
 
 4331 زییپا ،3 شمارة ،2 دورة ،یشهر یگردشگر

 243 -234. ص

 

 IPA روش به یگردشگر مقصد یشهرها در یشهر خوب یحکمران یها شاخص یابیارز

 (تنکابن شهر: یمورد مطالعة)

 

 مازندران دانشگاه ییاجرا تیریمد گروه اریاستاد -یبیطب محمدرضا

 مازندران دانشگاه ییاجرا تیریمد گروه اریاستاد -ینیحس ابوالحسن

*ییرضا موریت
 ییاجرا تیریمد ارشد یکارشناس -4

 

 6/51/5331: مقاله رشیپذ     51/3/5331: مقاله افتیدر

 

 دهیچک
 یدیشد یوابستگ ها آن اکثر در خانوار اقتصاد که هستند ییشهرها یگردشگر مقصد یشهرها

 طوربه ،شهرها نیا در هگرفتشکل مشاغل از یاریبس کهیطوربه ؛دارد گردشگر جذب به

 امرار به ها خانوار قیطر نیا از و کنند یم برآورده را گردشگران یازهاین ،میرمستقیغ ای میمستق

 در ژهیوبه ،یشهر داریپا یگردشگر توسعة مناسب بستر جادیا منظور به. پردازند یم معاش

 یضرورت آن یها شاخص به شدن کینزد و یشهر خوب یحکمران ،یگردشگر مقصد یشهرها

 و یشهر خوب یحکمران تیاهم زانیم جامع شناخت قیتحق نیا هدف. است ریدناپذیترد

 یشهرها از یکی عنوانبه تنکابن، شهر در یشهر خوب یحکمران یها شاخص عملکرد یابیارز

 بر یمبتن یلیتحل و یشیمایپ نوع از مطالب یگردآور و قیتحق روش. است ،یگردشگر مقصد

 نامهندس ةبرجست کارشناسان اریاخت در ،نامهپرسش ییروا دییأت از پس که است نامهپرسش

 تاداناس نیهمچن و مازندران استان یمهندس نظام یشهرساز یتخصص گروه یاعضا و مشاور

 دکترا ای ارشد یکارشناس یدانشگاه التیتحص داشتن شرط با ،مازندران دانشگاه نظرصاحب

 قرار ،یشهر امور با مرتبط یها رشته ریسا و یشهر یزیر برنامه ،یشهر تیریمد ةنیزم در

 عملکرد، نیکمتر با شاخص نیترمهم. شد استفاده IPA روش از یآمار لیتحل یبرا. گرفت

 روش منزلة به یشهر خوب یحکمران یبنا سنگ که شد نییتع شهروندان مشارکت شاخص

 ،تیدرنها .داشت شهر نیا در را عملکرد نیباالتر زین تیامن شاخص. است یمشارکت تیریمد

 عملکرد ها،آن یباال تیاهم وجود با ،یشهر خوب یحکمران یها شاخص که شد یریگ جهینت

 .شد ارائه آن یارتقا منظور به ییراهکارها که داشت تنکابن شهر تیریمد در ینییپا

 

 .IPA ،یگردشگر مقصد یشهرها ،یشهر خوب یحکمران تنکابن،: دواژگانیکل
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 مقدمه

 ینیشهرنش روند و شتریب انسان خیتار ادوار همة از کنند یم یزندگ یشهر مناطق در که یمردم تیمعج ،امروزه

 دوبرابر 2121 سال تا ایدن یشهر تیجمع که است شده زده نیتخم(. 13: 5335 همکاران و یدمق) است ریناپذ بازگشت

 از. بود خواهد توسعه حال در یها کشور در رشد نیا درصد 31 از شیب که دیرس خواهد نفر اردیلیم 1 از شیب به و شود یم

 یها ازین طرح و صنعت و علم شرفتیپ از حاصل یها یدگرگون از که است مواجه ییها چالش با امروز جهان ،گرید یسو

 دیجد یازهاین به ییگوپاسخ به قادر ییتنها به ها دولت امروز، متحول جهان در. است یناش یاجتماع و یسازمان دیجد

 و یخصوص ،یدولت یها بخش در جامعه یها تیظرف همة از بتوان که است یدیجد یالگو ازمندین مهم نیا. بود اهندنخو

  (521: 5331 همکاران و انیعیرف) رساند حداکثر به را یعموم خدمات ارائة و دیتول تا کرد استفاده یمدن

 و است یفرهنگ و یاجتماع ارتباط برجستة لعوام از یکی و یاقتصاد مؤثر و مهم مسائل از یکی امروزه یگردشگر

 دارد یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد یها عرصه در یا ژهیو گاهیجا ایدن یتاخدم صنعت نیترگسترده منزلةبه

 مقاصد غلبا ،دارند یاریبس یفرهنگ و یخیتار یها جاذبه آنکه علت به ،یشهر ینواح(. 39: 5333 همکاران و یموریت)

 یها سالن ادبود،ی یبناها ها، موزه شامل یبزرگ و متنوع یها جاذبه       معموال  شهرها. شوند یم محسوب یممه یگردشگر

 حوادث به مربوط یها مکان و یخیتار یمعمار با یمناطق د،یخر مراکز ،یشهرباز ها،پارک ،یورزش یها ومیاستاد تئاتر،

 از یاریبس یبرا یشهر یگردشگر ،حاضر حال در .دشون یم گردشگران جذب باعث که نددار را مشهور افراد ای مهم

 ها، هدف نییتع و فیتعر ،یابیارز مستلزم که رود یم شمار به تیبااهم یاقتصاد و نینماد یامر یشهر النئومس و رانیمد

 کردن یتجار و مناسب تیریمد ساختار جادیا و شیآما و یگذارهیسرما ةنیزم در گوناگون یها نهیگز انیم یداور

 یامدهایپ و اثرها یشهر یگردشگر توسعة. (09: 5303 همکاران و رادیفرج) است یشهر یگردشگر یها ردهفرآو

 یزندگ تیفیک بر ها تیفعال نیا نقش به توان یم جمله از که دارد یمتفاوت یطیمحستیز و یکالبد ،یاقتصاد ،یاجتماع

