذب گردشاگران و

صو ی و جامعه مدنی را شامل شده و نیز دربر گیرناده

ارائه دمات به آنها ایجاد میشود و شاری موفقیات هار

تصمیماتی اسات کاه در آن

شهری در توسعه گردشگری ،وجود زیرسا تهای شهری

مجموعه ،پایهریزی شدهاند ()UN-HABITAT ,2009ر

و شیوه مدیریت مدبراناه و هوشامندانه اسات و از ساوی

حکمروایی مطلوب :حکمروایی ،مفهومی است کاه

دیگر ،نمادهای شاهری باه عناوان مناابع پایادار اقتصااد

جایگزید حکومت شده است و تغییر از سیستم مدیریتی

شهری و گردشگری ،باعا

رواایت ااطر گردشاگران و

سلسله مراتبی حاکمیت ،به سیستم حکمروایی مایباشاد

جامعه مردم محلی شده و شری ثانویه در توساعه گردشاگری

کااه در آن ،ائتالفااات بساایاری از بینفعااان موجااود در

شهری هستند (محمدپورزرندی و امینیان)1394 ،ر

فرایند شناسایی و تشخی

حکومت ،باازار و جامعاه ایجااد شاده اساتر حکمروایای

حکمروایی مرلوب در گردشگری شهری ،به میاباه

مرلااوب در شااهرها بااهعنااوان یااک رویکاارد در راسااتای

اتخاب شیوههای متفاوتی در مدیریت شهری است که طی

توانمندسازی دولت های محلی اساتفاده شاده اسات و از

آن ،تمااامی افااراد ،نهادهااا و فعااا ن بخاای صو اای و

راهبردهای همچاون :مادیریت یکپارچاه و مشاارکت در

عمومی بینفع در گردشگری شهری ،به اعمال مادیریت،

مسوولیتها به مقاماات محلای ،مشاارکت فعاال جواماع

برنامه ریزی و اجرا برای امور گردشگری مایپردازناد کاه

مدنی در امر سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،اجارا و نظاارت

شامل مدیریت یکپارچه شاهری ،مشاارکت ،پاساخگاویی
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از جمله حقوق شهروندی ،کشاورها موواوی حکمروایای

فناااوریهااای ماادرن ارتباااطی و اطالعاااتی در راسااتای
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در قرن بیستویکم و افزایی میزان مرالبات شاهروندان؛

باار اولویااتهااای محلاای ،مشااارکت بخاای صو اای و
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شهروندی ،شفاف بودن ،کارآمدی و قاانونماداری اساتر

 -مدیریت یکپارچه :دارای شی معیار مدیریت قوی،

بوروکراسی شفاف ،پاسخگاویی دساتگاههاای اجرایای در

رویکرد مشارکتی ،تعامالت گردشگران و مردم محلی ،استوار

قبال فعالیاتهاای اود ،امنیات ،فعالیاتهاای مادنی و

و یکپارچه است ))European Commission, 2000ر

مشارکت فعال شهروندان و بی نفعان و برابری همه افراد،
در برابر قانون ،تبلور مییابد (پیلهور)1394 ،ر

 عدالتمحوری و برابری :ایجاد فر تهاای برابار،عدالت توزیعی ،رویه ای و استخدامی برای همه شهروندان

در واقع توسعه شهری پایدار و نیز نگاهی منرقی و
حیم به توزیع بهیناه مناابع باید نسالهاای کناونی و

در زمینه استفاده برابار از فر اتهاا و ارتقاای وواعیت
رفاهی استر

نسل های آتی ،نیازمند بهارهگیاری از دانای واقاعگارا و

 -ا اااالا ساااا تار باااوروکراتیکی :در ساااازمان

قاباالانعراااف در ماادیریت شااهری اسااتر ایااد مهاام بااا

شهرداری باید سا تارهای اداری بر مبنای تقویت حرور

مسااوولیتهااای اجتماااعی و مسااوولیتپااذیری ماادیران

شهروندان و دسات انادرکاران در ساا تارهای مشااوره و

شهری ،پیوند عمیقی دارد و با یک مبنای اساسای بارای

مشارکتی قرار گیرندر

هایی است

 -امنیت :اید شا

ویژگی های حکمروایی مرلوب شهری ،شا

که از سوی برنامه توسعه ساازمان ملال و باناک جهاانی
مررا شدهاند ( )UN-HABITAT, 2009که براسااه
مرالعات انجاام گرفتاه ،شاا

