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  چكيده

توان از ابزارهاي مختلفي بهره گرفت كه حوزه گردشگري يكي از اين ابزارهاست در جهت دستيابي به توسعه مي

تواند هاي بخش گردشگري است ميكه خود داراي سطوح مختلف است. گردشگري شهري كه يكي از زير مجموعه

 ه است.نقش مهمي را در مديريت شهري و دستيابي به توسعه ايفا نمايد كه در اين مقاله موضوع بحث ما واقع شد

اهداف و بيشتر آشنا شده و با تذكر اهميت آن،  گردشگري شهريابتدا سعي بر آن داريم تا با مفهوم و ماهيت 

گردشگري بر توسعه شهري  اتدر ادامه به بررسي تاثير. شويم را يادآور راهبردهاي كالن توسعه گردشگري شهري

گردشگري محيطي  -فرهنگي، كالبدي، زيست -، اجتماعياثرات اقتصادي(شامل:  رداختپدر چند بخش خواهيم 

اي خواهيم داشت. اشاره توسعه پايدارشهري فرايندو در  آثار منفي توسعه توريسم در شهرو به  )توسعه شهري در

، تاريخي ويادماني، هاي طبيعيمنابع وجاذبهشامل:  ايران هاي گردشگري شهري درجاذبه منابع وسپس به بررسي 

را از  ايران موانع توسعه گردشگري شهري در و هامحدوديتپردازيم و مي فرهنگي اجتماعي وو  واعتقاديزيارتي 

مديريت شهري و ها، ، نقش شهرداريتقويت و توسعه گردشگري شهريدر نهايت راجع به  نظر خواهيم گذراند.

  بريم.را به پايان ميگيري بحث را مورد توجه قرار داده و با نتيجه گردشگري شهري شبكه هماهنگ

  

  هاي كليدي:واژه

 .گردشگري شهري مديريت شهري، ،توسعه گردشگري، مديريت،
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  مقدمه

تواند به طرق مختلف نقش مهمي را در جهت دستيابي باشد و ميها ميترين صنعتصنعت گردشگري يكي از متنوع

كشورهاي توسعه يافته توجه بجا و موثر آنان به به رشد و توسعه ايفا نمايد. يكي از عوامل پيشرفت و توسعه در 

قصد دارند قدم در راه باشد. گردشگري داراي ابعاد و سطوح مختلف است و كشورهايي كه حوزه گردشگري مي

گردشگري، گردشگري  و سطوح توسعه بگذارند بايد اين سطوح مختلف را مورد توجه قرار دهند. يكي از ابعاد

تواند نقشي بسزا ايفا نمايد. در اين مقاله قصد داريم تا در ديريت و توسعه شهري ميشهري است كه در فرايند م

گردشگري شهري، به بررسي توانمنديهاي ايران در و فراينداين زمينه به بحث بنشينيم و ضمن آشنايي با ماهيت 

  دهيم.  اين زمينه پرداخته و نحوه دستيابي و تحقق گردشگري پايدار شهري را مورد تحليل قرار

  

  گردشگري شهري

پيوستن در محيط ويژه و قادر ساختن  هم هاي مختلف است كه از بهاي از فعاليتشهري تركيب پيچيده توريسم

 .كندشهري كمك ميما را در شناخت توريسم  شناخت عناصر بنيادي توريسم،. شهر در جذب بازديدكنندگان است

، بازديدهاي قابل مكان ثانيا، ها و...نمايشگاه برپايي سينما، تئاتر، هايي مانند:فعاليتشامل  اوال، اوليه توريسم، عناصر

 .آبشار و غيره، هاهاي تاريخي، موزهمكان، هاپارك مانند:

خدمات موجود در ، عوامل ديگر چون اطالعات. هاستها و رستورانبازارها و مغازه، هاعنصر ثانويه شامل هتل

 .راهنمايي گردشگران از ديگر عناصر بنيادي توريسم است اطالعات براي و راهنما و ادارهنقشه ، هاپارك

 :كردتوان چنين تعريف شهري را مي توريسم، با توجه به عناصر ياد شده و تعاريفي كه از توريسم وجود دارد

امكانات و اي متفاوت و ههاي مختلف بر اساس جذابيتشهري عبارت است از مسافرت به شهر با انگيزه توريسم

 .كندتسهيالتي كه شهر داراي آن بوده و در شخص ايجاد جذابيت مي

هدف گردشگري شهري با دو انگيزه و  بطور عمده و كلي. هاي مختلفي برخوردارندشهري از ويژگي گردشگران

 :شود كه عبارت است ازاصلي پنداشته مي

اساس  شناسي گردشگر شهري برگونه .ديگر هستند اوت از همواقع اين دو بسيار متف كه در و فرهنگ؛ تجارت