 (.11: 5333 یپورجابر) کرد اشاره شهروندان

 از یانسان ،یعیطب ،یفرهنگ تیهو از ینماد ها، کشور از یاریبس در ،داریپا یگردشگر ژهیوبه ،یگردشگر تیریمد

 ،یفرهنگ ،یفن ابعاد به مندنظام توجه ازمندین ،یگردشگر در یداریپا ،رونیازا. شود یم محسوب یاقتصاد مهم یها بخش

 و امروز ازین با مطابق یگردشگر یها بهجاذ از استفاده یسو به حرکت در یطیمحستیز و یخیتار ،یاقتصاد ،یاسیس

 .(5306 همکاران و نیهستچ ییموال) است ندهیآ یبرا منابع نیا یماندگار و حفظ

 ،آن از پس و ارائه یشهر تیریمد در یکردیرو منزلة به یشهر خوب یحکمران میمفاه ابتدا ،حاضر قیتحق در

 روش کمک به رانیا در یگردشگر مقصد یشهرها از یکی منزلة به تنکابن شهر در ،یشهر خوب یحکمران یها شاخص

IPA دشو یم یابیارز. 

 

 ینظر یمبان

 یسازوکارها و مطلوب تیریمد از یمدل ةارائ جهت در است یتالش یشهر خوب یحکمران: یشهر خوب یحکمران

 .(UN-Habitat 2000) ددا لقب یانسان شهرآرمان را آن توان یم که یگاهیجا به دنیرس منظور به ها دولت یبرا آلدهیا

 ،یکارآمد ،یبرابر ،یداریپا وابستة هم به اصول یشهر خوب یحکمران ،متحد ملل سازمان تاتیهب منشور بنابر

 در اسکان ةبرنام که یزمان و( Ibid) کند یم فیتوص را یشهروند و یمدن یها تیفعال ت،یامن ،ییگوپاسخ و تیشفاف

 یبرا وهیش دو ،شد رو هروب شهرها سطح در ربطیذ ینهادها و ها دستگاه و رااج ةنحو چالش با خود کار دستور انیجر

 به حرکت. 2 ؛همه یبرا سرپناه جادیا به یابیدست یبرا اقدام. 5 :از ندا عبارت که شود یم مطرح چالش نیا با مواجهه



  224   ...یگردشگر مقصد یشهرها در یشهر خوب یحکمران یها شاخص یابیارز

 نیتضم را اول فهد کردن یاتیعمل واقعدر که یشهر داریپا توسعة به لین جهت در یشهر مطلوب تیریمد سمت

 .(Taylor 2000) کرد یم

 متحد ملل سازمان یعموم مجمع دییتأ به ستمیب نقر یانیپا یها سال در برنامه ةشدمطرح یراهبردها ،بیترت نیبد

 به خوب یحکمران برسد، موجود تعداد نصف به جهان سطح در مطلق فقر 2151 سال تا که هدف نیا با و دیرس زین

 تیریمد تیاهم بر 5333 سال در یجنوب یقایافر دوربان نشست ةیانیب در نه،یزم نیهم در. دش مطرح فرضشیپ صورت

 اعالم خود یراهبرد سند سینوشیپ در ایتانیبر یمحل ةتوسع دپارتمان ،نیهمچن. شد دیکأت یمحل سطح در مطلوب

 .(Ibid) دارد فقر کاهش در را نقش نیترمهم یمحل سطح در مطلوب تیریمد که دارد یم

 اسکان ةبرنام یعملکرد ةتجرب با مطابق یشهر خوب یحکمران از یالمللنیب ینهادها و ها سازمان استنباط و درک

 یحت نه و یتکنولوژ نه ه،یسرما نه شهرها امور ةادار در که دارد دیتأک نکته نیا بر ،تجربه نیا. است ریاخ ةده دو در

 کی تقابل در مطلوب تیریمد با یشهر ای برونگرا شهر کی ةزیمم وجه مطلوب تیریمد بلکه. ستندین یکاف تخصص

 یشهر خوب یحکمران جهت در حرکت یاصل موضوع ،اساس نیا بر. است یمنزو شهر ای نامطلوب تیریمد با شهر

 .بود خواهد برونگرا شهر به دنیرس

 در مثبت و سازنده تمشارک ةستیشا سن، و نژاد مذهب، ت،یجنس ثروت، به توجه بدون فرد هر ،برونگرا شهر در

 مطلوب تیریمد به دنیرس یبرا یعمل اتیتجرب از ییها نمونه شاهد ،ریاخ یها سال در. است شهر در موجود یها فرصت

 (.Ibid) میا بوده چاتانوگا و انیشن منچستر، ،یدب دارالسالم، مانند ییها شهر در یشهر

 به یعموم و یخصوص بخش و ها نهاد افراد، آن یط که است یمتفاوت یها وهیش ةمثاببه یشهر یحکمران ،نیبنابرا

 منافع ،تیریمد از شکل نیا در .(Vansant 2001) پردازند یم شهر متداول امور یبرا یزیر برنامه و تیریمد اعمال

 طارتبا در شهروندان رفاه با میمستق طوربه یشهر یحکمران. شوند منجر ییهمگرا به توانند یم ییواگرا یجا به متعارض

 .کند انینما شهر قالب در را جامعه مردان و زنان یها استعداد و ها تیقابل ییشکوفا ةنیزم دیبا درواقع و است

 از دینبا یکودک ای مرد زن، جیه که کند یم دیتأک نکته نیا بر یشهروندمدار اصل ةیپا بر یشهر خوب یحکمران

 ستیز طیمح از یمندبهره و بهداشت سالم، آب ،یشغل تیامن مناسب، سرپناه همچون یشهر یزندگ الزامات به یدسترس

 لحاظ به ژهیو یها نماد با یخاص گسترة شهر هر که آنجا از. شود محروم یاجتماع تیامن و هیتغذ آموزش، مناسب،

 توان یشهر خوب یحکمران یارهایمع به یابیدست یبرا یجهان اجماع یمحل سطح در فقط ،دارد یعیطب و یفرهنگ