بر امنیت سرمایهگذاری ،امنیات

روانی و فیزیکی شهروندان د لت دارد (پیلهوری)1394 ،ر
 -بازاریااابی :ایااد شااا

در زمینااه فعالیااتهااای

شااهروندان و دسااتاناادرکاران ،کااارایی و اثربخشاای،

گردشگری و توزیع برابر و میبات توساعه گردشاگری در

پاسخگاویی ،مساوولیتپاذیری ،شافافیت ،قاانونمنادی،

بید دست اندرکاران به عنوان یک عامل مهم در تبلیغاات،

عدالت محاوری (رفیعیاان و حساد پاور ،)1390،امنیات،

د لت دارد ))European Commission, 2000ر

ماادیریت یکپارچااه (ا ااالا سااا تار اداری) و بازاریااابی
میباشند که در ادامه توویم داده شدهاند:
 مشارکت :قدرت تأثیرگذاران بر تصمیمگیریها وسهیم شدن شهروندان در قدرت استر

 -4روش تحقیق
مقاله حاور به روا کتابخانهای -پیمایشای انجاام
شده و جمع آوری اطالعات به اورت میادانی و اسانادی

 حاکمیت قانون :مراعات چارچوب هاای قاانونی ودور بودن دست افراد بیرمسوول از تصمیمگیریهاستر

می باشدر اید تحقیق از نظر هدف ،کاربردی میباشاد و از
ابزار پرسشنامه استفاده شده است و دادهها با اساتفاده از

 -مسوولیتپاذیری و پاساخگاویی :ایاد معیاار بار

آمارهاای تو یاافی و استنبااطی متناااسز از قبیااال:

مسوول باودن و پاساخگویی مساوو ن و تصامیمگیاران

-tاستیودنت و آزمون فریدمد ،به ورت تو یفی-پیمایشی،

شهری در قبال شهروندان استوار است و مسوو ن شهری

تجزیهوتحلیل شدهاندر

واکنی مناسز ارائه دهندر

دمات مساافرتی ،هتال داران ،راهنمایاان تاور شاهری،

 اجمای سازی :تعدیل و ایجاد توافاق میاان مناافعبینفعان و دستاندرکاران استر
 -کارایی و اثربخشی :اید شاا

اساتید دانشگاهی و اعرای انجمد علمی گردشگری است
که تعداد آنها برابر باا 240نفار مایباشادر باا اساتفاده از

 ،بار اساتفاده از

جدول مورگان ،نموناهای باا حجام  148نفار باه اورت

منااابع موجااود باارای تااأمید نیازهااای شااهروندان ،ارائااه

تصااادفی ساااده انتخاااب گردیااد و از طریااق پرسشاانامه

دمات مرلوب شهری و روایت بینفعان استوار استر

الکترونیکی ،پاسخ های جامعه آماری ،جمعآوری و پ

از
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باید واستههای شهروندان را دریابند و بپذیرند و باه آن

جامعه آماری پژوهی حاور ،مدیران شارکت هاای
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هاایی چاون :مشاارکت

گردشگری ،معرفی و بازاریابی و بهبود کیفیت محصو ت
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بررساایهااای اولیااه 139 ،پرسشاانامه وارد فرایناادهای