سفر به مناطق شهري موارد پايه انگيزه ديدار و  بر (Blank and Petkovitch,1980) بالنك و پتكويچ مطالعه

 :كندبندي ميزير را طبقه

هاي فعاليت، خارج از خانههاي تفريحي ها، فعاليتديدارهاي كاري مربوط به گردهمايي، دوستان و آشنايان ديدار

 :Hall and Page, 2001). .خريد و ساير عوامل، داليل شخصي، ديدني هايكننده و تماشاي مكانسرگرم

167)  



 2، شماره1، دوره1397روابط انساني، پاييز جغرافيا و         

 

399 

 

ديدار دوستان و  ها عبارتند از:اين انگيزه. كندهاي فراوان ديگري براي ديدار از شهر ياد ميانگيزه، چنين پيجهم

، توريسم فرهنگي و تاريخي، داليل تحصيلي، شركت در كنفرانس و نمايشگاه، سفرهاي كاري(تجاري)، اقوام

به عنوان تفريح خريد ، هستند دهنده عالمت مخصوصشركت در رويدادهايي كه نشان، مذهبي و زيارتي سفرهاي

  (Page,1995:48).و فراغت و سفرهاي روزانه

نظر داشته باشند  همه بر آن اتفاق مشخصي كه هاي مختلف و تعريفگردشگري شهري با وجود انگيزه تعريف

 (سازمان جهاني تعاريفي كه از توريست انجام گرفته و مورد قبول همه است توان براساساما مي. كاري مشكل است

 :چنين تعريف كردرا  توريست شهري، )1982 ،ماتيسون و وال ،1391آرتور بورمن  ،1991گردشگري 

سكونت و محيط غير از شهر يا مكان  شهري فردي است كه به قصد مسافرت به شهري به (گردشگر) توريست

برداري و استفاده هاي ديگر براي بهرهديدن دوستان و اقوام يا فعاليت ،تجارت، گردش و تفريح عادي خود با انگيزه

ساعت و  42تر از كم تمسافراين ، كندهاي شهري مسافرت مي شهر و امكانات و تسهيالت و جاذبه از فضاي

  )1384. (موحد، كشدبيش از يك سال طول نمي

اينسكيپ  .است دست كم گرفته شده گردشگري بيشتر و از همه انواع به خوبي درك نشده شهريگردشگري 

 – دارد ادبيات شگفت آور كمي در برنامه ريزي براي گردشگري در مناطق شهري وجود دارداظهار مي (1991)

در فضاي باز مورد مطالعه قرار گرفته است. هاي گردشگري شهري و برنامه ريزي اش كمتر از توسعه تفريح ويژگي

   (Evans, 2000).موضوع گردشگري شهري تنها به تدريج در حال به رسميت شناخته شدن است

  

 اهداف و راهبردهاي كالن توسعه گردشگري شهري

است و به همين دليل  محيطي و كالبدي -زيست، فرهنگي، اجتماعي، داراي ابعاد مختلف اقتصادي گردشگري

، طور عام و گردشگري شهريبه، گردشگري توسعه، از اين نظر است. »منفي« و »مثبت« اي از آثارداراي مجموعه

را در پي ترين آثار مثبت ترين آثار منفي و بيشو مديريت شود كه كم ريزياي برنامهبايد به گونهطور خاص ميبه

هاي بين المللي و نهادهاي ملي و محلي مسئول توسعه و امروزه تقريبا تمام سازمان، اساس بر اين. داشته باشد

 .اندكردهپايه مفهوم توسعه گردشگري پايدار استوار  رويكرد خود را بر، مديريت گردشگري

 كيفيت زندگي و پايداري منابع اعتالي مبتني بر اهداف و اصولي است كه در نهايت به، گردشگري پايدار توسعه

به روند پرشتاب گسترش شهرنشيني و حاد شدن مسائل  با توجه. نظر دارد اقتصادي و فرهنگي)، اجتماعي، (طبيعي

گردشگري پايدار موضوع چگونگي تحقق توسعه پايدار شهري و توسعه ، محيطي و اجتماعي در شهرها -زيست

  )1383مهدي زاده، ( .طراحي و مديريت شهري تبديل شده است، ريزيمشغله مهم برنامه به يك
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   (Timur and Getz, 2009). ابعاد اهداف گردشگري پايدار شهري1جدول 

فرهنگي اجتماعي (مسائل   محيطي  اقتصادي

  جامعه)

  تجربي

فراهم آوردن سودآوري 

  طوالني مدت كسب و كار

  

ادامه رشد صنعت 

  گردشگري شهر

  