        منحصرا  دیبا شود یم اعمال مختلف مناطق در توازن و تعادل جادیا یبرا که ییها هویش و ابزار ،واقعدر. ددار ار شدن یعمل

 .باشد داشته سونگرهمه یدید

 میمستق یآرا به یمتک ها آن قدرت که دارند برعهده را شهر ییاجرا یاصل سیرئ نقش شهرداران ،یشهر یحکمران در

 و شهر یسامانده اداره، در مردم مشارکت. است مردم انتخاب و شهر یشوراها انتخاب قیطر از مردم میرمستقیغ ای

 و یشهر یشوراها ندگانینما انتخاب با مردم ،نیهمچن. دیآ یم شماربه یشهر ةستیشا تیحاکم اساس ،ییاجرا یها اقدام

 و ینوبر) ردیگ یم شکل یشهر ةستیشا تیحاکم بیترت نیا به و ابندی یم میرمستقیغ حضور یشهر تیحاکم در یمحل

 (.33: 5303 همکاران

 یشهر خوب یحکمران یها یژگیو یبرا یاساس یمبنا کی: یشهر خوب یحکمران یها شاخص

 براساس و اساس نیا بر که اند شده مطرح یجهان بانک و ملل سازمان ةتوسع ةبرنام یسو از که است ییها شاخص

 مشارکت چون ییها شاخص ،رانیا یشهرها طیشرا با آن تقمطاب و یشهر وبخ یحکمران نةیزم در گرفته انجام مطالعات

 یریگجهت ،یمندقانون ت،یشفاف ،ییگوپاسخ و تیمسئول بودن، دهپاسخ و بودن رایپذ ،ییکارآ و یاثربخش شهروندان،

 (.31: 5331 انیعیرف) اندشده فیتعر ادامه در و یمعرف منظور نیا یبرا ییتمرکززدا و یراهبرد نشیب عدالت، ،یتوافق
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 ؛است قدرت در شهروندان شدن میسه و ها یریگمیتصم بر رگذارانیثأت قدرت مشارکت، از منظور: مشارکت 

 ؛ستها یریگمیتصم از لئومسریغ افراد دست بودن دور و یقانون یها چارچوب مراعات منظور،: قانون تیحاکم 

 ؛دهد یم شیافزا را فساد بروز امکان یکارپنهان .است یریگمیتصم در یکارپنهان مقابل ةنقط تیشفاف: تیشفاف 

 قبال در رانیگمیتصم و مسئوالن دادن پس حساب و بودن مسئول بر اریمع نیا: ییگوپاسخ و تیلئومس 

 ؛است استوار شهروندان

 ارائه مناسب واکنش آن به و رندیبپذ و ابندیدر را شهروندان یها خواسته دیبا یشهر مسئوالن: بودن دهپاسخ 

 ؛دهند

 ؛است نگرندهیآ ینیبشیپ مستلزم ها آن در شدن غرق از زیپره و یشهر ةروزمر لئمسا از رفتن فرا: یراهبرد نشیب 

 ؛است مختلف منافع انیم توافق جادیا و لیتعد ،یسازاجماع از منظور: یسازاجماع 

 ؛است یرفاه تیوضع یارتقا ةنیزم در ندانشهرو ةهم یبرا مناسب یها فرصت جادیا عدالت، از منظور: انصاف و عدالت 

 و یشهر خدمات ةارائ شهروندان، یازهاین نیمتأ یبرا موجود منابع از استفاده بر اریمع نیا: ییکارآ و یاثربخش 

 ؛است استوار مردم تیرضا

 دادننجاما بر یمحل ینهادها تیصالح و مختلف مراکز و ها سازمان به اریاخت یواگذار بر مفهوم نیا: ییتمرکززدا 

 (.36: همان) است استوار ترنییپا سمت به تیمسئول تیتقو اصل بر ییتمرکززدا .کند یم دیتأک فیوظا

 یالمللنیب ةتوسع عوامل که است یا دهیچیپ ندیفرا یگردشگر توسعة :4یگردشگر توسعة و شهری مدیریت

 (.Tefler et al. 2008) ردیگ یمدربر را یگذار نقانو و یزیر برنامه دولت، استیس با ریدرگ یها گروه و یمل و

. دارد جوامع یاقتصاد یها انیبن تیتقو در ییبسزا ریتأث ،یاقتصاد یها تیفعال مجموعه منزلة به ،یگردشگر توسعة

 تیتقو و ارز جذب شتر،یب یاتیمال یها افتیدر درآمد، کسب اشتغال، جادیا یبرا یدیجد منبع منزلة به یگردشگر نقش

 است گرفته قرار دیتأک مورد متعدد معادالت در شود، یم عیصنا ریسا توسعة و رشد موجب که ،یاجتماع یها رساختیز

 (.53: 5309 یکاظم)

 کارشناسان که یدیتأک با همراه آن، بر یمبتن یها ینگرندهیآ و گذشته یها دهه یط یگردشگر شتابان رشد

 مفهوم دارند، یمروا مملکت نیا در داریپا ةتوسع اهداف جهت رد تیفعال نیا یبانیپشت و تیتقو بر رشد به رو یکشورها

 نیا. میکن یم ادی 2یگردشگر داریپا ةتوسع منزلة به آن از ما که است کرده مطرح یگردشگر تیریمد در را یا تازه

 (.31: 5399 کهن) شود یم شامل زین را افتهیتوسعه یکشورها بلکه توسعه، حال در یکشورها تنهانه یاستراتژ

 به موجود منابع از استفاده با کشور به گردشگر جذب و صنعت نیا گسترش: از است عبارت 3داریپا یگردشگر توسعة

 انتظارات نیهمچن و جامعه یقانون ضوابط و یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع یازهاین به دادنپاسخ ضمن که یا گونه

 مهمانان و مردم رفاه و یاقتصاد رشد ست،یز طیمح یمتسال و یفرهنگ تیهو ،یکپارچگی و وحدت بتوان گردشگران،