استفاده از نظر احزنظران دانشگاهی استفاده شاد کاه

تجزیهوتحلیل شدندر

روایی موردنظر در حد مرلوب ارزیابی گردیدر

اباازار جمااعآوری دادههااا ،پرسشاانامه  96سااؤالی

برای محاسبه میانگید هر یک از سؤا ت ،از طیاف

محقق ساا ته براسااه طیاف لیکارت باودر باه منظاور

استاندارد ارزیابی بازرگان و همکارانی ( )1386اساتفاده

احتساب روایای ابازار ،پرسشانامه باید  6نفار از اسااتید

شدر در اید طیف ،چون پرسشنامه براساه طیف لیکرت

دانشگاهی رشته گردشگری توزیاع شاد و باا اساتفاده از

پنجگزینهای میباشد ،چنان چه امتیااز ساؤال باید  1تاا

از تأیید روایی پرسشنامه توساط

نامرلوب ،چناانچاه امتیااز

روا روایی محتوا ،پ

 2/33باشد ،ووعیت شا

اساااتید ،روایاای آن را در حااد مرلااوب ،ارزیااابی کردناادر

سؤال مورد نظر بید  2/33و 3/66بهدست آیاد ،وواعیت

همچنید به منظور برآورد پایایی ،با اساتفاده از نارمافازار

آن نسبتاً مرلوب و چنان چه امتیاز سؤال ماوردنظر باید

 SPSSو محاسبه وریز اعتبار ،آلفای کرونباخ به میازان

 3/66تااا  5باشااد ،ووااعیت مرلااوب ارزیااابی ماایشااودر

 0/97محاسبه گردیدر

همچنید زم به بکر است که محدوده زماانی پاژوهی،

سؤا ت پرسشنامه در بخی اول ،باه ویژگای هاای

در بازه زمانی بهار و تابستان  1395بوده استر

جمعیتشنا تی پاسخدهندگان پردا ته و در بخی دوم،
لیکرت ( )5-1در راساتای روشاد شادن میازان ارزیاابی

یافتههای پژوهی ،در دو بخی تنظیم شدهانادر در

های ده گاناه حکمروایای مرلاوب در گردشاگری

بخااای اول ،اطالعاااات مرباااوی باااه ویژگااایهاااای

شهری در  96گویه تنظیم گردیده استر همچنید آلفای

جمعیت شنا تی پاسخ دهنادگان ،ساد ،جان

و سارم

کرونباخ برای ابزار پژوهی برابر با  0/97گزارا شاد کاه

تحصیالت ،تحلیل شاده (جاداول  3 ،2و  )4و ساپ

اید مقدار حاکی از پایایی مناسز ابازار مایباشادر بارای

استفاده از آزمون های آماری ،ووعیت حکمروایی مرلوب

روایاای پرسشاانامه نیااز از روایاای ااوری و محتااوایی بااا

ارزیابی شده است (جدول )5ر

شا

جدول  -2توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنس
جنسیت

مرد

زن

مجموع

فراوانی

72

63

139

در د

53/3

46/7

100

منبع( :یافتههای تحقیق)

باا
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 96سااؤال در  10بخاای براساااه طیااف پاانجگرینااهای

 -5یافتههای تحقیق

براساه اطالعات بهدست آمده ،حدود  53/3در د
پاسخدهندگان مرد و  46/7در د پاسخدهندگان زن میباشندر
جدول  -3توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن
کمتر از  25سال

6

4/4

بید  35-25سال

59

43/1

بید  45-35سال

42

30/7

بید  55-45سال

22

16/1

بیی از  55سال

8

5/8

جمع کل

137

100

منبع( :یافتههای تحقیق)
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گروه سنی

فراوانی

درصد
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نشاندهنده نیروی جوان پاسخدهنده میباشدر

براساه اطالعات به دست آمده ،حادود  43در اد
افراد پاساخدهناده در گاروه سانی  35-25هساتند کاه

جدول  -4توزیع فراوانی سطح تحصیالت درجامعه پاسخدهندگان
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

5

3/6

زیرلیسان
لیسان

26

18/7

فوق لیسان

44

31/7

دکتری

62

44/6

جمع کل

137

100

منبع( :یافتههای تحقیق)

تهران میباشدر تعداد  5نفار (حادود  3/6در اد) از

براساه اطالعات بهدسات آماده 106 ،نفار از
جامعاااه ( 76/3در اااد) دارای مااادرک تحصااایلی

جامعه نمونه دارای مادرک تحصایلی زیار لیساان

کارشناسی ارشد باه باا هساتند کاه نشااندهناده

هستند که جامعه آماری اندکی استر

حرور قشر تحصیل کرده در اید انعت و در شاهر
جدول  -5نتایج تحلیل شاخصهای حکمروایی مطلوب گردشگری