 (.06: 5301 یالوان) کرد نیتأم وستهیپ و متوازن یا گونه به را ها آن

 یریکارگبه از ممانعت و یانسان و یعیطب منابع از یبرداربهره در یمنطق یها روش ةارائ داریپا یگردشگر یاصل هدف

 راثیم و منابع و ستیز طیمح از حفاظت ةجنب دو یگردشگر داریپا توسعة هآنک لیدل به. است منابع نیا یمنطقریغ

 نیا دبخشیام حرکت بتواند تا دیدرآ اجرا به یمدون و مشخص استیس با دیبا داریپا یگردشگر است، جوامع یفرهنگ

 (.56: 5301 یمنصور) کند نیتضم را کشور ةجانبهمه ةتوسع در صنعت

                                                                                                                                                                              
1. tourism development 

2. sustainable development of tourism 

3. sustainable tourism development 
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 فرهنگ و یاجتماع یزندگ به که ییها نهیزم در باال، از یریگمیتصم و یکالبد      صرفا  یزیر برنامه ،یجهان تجارب طبق

 اقدامات شروع ةنقط و انیبن ،لیدل نیهم به. است نبوده کارساز و موفق وجهچیهبه شود، یم مربوط مردم یرفتار

 توسعة یبرا یزیر برنامه انیم که است الزم ،نظر نیا از. شود آغاز یشهر ـ یمحل یها طرح قیطر از دیبا یگردشگر

 عیوس مفهوم گرفتن نظر در با ،نیبنابرا. دیآ وجود به متقابل و استوار وندیپ یا منطقه و یشهر یزیر برنامه با یگردشگر

 سطح: کرد میتقس عمده سطح سه به را یگردشگر یزیر برنامه ةحوز توان یم آن، ییفضا مختلف ابعاد و یگردشگر

 و یهمکار به سطح سه در یگردشگر تیریمد و یزیر برنامه که است یهیبد. یمل سطح و یا منطقه سطح ،یمحل

 را ها یشهردار گاهیجا ،یمحل سطح در یزیر برنامه. دارد ازین مختلف یها بخش و سطوح در زیربرنامه ینهادها یهماهنگ

 یازهاین جادیا قیطر از یرشه یزندگ طیمح تیفیک یاعتال آن هدف که کند یم انینما شهر یاصل مسئول عنوانبه

 (.5309 همکاران و نژادقره) است مردم یحیتفر و یفراغت

 و توسعه ختنیبرانگ در اروپا ونیسیکم ابتکار ،ییروستا و یساحل ،یشهر یستیتور مقاصد در کپارچهی تیریمد کردیرو

 یکردیرو یترق و جادیا یبرا 5ام.ویک.یآ اریمع شش. است مقاصد نیا در یگردشگر به نسبت داریپا کردیرو کی تحقق

 :از اند عبارت رانیمد و طیمح گردشگران، مردم، نیب یمشارکت

 ؛ددار را الزم انسانی و مالی منابع که شدهنهادینه و قوی یمدیریت وجود 

 یرویکرد ایجاد براساس المللیبین ملی، ای،منطقه محلی، سطوح در دخیل های سازمان ةهم بین همکاری 

 مشارکتی؛

 محلی؛ مردم و گردشگری در درگیر های آژانس همکاری با یگردشگر توسعة از عمومی یاندازچشم دایجا 

 مردم و اداری کارمندان تجاری، بخش شاغالن بازدیدکنندگان، بین یگردشگر توسعة مثبت راتیثتأ توزیع 

 محلی؛

 گردشگری؛ خدماتی های فعالیت ةزمین در یکپارچه و استوار سیاستی تنظیم 

 جهت در خصوصی بخش( جدید های پروژه ابداعات،) ابتکارات ةتوسع و بسط برای هایی مشوق ترویج و معرفی 

 .(European commission 2000) گردشگری کیفیت بهبود

 .Eskildsen et al) است شده ارائه 2مزیج و ایمارت یسو از مدل نیا: (IPA) عملکرد ـ تیاهم لیتحل روش

 و ستمیس ضعف و قوت نقاط دنکرمشخص و یشناسبیآس در عملکرد ـ تیاهم لیتحل لمد ندةیفزا تیاهم .(27 :2006

 شود گرفته کار به مختلف یها نهیزم در مذکور مدل شده موجب بهبود، یراهبردها و ها تیاولو شناخت در آن ییکارآ

(Ibid: 28 .)دیبا مدل، نیا کاربرد رمنظو به. است 3چندشاخصه یمدل ،یمفهوم لحاظ به ،عملکرد ـ تیاهم لیتحل مدل 

 ای ها شاخص به    دا یشد عملکرد ـ تیاهم مدل یاثربخش ،درواقع. شوند مشخص شوند لیتحل است قرار که ییها شاخص

 (.Ibid) است وابسته آن 1یلیتحل یها لفهؤم

 ةرجد ،1یبارسک زعمبه. دشو یم دهیسنج عملکرد و تیاهم بعد دو از شاخص هر عملکرد ـ تیاهم لیتحل مدل در

 نقش انگرینما باالتر، تیاهم ةدرج کهیدرحال ؛است تیفیک در شاخص کمتر نقش ةدهندنشان        احتماال  تر،نییپا تیاهم

 (.63: 5331 همکاران و یپرداختچ) است تیفیک نییتع در شاخص آن مهم و حساس

                                                                                                                                                                              
1. IQM 

2. J.A.Martila & J.C.James 

3. multi-attribute model 

4. analytical components 

5. Barsky 
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 کرتیل یا درجه 3 ای 9 ،1 اسیمق در تواند یم ها شاخص سنجش عملکرد ـ تیاهم لیتحل مدل در ،5اسلک زعمبه

 از استفاده با ها آن از کیهر عملکرد سطح و تیاهم زانیم به مربوط یها داده ،(Kitcharoen 2004) ردیگ انجام

 شاخص: شود یم دهیپرس الؤس دو شاخص هر بارةدر خبرگان از ،منظور نیا یبرا. شود یم یآورجمع هنام پرسش

 (.Ibid: 22) دارد قرار یسطح چه در نظر مورد صشاخ در عملکرد و است مهم چقدر شده دهیپرس