مشارکت

2/82

0/62125

-3/205

0/002

پاسخگویی

3/56

0/55796

11/816

0/000

کارایی و اثربخشی

3/90

0/49314

21/286

0/000

شفافیت

3/21

0/67961

3/673

0/000

عدالتمحوری

2/80

0/65567

-3/389

0/001

قانونمندی

3/07

0/46602

1/970

0/051

مسوولیتپذیری

3/21

0/72105

3/496

0/001

مدیریت یکپارچه

4/42

0/70880

23/435

0/000

امنیت

3/75

0/68805

12/696

0/000

بازاریابی

4/43

0/79784

20/994

0/000

حکمروایی مرلوب

3/36

0/41108

10/368

0/000

نامطلوب

نسبتاً مطلوب

مطلوب
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شاخص

میانگین

انحراف استاندارد

t

sig

وضعیت

منبع( :یافتههای تحقیق)

هااای بازاریااابی ،م ادیریت

هاا در

یکپارچااه ،کااارایی و اثربخشاای و امنیاات ،در ووااعیت
مرلوبی قرار دارندر همچناید شاا

هاای پاساخگویی،

نسبتاً مرلوبی قارار دارناد و های یاک از شاا
ووعیت نامرلوبی قرار نداشتندر
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با توجه به نتاایج جادول  ،5از باید شاا
حکمروایاای مرلااوب ،شااا

هاای

مسوولیت پذیری ،مشارکت و عدالت محاوری در وواعیت
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جدول  -6رتبهبندی شاخصهای دهگانه حکمروایی مطلوب گردشگری شهری
شاخص

میانگین رتبه

رتبه

مشارکت

2/84

نهم

پاسخگویی

6/03

پنجم

کارایی و اثربخشی

4/07

سوم

شفافیت

4/48

ششم

عدالتمحوری

2/69

دهم

قانونمندی

3/76

هشتم

مسوولیتپذیری

4/36

ششم

مدیریت یکپارچه (ا الا سا تار)

8/67

دوم

امنیت

6/28

چهارم

بازاریابی

8/79

اول

Chi-Square

663/24

sig

df

0/000

9

منبع( :یافتههای تحقیق)

مهم ترید شاا
گردشگری ،شا

در زمیناه حکمروایای مرلاوب

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

مادیریت یکپارچاه در شایوه

نوید ،باع توسعه اقتصادی متقارن و پایدار در مناطق مختلف

سیاستگذاری (ا الا سا تار اداری سیاستگاذاری) در

شهری گردد و ومد تأمید منافع تمامی بخایهاا از جملاه:

سازمان های مرتبط با گردشگری شهری در رتبه دوم قرار

بخی دولتای و صو ای ،انجمادهاای علمای -تخصصای،

داردر معیارهااای بااا گویااههااای ماادیریت قااوی ،رویکاارد

فراهای تعااملی در شاهرها را باا اهاداف توزیاع ثاروت،

مشاااارکتی مااادیریت ،تعاااامالت باااا گردشاااگران و

اشتغال پایدار و توسعه پایدار شهری ،هماهنگ کندر

می باشد و سپ  ،شاا

دستاندرکاران ،تنظایم سیاساتی اساتوار و یکپاارچگی در

در شااهر تهااران ،شااا

مشااارکت در سااروا

سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت مساتمر در رتباه دوم

عملکاارد پااایینی قاارار دارد؛ بنااابراید دسااتاناادرکاران

هاای کااارایی و

گردشااگری ،در حااوزه سیاسااتگااذاری و برنامااهریاازی

اثربخشی ،امنیت ،پاسخگویی ،مسوولیتپاذیری ،شافافیت،

گردشااگری شااهر ،نقاای ا اای را ایفااا نماایکننااد؛ در

قانونمداری ،مشارکت و عدالتمحوری ،در رتبه ساوم تاا

حالی که اگر نحوه سیاست گذاری و مدیریت شهری ،ایاد

قارار داردر بعاد از آن ،بااه ترتیاز شااا

دهم قرار گرفتهاندر
در ووااعیت موجااود ،شااا

شا

ها را مدنظر قرار دهد ،میتواند الگوی مرلاوبی را

گویااههااای عاادالت تااوزیعی ،عاادالت رویااهای ،عاادالت

مدیریت یکپارچه در شهرها اجرا کند که با مشارکت همه

استخدامی و عدالت اطالعااتی ،در پااییدتارید میاانگید

دست اندرکاران عر ه گردشگری باشد و در آن ،سه نهااد

قاارار دارناادر ایااد اماار نشاااندهنااده شاایوه نااامرلوب

جامعه مدنی ،فعا ن بخی صو ی بازار و بخی دولتی

سیاست گذاری در مادیریت شاهری اسات کاه از بر ای

در تمامی تصمیم گیری های مربوطه به حوزه گردشاگری

رویههای عدالتمحوری و مشارکت دستاندرکاران فا له

مشااارکت

گرفته استر

شاهری مشاارکت نمایناادر از طرفای ،شاا
ماایتوانااد باار شااا

هااای دیگااری همچااون :امنیاات،

شفافیت ،پاساخ گاویی ،قاانونمنادی ،عادالت ،کاارایی و
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عاادالتمحااوری ،بااا

در زمیناه سیاسااتگااذاری سیسااتم بازاریااابی همااراه بااا
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بازاریابی است کاه در رتباه نخسات

حکمروایی مرلوب شهری میتواند باهعناوان رهیاافتی

ووعیت ارزیابی شا
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اثربخشی و مسوولیتپذیری ،مدیریت یکپارچه ،مادیریت