 دو هر که یهنگام خصوص به ت،یاهم بعد و عملکرد بعد یها داده جداگانه لیتحل که آنجا از :IP سیماتر لیتشک

 سطح و تیاهم سطح به مربوط یها داده ن،یبنابرا نباشد، دارامعن است ممکن ،ندشو یم مطالعه زمانهم ها، داده مجموعه

 ،است عملکرد بعد انگریب X محور و تیاهم بعد انگریب Y محور آن در که ،یدوبعد یا شبکه یرو ها، شاخص دعملکر

 که ،عملکرد ـ تیاهم سیماتر نقش. شود یم دهینام عملکرد ـ تیاهم سیماتر ،یدوبعد ةشبک نیا. شوند یم داده شینما

 از. است یریگمیتصم ندیفرا به کمک ،دارد قرار یخاص یاستراتژ ک،یهر در و شده لیتشک ربع ای قسمت چهار از درواقع

 یمبتن عملکرد ـ تیاهم سیماتر لیتشک. شود یم استفاده بهبود جهت ها شاخص تیاولو درجة شناخت یبرا سیماتر نیا

 نیا یراب. شوند یم میتقس مهین دو به ها محور از کیهر عملکرد ـ تیاهم ،سیماتر میترس منظور به. است ینیعم قواعد بر

 که است یخطوط تقاطع محل مختصات تقاطع ةنقط. (Neill et al. 2004: 44) شود یم استفاده تقاطع نقطة از کار

 مختصات نییتع منظور به. دارند نام یربع خطوط خطوط، نیا. کندیم میتقس ربع چهار به را عملکرد ـ تیاهم سیماتر

 شده گرفته کار به که یاسیمق مرکز در تقاطع نقطة ،2محوراسیمق کردیرو در. دارد وجود کردیرو دو ،یربع خطوط تقاطع

 کردیرو در. بود خواهد سه تقاطع ةنقط ،باشد 3کرتیل یا درجهپنج اسیمق شده استفاده اسیمق اگر     مثال  ؛ردیگ یم قرار است

 در. شود یم استفاده انهیم ای نیانگیم از تقاطع، نقطة نییتع یبرا نیبنابرا دارد، قرار ها داده مرکز در تقاطع ةنقط 1محورداده

 ،ادشدهی روش در. شود یم نییتع ها شاخص عملکرد و تیاهم زانیم ینسب سطح مطلق سطح یجا به ،محورداده کردیرو

 نیانگیم ن،یانگیم محاسبة یبرا. شود یم استفاده نیانگیم از یچهارربع سیماتر کی جادیا جهت تقاطع، ةنقط نییتع یبرا

 ها شاخص ةیکل عملکرد سطح کل نیانگیم گر،ید عبارت به. شود یم محاسبه ها، محور از کیهر به مربوط یها داده کل

 Y محور ها، شاخص ةیکل تیاهم ةدرج ،کل نیانگیم براساس ،بیترت نیهم به. است مهین دو به X محور میتقس یمبنا

 ةسنج اسیمق اگر     مثال  ؛بود نخواهد یمساو ةمین دو   ا ضرورت کردن مهین دو نیا ةجینت البته. شودیم میتقس مهین دو به زین

 چهار ةنقط از x محور ،باشد چهار عدد ها لفهؤم ةیکل عملکرد سطح کل اسیمق و باشد کرتیل یا درجهپنج اسیمق ها لفهؤم

 .(Eskildsen et al. 2006: 38) بود نخواهند برابر باهم مهین دو نیا که است یهیبد و شود یم میتقس مهین دو به

 دو به ها محور از کیهر ،شود یم استفاده ها محور کردن مهین دو یبرا یروش چه از نکهیا از نظر صرف ،بیترت نیبد

 کردن مدرج       معموال  عملکرد ـ تیاهم سیماتر شکل کردن متوازن منظور به .شوندیم میتقس نییپا و باال قسمت

 عیتوز ها دامنه آن به مربوط یها نیانگیم که ییها دامنه براساس ت،یاهم سطح و عملکرد سطح به مربوط یها محور

 عیتوز ةدامن و باشد 1 تا 1 نیب تیاهم سطح به مربوط نیانگیم نیتربزرگ و نیترکوچک اگر      مثال ، ؛ردیگ یم انجام اند شده

 1 تا 1/2 از X محور و بود خواهد 1 تا 1 از  Yمحور یبنددرجه ،باشد 1 تا 1/2 نیب عملکرد سطح به مربوط یها نیانگیم

 ،درهرحال. باشد داشته تفاوت باهم Y محور شروع ةنقط با X محور شروع ةنقط است ممکن ،نیبنابرا. شود یم مدرج

 (.Ibid : 39) دهد پوشش را ها شاخص ةهم که باشد یا گونه به دیبا ها محور طول و اندازه

 نیانگیم و عملکرد سطح به مربوط یها داده نیانگیم از عملکرد ـ تیاهم لیتحل مدل در: IP سیماتر لیتحل

 ـ تیاهم سیماتر در آن شینما و شاخص هر مختصات نییتع یبرا ها، شاخص از کیهر تیاهم ةدرج به مربوط یها داده

                                                                                                                                                                              
1. Aslek 

2. scale-centered approach 

3. Likert 

4. data-centered approach 
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 ربع چهار از یکی در ها شاخص از کیهر ،ریمقاد از مجموعه دو نیا شدن جفت با ،بیترت نیا به. شود یم استفاده عملکرد

 .است آمده 5 نمودار در مذکور سیماتر. ردیگ یم قرار عملکرد ـ تیاهم سیماتر
 

 
 IP سیماتر. 4 نمودار

 Eskildsen et al. 2006: منبع
 

 یها شاخص که است آن ةدهندنشان ربع نیا. است نییپا ها آن عملکرد اما ،باال ها شاخص تیاهم ،(Q1) اول ربع در

 ةدهندنشان ،(Q2) دوم ربع. دارند ییباال تیاولو لحاظ نیا از و است یفور اصالح اقدام ازمندین هیناح نیا در شدهواقع

 نیا دیبا و بوده مطلوب       نسبتا  تیوضع در هیناح نیا در موجود یها شاخص که است آن انگریب و باالست عملکرد و تیاهم

 دکنندهیتهد ستمیس یبرا ها شاخص نیا اما. است نییپا دو هر عملکرد و تیاهم ،(Q3) سوم ربع در. ابدی تداوم تیوضع

 انگریب که باالست عملکرد و نییپا تیاهم ةدهندنشان( Q4) چهارم ربع ،تینهادر. ستندین یفور اصالح ازمندین و ستین

(. Ibod: 40) ابدی تمرکز گرید یجا در است بهتر نجایا در شدهصرف منابع و ها تالش        احتماال  و است رمهمیغ قوت نقاط

 :است شده داده نشان 5 شکل در پژوهش یمفهوم مدل ،ینظر یمبان در شدهارائه میاهمف براساس
 

 
 پژوهش یمفهوم مدل. 4 شکل

 

 پژوهش روش

 نیا در. است IPA روش اب تنکابن یساحل شهر در یشهر خوب یحکمران یها شاخص یابیارز ،حاضر قیتحق یاصل هدف

 دارند، یمتفاوت تیاهم یگردشگر مقصد یشهرها در یرشه خوب یحکمران یها شاخص که است شده فرض ،قیتحق

 یها شاخص از کیهر یبندتیاولو و تیاهم. 5: از ندا عبارت که است مطرح قیتحق نیا در یاصل الؤس دو نیبنابرا

 شهر موجود وضع در ها شاخص نیا عملکرد. 2 و ؟است چگونه یگردشگر مقصد یشهرها در یشهر خوب یحکمران

 ؟است چگونه یگردشگر مقصد شهر کی منزلة به تنکابن
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 نیهمچن و است مازندران استان در ها آن سکونت ای کار محل که هستند یافراد همة قیتحق نیا در یآمار ةجامع

 با مرتبط یها رشته ریسا و یشهر یزیر برنامه ،یشهر تیریمد ةنیزم در یدکتر ای ارشد یکارشناس یدانشگاه التیتحص

 .دارند یشهر امور

 یشهرساز یتخصص گروه یاعضا و مشاور نامهندس ةبرجست کارشناسان نیب از یبردارنمونه جهت ،پژوهش نیا در

 یکی که ،5یقضاوت یبردارنمونه روش از مازندران دانشگاه نظرصاحب اندااست نیهمچن و مازندران استان یمهندس نظام

 انتخاب نمونه یبرا یافراد ،یقضاوت یبردارمونهن در. است شده استفاده ،است 2هدفمند یبردارنمونه یها وهیش از

 یهنگام یقضاوت یبردارنمونه طرح ،نیبنابرا. دارند قرار تیموقع نیبهتر در ازین مورد اطالعات ةارائ یبرا که شوند یم

 هر ،یموارد نیچن در. هاستآن یجوو جست در پژوهشگر که دارند یاطالعات افراد از یمحدود طبقة که دشو یم استفاده

 یریگنمونه ةویش تنها وهیش نیا و است دهیفایب و هدفیب افراد از یمختلف یها بخش انیم از یتصادف یبردارنمونه نوع

 و هستند مربوط دانش و علم یدارا که یخاص افراد از است الزم که یاطالعات آوردن دست به یبرا توان یم که است

 حجم نییتع یبرا ،نیهمچن(. 509: 5335 همکاران و یالوان) دشو استفاده د،دهن ارائه را ازین مورد اطالعات توانند یم

 :شد استفاده 5 رابطة از ،یآمار ةجامع حجم نبودن مشخص لیدل به عملکرد، ـ تیاهم لیتحل ةنیزم در یآمار ةنمون
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 d و محقق نانیاطم سطح ةدهندنشان z ار،یمع انحراف ةدهندنشان   نمونه، تعداد ةدهندنشان N رابطه، نیا در که

 شدهانجام مشابه یها قیتحق به توجه با ،قیتحق نیا در d مقدار(. 500 :همان) است قبول قابل یخطا اندازة ةدهند نشان

 شتریب یبرا قبول قابل سطح که آنجا از و شد گرفته نظر در 2/1 برابر کرت،یل ییتا    ن ه اسیمق در IPA روش به

 قیتحق نیا در ،(همان) شود یم انیب p≤11/1 نانیاطم سطح ةلیوس به       معموال  که ،است درصد 31 یتیریمد یها پژوهش

. ندا نانیاطم ابلق درصد31 تا آمدهدستبه اطالعات دهد یم نشان که شد گرفته نظر در درصد 31 معادل سطح نیا زین

 برآورد منظور به یمشابه قیتحق که آنجا از. است 36/5 معادل z عدد درصد 31 نانیاطم سطح یبرا t جدول براساس

 یها نامهپرسش در موجود اریمع انحراف نیشتریب ینفر ستیب ةیاول ةنمون کی از استفاده با ندارد، وجود اریمع انحراف

 :میدار 2 رابطة در اعداد نیا دادن قرار با که شد محاسبه 60/1 برابر شده ارائه
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 و عیتوز نامهپرسش 11 تعداد مطالعات دقت شیافزا منظور به که است نفر 11 با برابر نمونه ةانداز نیبنابرا

 .است شده یآورجمع
 

 ها افتهی و بحث

 یآورجمع و عیتوز IPA روش کمک به قیتحق االتؤس به پاسخ منظور به نامهپرسش 11 تعداد ،شد ذکر که طورهمان

 افزارنرم کمک به نامه،پرسش ییایپا صیتشخ منظور به و شد دییأت خبرگان نظر کمک به مذکور نامةپرسش ییروا. شد

SPSS ییایپا اطالعات یآورجمع ابزار که شد مشخص ،نیبنابرا .شد نییتع 333/1 با برابر و محاسبه کرونباخ یآلفا 

 .است شده آورده نامهپرسش اطالعات از حاصل جینتا ،5 جدول در. ددار یخوب

                                                                                                                                                                              
1. judgment sampling 

2. purposive sampling 
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 نیانگیم از حاصل جینتا .1 جدول

 

 

 یشهرها در یخوب شهر یحکمران ةنیزم در شاخص نیترمهم که شود یم مشخص ،5 جدول اطالعاتتوجه به  با

شکل گرفته  یمشارکت تیریمد یبر مبنا یحکمران یذات و سنگ بنا رایز است، یمردم رکتمشا ،یمقصد گردشگر

 است.