منجر به قانونمندی ،سیاستگذاری ،برنامهریزی مرلوب،

زمان و امنیت تأثیر بگذاردر

توجااه بااه نهادهااای اجتماااعی ،احتاارام بااه حقااوق
مشاارکت

دسااتاناادرکاران و مشااارکت مااؤثر مااردم در عر ااه

یکی از عوامل عمده بازدارناده در بحا

دست اندرکاران ،مربوی به زیرسا ت هاای ارتبااطی باید

تصمیم گیری مدیریت شهری میگرددر ارزیابی و نظاارت

مسوو ن شهری و دسات انادرکاران انعت گردشاگری

مستمر ،بار روناد تاأثیرات اجرایای شادن شاا

هاای

است که به دلیل عدمارتباطات مؤثر نمیتوانند مشاارکت

عدالت محوری در سیاستگذاریهاا و در تادوید قاوانید

عمدهای برای نقیآفرینی در عر ه سیاستگاذاریهاای

مناسز ،مؤثر استر
جمعیت شهری ایران بهویژه کاالنشاهر تهاران در

شهری متصور شوندر
راهبردی قوی در عر اه سیاساتگاذاری ،برناماهریازی،

مناسز در توسعه امنیت پایدار شهری ،مشکالتی را برای

مدیریتی و آیندهنگاری مایباشایم؛ زیارا رشاد و توساعه

سروا رفاه شاهروندان و بینفعاان ایجااد واهاد کاردر

پایدار در گردشگری ،فعالیتی زمان بر است که باید همراه

ایجاد تعادل و تلفیق بید اهاداف اقتصاادی و مادیریتی،

با برنامه ریزی توسعه آیندهنگر باشد تا بتواند اید انعت

باعا امنیاات اقتصااادی ،جااذب ساارمایهگااذاران بخاای

را به بهترید شکل ،رونق اقتصادی دهد و با اثرات میبات

صو ی دا لی و بیدالمللی و درآماد پایادار در شاهرها

ود ،راه را بارای اشاتغال زایای ،روناق اقتصااد محاالت،

میشود و اید امر ،مستلزم داشتد چشماندازی بلندمدتتار و

تشویق سرمایه گذاری بخی صو ی ،افزایی مشاارکت

آیندهنگر در برنامههاای توساعه ساند چشاماناداز 1404

مردم و امنیت شغلی نف دست اندرکاران فراهم کناد و

استر

در نهایت با ارائه پیشنهادها ،بسترهای زم را برای رور

با توجه به ایدکه کالنشهر تهران بهعنوان پایتخت

کااالنشااهرها از رکااود اقتصااادی و درآمااد پایاادار از

کشااور ایااران ،دروازه ورودی گردشااگران باایدالمللاای و

گردشگری شهری فراهم کردر

میعادگاه گردشگران شهری دا لی است ،ولای در زمیناه

در سااازمانهااای گردشااگری شااهری؛ از جملااه

اجرایاای کااردن شااا

هااای حکمروایاای مرلااوب در

شهرداری تهران باید تاالا شاود کاه باا قاانونمنادی،

گردشااگری شااهر تهااران ،تاااکنون سیاسااتگااذاریهااا و

عدالت محوری را به بهترید شکل اجرا کنند؛ زیرا ایاد دو

اقدامات اجرایی درستی انجام نگرفته اسات و در نتیجاه،

مادیریت شاهری و برناماه ریازی

هاا در شاهر

شا

عالوه بر مبح

فا له زیادی تا محقاق شادن ایاد شاا

نعت نیز منجر میگارددر گویاههاای عادالت تاوزیعی،

مشارکت دستانادرکاران در ایاد عر اه ،باعا روناق و

عدالت رویه ای ،عدالت استخدامی و عدالت اطالعااتی ،در

شکوفایی اقتصادی در سایر بخیهاای شاهری و توساعه

پاییدترید میانگید قرار دارند که ایاد امار نشااندهناده

پایدار اقتصادی واهد شدر

شیوه نامرلوب سیاست گذاری در مدیریت شاهری اسات

بااا توجااه بااه نتااایج بااهدساات آمااده ،راهکارهااای

که از رویههای عدالتمحوری و مشارکت دستانادرکاران

هاا در کاالنشاهر

فا له گرفته استر استفاده مرلاوب از ایاد شاا

هاا،

پیشنهادی برای ارتقاای ایاد شاا

تهران را میتوان طبق جدول  7ارائه نمودر

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.8.6

برای آینده ،به جذب و حفظ منابع انسانی مااهر در ایاد

تهران وجود دارد؛ اید درحالی است که رونق اقتصاادی و
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به دلیل ماهیات گردشاگری ،نیازمناد یاک نگارا

حال رشد است؛ لذا در اورت ایجااد نشادن بساترهای
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جدول  -7راهبردهای الزم برای توسعه شاخصهای حکمروایی مطلوب در گردشگری شهری
موضوع تحلیل

راهبردهای شاخص حکمروایی مطلوب

راهبرد مشارکت

 ایجاد کانالهای ارتباطی با مردم از طریق زیرسا تهای سیستمهای الکترونیکی مانند (تلگرام ،اینستاگرام) قراردادن کلیه دستاندرکاران در جریان تصویز طراهای توسعه گردشگری شهری بهویژه طراهاای بلندمادت توساعه و کساز نظاراتدستاندرکاران در تمامی مراحل برای برنامهریزی و نظارت بهتر و مستمر در راستای توسعه عدالتمحوری و شا های مشارکتی

راهبرد شفافیت در امور مالی

 ایجاد ارتبای بید منابع مالی و اقتصادی با جاببههای گردشگری -شفافیت در امور مالی و آگاه کردن مردم از شیوه تهیه و تصویز کمکهای مالی شهرداری در توسعه گردشگری شهری

راهبرد مدیریت زمان و بهرهوری

مدیریت زمان در اجرای کلیه طراهای گردشگری که منجر به کارایی و اثربخی بیشتر در طراهای گردشگری شهری میشودر

راهبرد پاسخگویی مطلوب

ایجاد بسترهای حکمروایی مرلوب الکترونیکی برای پاسخگویی مناسز مسوو ن و ارتباطات بهینه با دستاندرکاران و بینفعان

راهبرد بازاریابی

 تقویت شوراها در محالت و مناطق و ایجاد دفاتر گردشگری شهری در هر محله ،برای بازاریابی و تقویت اشتغال پایدار در محالت شهری ایجاد دفاتر بازاریابی برای معرفی جاببه های محالت و مناطق به ساایر منااطق شاهری و بایدالمللای از طریاق پرتاالهاای الکترونیکایگردشگری
 برندسازی مناسز و برتر بهعنوان نماد گردشگری شهری براساه تجارب موجود جهانی -بهبود تصویرسازی مناسز از مقا د گردشگری شهری

راهبرد مدیریت یکپارچه

ایجاد سازمان گردشگری در کالنشهر تهران یا ایجاد معاونت گردشگری و توسعه پایدار شهری در سا تار ادارای مدیریت مناطق شهرداری
برای رشد گردشگری شهری و حفاظت از جاببههای شهری و محیط زیست و نظارت مستمر بر کیفیت و اساتانداردهای اجرایای در انعت
گردشگری (هتلها و آژان های شهری و راهنمایان تورهای شهری)