 یدارادرصد و با سطح معن 33 نانیاطم ةهمبسته با فاصل tآزمون  ،یافتراق لیتحل دادنانجامبه منظور  ،نیهمچن

 ها نیانگیم تفاوت یداراتا سطح معنانجام گرفت  SPSS افزارنرمبه کمک  ها، نامهحاصل از پرسش جینتا یبر رو 15/1

 لیدل به و است صفر با برابر ها شاخص همة در Sig اندازة که شد مشخص ،آزمون نیا دادن انجام از پس. شود مشخص

 جینتا 2 جدول در. برخوردارند یدارامعن سطح از ها شاخص همة در ها نیانگیم تفاوت است، ترکوچک 15/1 از نکهیا

 .است شده آورده یقافترا ةنمر از حاصل
 

 یافتراق نمرة لیتحل جینتا. 2 جدول

 

 

  رابطه ةجینت ها، نیانگیم تفاوت در ،یدارامعن سطح داشتن بر عالوه ،ها شاخص همة ،است مشخص که طورهمان

(P-I )دارند فاصله آلدهیا تیوضع از ها شاخص ةهم دهد یم نشان نیا که است شده یمنف ها آن در زین. 

شاخص P I t-va lue P -I

مشارکت شهروندان 1.0 9.0 -399.0 -8.0

مسئولیت پذیری 1.0 7.5 -71.6 -6.5

کارایی و اثر بخشی 3.3 8.8 -60.1 -5.5

قانون مندی 1.0 6.8 -97.7 -5.8

عدالت 1.0 6.8 -106.0 -5.8

شفافیت 1.0 6.8 -94.1 -5.8

تمرکز زدایی 1.0 7.8 -94.9 -6.8

پاسخده بودن 1.6 7.6 -50.9 -6.0

بینش راهبردی 2.8 8.9 -51.9 -6.0

امنیت 6.3 8.8 -30.7 -2.5

اجماع سازی 1.0 8.7 -123.5 -7.7
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 وةیش به میترس در. شد میترس ها شاخص IP یها سیماتر عملکرد ـ تیاهم لیتحل دادن انجام جهت ،نیهمچن

به اطالعات نیانگیم به توجه با ،محورداده ةویش به میترس در ،نیهمچن. است 1 نقطة ها محور یتالق محل محور اسیمق

 یها سیماتر 1 و 3 ینمودارها. است دهش واقع 35/5 نقطة در عملکرد محور و 39/9 نقطة در تیاهم محور ،آمدهدست

 .دهد یم نشان را تنکابن شهر عملکرد ـ تیاهم

 

 
 محوراسیمق سیماتر .2 نمودار

 

 
 محورداده سیماتر. 3 نمودار

 

 و محوراسیمق حالت در IP سیماتر ربع چهار در ها شاخص از کیهر یریقرارگ تیموقع ،3 جدول در نیهمچن

 .است شده آورده محور داده
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 هاسیماتر در ها شاخص یریقرارگ تیموقع. 3 جدول

 
 

 فقط محوراسیمق حالت در ،یشهر خوب یحکمران شاخص 55 از که شود یم مشخص محوراسیمق سیماتر براساس

 داده حیتوض آنچه بنابر. اندشده واقع Q1 ةیناح در یهمگ گرید شاخص 51 و است شده واقع Q2 ةیناح در تیامن شاخص

 ،ها شاخص ریسا مورد در. دارد وجود شاخص نیا از تیرضا و دارد تنکابن شهر در یقبول قابل تیوضع تیامن صشاخ ،شد

 احساس یدیشد یاصالح اقدامات به ازین یشهر خوب یحکمران به دنیرس یبرا ف،یضع منطقة در گرفتن قرار لیدل به

 .شود یم

 دو که شود یم مشخص سنجد، یم گریکدی با ینسب طور به را ها شاخص که ،محورداده کردیرو به توجه با ،نیهمچن

 ها شاخص ریسا به نسبت یبدتر تیوضع در Q1 منطقة در شدن واقع لیدل به یسازاجماع و یمردم مشارکت شاخص

 به نسبت ،Q2 ةمنطق در یریقرارگ به توجه با ،یراهبرد نشیب و یاثربخش و ییکارآ ت،یامن یها شاخص. اند گرفته قرار

 یها شاخص به نسبت یترنییپا تیاولو در Q3 ةمنطق در شدهواقع یها شاخص. دارند یبهتر طیشرا ها شاخص ریسا

 مشارکت ها شاخص نیدارترتیاولو ،یاصالح اقدامات دادن انجام یبرا ،نیبنابرا. هستند یسازاجماع و یمردم مشارکت

 .است یسازاجماع و یمردم

 

 یریگجهینت

 تنکابن شهر در خوب یحکمران کردن ییاجرا نةیزم در که شود یم مشخص قیتحق نیا از لحاص جینتا به توجه با

 یشهر خوب یحکمران یها شاخص شدن محقق تا یادیز فاصلة جهینت در و است نگرفته صورت یدرست به الزم اقدامات

 اقتصاد ،جهیرنتد و است یگردشگر مقصد شهر ،شده یبررس شهر که است یحال در نیا. دارد وجود شهر نیا در

 رونق در ییبسزا نقش شهر نیا در شهروندان ،نیبنابرا. است وابسته یگردشگر صنعت به شتریب آن در ساکن یها خانوار

 تیریمد آن عتیطب که ،یشهر خوب یحکمران اگر حال. کنند یم فایا ،است یگردشگر همان که ،شهر نیا یاصل صنعت

 ریتأث شهرها نیا اقتصاد بر    ما یمستق ،ردینگ شکل یگردشگر مقصد یهاشهر ریسا و تنکابن شهر در ،است یمشارکت

 از یکی شد، اشاره آن به ینظر یمبان که طورهمان. شد خواهند زهیانگیب خود یشهرها ندةیآ به نسبت مردم و گذارد یم