راهبرد آموزش همگانی

ایجاد و توسعه مراکز آموزا هتل داری و گردشگری در شورایاری محالت برای جذب ،آموزا و ساماندهی منابع انسانی در حوزه راهنمایان
تورهای گردشگری شهری و ایجاد بانک اطالعاتی برای آنها (برای میاال :باناک اطالعاات راهنمایاان در محاالت) بارای اساتفاده مناساز از
قابلیتهای انسانی و افراد متخص در توسعه گردشگری شهر به صوص در ایام پیک و جشنوارههای گردشگری

راهبرد مدیریت یکپارچه

یکپارچگی در سیاستگذاری مشترک مدیران شهری و مدیران سازمان گردشگری در راستای اهداف حکمروایی مرلوب

منبع(:یافتههای نگارندگان)
*اید مقاله برگرفته از مبانی نظری رساله دکتری رشته
در سیاستگذاری کالن گردشگری ایران» میباشدر

45-35 ،)1(1ر
پیلهوری ،نازنیدر ()1394ر ارائه الگویی جهت ارزیابی حکمرانی

وب شهری ،فصالنامه پاژوهی هاای مادیریت مناابع
سازمانی48-27 ،)4(5 ،ر

 -7منابع
اسااماعیلزاده ،حسااد؛ اارافی ،مظفاارر ()1385ر جایگاااه

تیمااوری ،راواایه؛ کرماای ،فریبااار ( ،)1393عواماال مااؤثر باار

حکمروایی وب در برنامهریزی شهری (نمونه ماوردی:

گردشگری مکانهای تاریخی شهری نمونه موردی :بازار

طاارا متااروی تهااران ،فصاالنامه علماای -پژوهشاای

تاریخی کالن شهر تبریز ،فصالنامه گردشاگری شاهری،

برنامهریزی و آمایی فرا28-1 ،)1(10 ،ر

104-89 ،)1(1ر

بازرگان ،عباه؛ حجازی ،یوساف؛ اساحاقی ،فا تاهر ()1386ر

روایی ،تیمورر ()1394ر اولویتبندی و ارزیاابی شاا

هاای

فرایند ارزیابی درونی در گروههای آموزشای دانشاگاهی

حکمرانی وب شهری در شهرهای مقصاد گردشاگری

(راهنمای عملی) ،تهران :نشر روانر

(نمونااه مااوردی :شااهرهای ساااحل منتخااز اسااتان

محماادهادیر ()1390ر تراامید کیفیاات در آمااوزا

برمبنااای ماادل تحلیاال اهمیاات -عملکاارد ،فصاالنامه

رفیعیان ،مجتبی؛ حسیدپور ،علیر ()1390ر حکمرانای اوب
شهری از منظر نظریات شهرسازی ،تهران :طحانر

راهبردی آموزشی65-57 ،)29(4 ،ر
پورجابری ،محمدمرتریر ()1393ر تحلیل نقی گردشگری بر
کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر شا

اداری و اقتصاد ،دانشگاه مازندران،

های بهنی

ساسانپور ،علی؛ آزادبخت ،محمدر ()1393ر روا آیندهپژوهی
در حکمروایی وب شاهری ،ششامید کنفاران

ملای

برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکیاد بار مؤلفاههاای
شهر اسالمیر

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1396.5.18.8.6

پردا تچاای ،محمدحسااد؛ ابوالقاساامی ،محمااود؛ فریباارز،

مازندران) ،پایاننامه کارشناسایارشاد ،دانشاکده علاوم
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مدیریت گردشگری با عنوان «ارائه الگوی حکمروایی مرلاوب

مورد مرالعه :شهر قشم ،فصالنامه گردشاگری شاهری،
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ووعیت ارزیابی شا

 تبیااید مفهااوم حکمراناای ااوب،)1393(  حمیاادر،شاااکری
ملای

 کنفاران، مدلها و اهداف آن،ها

 شا:شهری

 مؤسساه بایدالمللای،معماری و منظار شاهری پایادار
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ر73-63 ،)3(4 ،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
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کنفران

بیدالمللی مرالعات معماری و شهرسازی مهراز شهرر
)ر رویکردهاای1389(  ژالاهر، عبدالروا؛ سیدنصیری،فرجیراد
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 گردشگری و توساعه،مقا ت همایی منرقهای جغرافیا
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