 گرفته رارق سطح نیباالتر در زین تیاهم نظر از که است یمردم مشارکت شاخص یشهر خوب یحکمران یها شاخص

 طور به خود یها شهر یزیر برنامه و تیریمد در مردم ،نیبنابرا. است نییپا اریبس عملکرد سطح در شاخص نیا اما ،است

 خود یها شهر سرنوشت در ها آن مشارکت و تیریمد به ها آن نگرش نحوة کهیحال در کنند،ینم فایا یخاص نقش یرسم

به تواند یم که است یحد در شاخص نیا تیاهم .باشد تیاهم حائز اریبس یگردشگر صنعت یارتقا و رشد در تواند یم

 ریتأث.. .و یاثربخش و ییکارآ عدالت، ت،یشفاف ،ییتمرکززدا ت،یامن ،یسازاجماع مانند گرید یها شاخص بر میمستق طور

 .بگذارد
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 و یشهر مسئوالن نیب یتباطار یها رساختیز به مربوط شهروندان مشارکت بحث در بازدارنده ةعمد عوامل از یکی

 متصور یشهر یها یریگمیتصم در مردم یبرا یا عمده مشارکت توانینم نهیزم نیا در ضعف لیدل به که است مردم

 کانال و باشد دیمف اریبس شاخص نیا یاعتال در تواند یم 5WebGIS همچون ییها رساختیز که است یحال در نیا. شد

 .کند فایا مردم یبرا یشهر تیریمد و یریگمیتصم امور در تمشارک جهت یدیمف اریبس یارتباط

 نشیب کی با دیبا ها آن یگردشگر تیماه لیدل به ،مازندران استان یساحل یشهرها ریسا و تنکابن شهر در ،نیهمچن

 هاشهر نیا در یگردشگر صنعت توسعة و رشد رایز کرد، اقدام ها آن ندةیآ یزیر برنامه و تیریمد به یقو یراهبرد

 .دهد ارتقا و رشد شکل نیبهتر به را صنعت نیا بتواند تا است نگر ندهیآ برنامة کی ازمندین و زمانبر یتیفعال

 دو نیا که کنند فایا شکل نیبهتر به را عدالت و یمندقانون که کنند تالش دیبا یشهر یها سازمان ،گرید یسو از

 رایز ،شود یم شامل زین را یانسان منابع به مربوط مسائل شهرها، ةندیآ یبرا یزیر برنامه و تیریمد بحث بر عالوه مورد

 .بکنند.. .و ماهر یانسان یروین حفظ و جذب نةیزم در را خود تالش همة دیبا

 .است توسعه و رشد حال در ،جهان یها کشور ریسا مانند ،رانیا یشهرها وسعت و تیجمع است مشخص آنچه

 ،نیهمچن. شود یم افزوده ها آن وسعت و تیجمع بر روزروزبه و ستین امستثن عدهقا نیا از زین یگردشگر مقصد یشهرها

 شیافزا و سوکی از کشور مردم رفاه و یدرآمد ینسب سطح شیافزا و یا جاده و یونقلحمل امکانات شیافزا لیدل به

 مقصد یشهرها در یگردشگر صنعت گر،ید یسو از رانیا از کشورها ریسا مردم شتریب هرچه شناخت و ارتباطات

 توسعة منظور به شهرها نیا در مناسب بستر نشدن جادیا صورت در که است یدرحال نیا. شود یم ترپررونق یگردشگر

 نشود، یبوم مردم یستیز و یرفاه سطح یارتقا و شرفتیپ باعث است ممکن تنها نه رونق نیا یشهر داریپا یگردشگر

 ةتوسع بستر جادیا یها ضرورت از یکی حال. ببرد نیب از و دهد کاهش را شهروندان رفاه و شیآسا است ممکن یحت

 .است یشهر تیریمد ینهادها و ها سازمان در آن یها شاخص یارتقا و یشهر خوب یحکمران شهرها، در داریپا

 قرار یشهردار آن رأس در که ،یتیریمد نظر از ،تنکابن شهر ،شود یم مشخص قیتحق نیا جینتا از که طورهمان

. شود یم احساس یاساس راتییتغ به ازین گرید یها شاخص در تیامن شاخص جز به و ندارد یخوب طیارش ،است رفتهگ

 نظام در ها یشهردار ساختار و ییاجرا یسازوکارها رییتغ در یاساس ازین یشهر خوب یحکمران یسو به حرکت جهت

 یحکمران به دنیرس در شاخص نیترمهم انشهروند مشارکت ق،یتحق جینتا براساس. شود یم احساس کشور یاسیس

 به توجه با حال .بگذارد مثبت ریثتأ تواند یم یشهر خوب یحکمران یها شاخص ریسا بر کهیطوربه است؛ یشهر خوب

 و نهیبه یارتباط کانال از،ین نیترمهم خود، یشهر یزندگ سرنوشت بر مردم مشارکت منظور به شهرها، تیجمع ادیز رشد

 :کرد ارائه شاخص نیا یارتقا جهت ییراهکارها منزلة به را ریز عوامل توان یم نیبنابرا .است ریفراگ

 همچون یکیالکترون یها رساختیز قیطر از مردم با یارتباط کانال جادیا WebGIS؛ 

 بودن بلندمدت لیدل به یلیتفص و جامع یها طرح ژهیو هب یشهر یها طرح بیتصو انیجر در مردم دادن قرار 

 بهتر؛ یزیر برنامه منظور به مردم از نظر کسب و ها آن

  رجوع؛ ارباب به یشنهادیپ مصوب یها طرح ةارائ و یشهر یها طرح بیتصو و هیته ةویش از مردم کردن آگاه 

 ها؛طرح کردن ییاجرا ةنحو بارةدر ها آن از نظر کسب و یشهر یموضع یها طرح از مردم کردن آگاه 

 مردم؛ با نهیبه ارتباط جهت یکینالکترو یحکمران یها بستر جادیا 

 

 

                                                                                                                                                                              
 .عموم استفادة جهت اینترنت روی( GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم های داده ارائة جهت سبمنا بستر. 5
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