از اينكه حصول اطمينان 

بودجه بازاريابي گردشگري 

شهر پايدار و در حال 

  افزايش است

حفظ و توجه به استفاده 

هاي مجدد از ساختمان

  قديمي در مركز شهر

  

حفظ تمام مناطق باقي 

  مانده طبيعي شهر

  

محدود كردن حركات 

ماشين شخصي توسط 

گردشگران براي كنترل 

آلودگي هوا و ازدحام در 

  شهر

شغلي  هايارائه فرصت

دراز مدت و با پرداخت 

  مناسب

  

حصول اطمينان از كنترل 

  ساكنان بر گردشگري

  

توسعه يك صنعت پايدار 

كه در آن همه كسب و 

كارها عمليات سبز را 

  كنندتمرين مي

حصول اطمينان از اينكه 

تجارب بازديد كنندگان به 

  ياد ماندني هستند

  

توسعه تصميم گيري تامين 

ديد سالمتي و تندرستي باز

  كنندگان

  

فراهم آوردن محركها قوي 

  براي بازديد از شهر

  

   شهري مديريت

 اجتماعي، ساختارهاي با و است فراتر شهر امور اداره صرف مفهوم از نگر كل فتعاري در شهري مديريت مفهوم

 مسئوليتي مديريت شهري، نگرش، اين در كند.مي پيدا شهر ي توسعه در فعالي نقش و مرتبط اقتصادي و سياسي

 قدرت، هايحوزه آن با تعامل علت، اين به و دارد همراه به نيز عملياتي پيامدهاي و جنتاي كه است استراتژي

 از است شهري عبارت مديريت. (Mc Gill, 1998) است ناپذير اجتناب شهري اقتصاد و عاجتما سياست،

 محيطي ايجاد مديريت شهري كالن هدف شهر، ساكنان نيازهاي به پاسخگويي براي منابع و عوامل سازماندهي

 و است (صرافي زيست محيطي پايداري و اقتصادي كارايي اجتماعي، عدالت با همراه همه براي زندگي قابل

 سازماندهي، ريزي، برنامه در انساني و مادي منابع مدآكار و مؤثر گيري كار به فرايند مديريت )81: 1379 همكاران،

 نهادها، همه به شهري ). مديريت111: 1388همكار،  و (ستاري است كنترل و هدايت و امكانات و منابع بسيج

 .هستند اثرگذار شهري مديريت در فرايند غيررسمي و رسمي صورت به كه شودمي گفته افرادي و هاسازمان
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 در است، اثرگذار شهر، مديريتي فرايند عنصري كه در هر بلكه نيست شهر شوراي يا شهرداري فقط شهر مديريت

 كشوري و منطقه اي هايبرنامه و ايتوسعه هاي مديريتبرنامه ). در تدوين105: 1388 دارد (لطفي، قرار حيطه اين

 شهر، سطح در شده اجرا مختلف هايبرنامه كه شود و مشخص تبيين روشني به بايد شهري مديريت و شهر جايگاه

 وقفه بدون منطقه اي و شهري توسعه طرحهاي كه كرد تدوين بايد چگونه را هابرنامه و خير، يا هستند تاثيرگذار

 مديريت مقوله. است نهادي و سازمان هر بخش حيات و اصلي ). مديريت، عامل40: 1382 (شيعه، شوند اجرا

 ريزي، برنامه كه گفت توانمي رو، اين باشد. از آن اصلي ركن و شايد است ريزي برنامه عنو هر كينفال بخش

- مي محسوب گردشگري مديريت چرخه اصلي عناصر ها،برنامه و اصالح كنترل هماهنگي، هدايت، سازماندهي،

 از استفاده با بايد آن طي كه شودمي شامل را گردشگري عملي برنامه ريزي سنجش مديريت واقع شوند. در

  .(Elliott, 1977: 116)يابد  دست خود تعيين شده پيش از اهداف به مناسب ابزارهاي

 هاي مختلتگروه و اقشار قالب در ساكن، جمعيت زندگي و كار شرايط ارتقاي شهري مديريت هدف ترين مهم

از  و حفاظت پايدار اجتماعي و اقتصادي توسعه به تشوي شهروندان، حقوق از حفاظت و اقتصادي و اجتماعي

 مشكالت از است و امور چرخه در هايينارسايي و مشكالت داراي شهر كه هنگامي بنابراين .است كالبدي محيط

 هاييبحران و هاي اجتماعي،آسيب اقسام از حال عين در و است برخوردار محيطي هايآلودگي و شهري بهداشت

 اجتماعي، مشقات زاغه نشيني، درآمد، كمي بيكاري، عمومي، تاسيسات كافي ظرفيت در صنق مسكن، چون هم

 نتيجه اين به توانمي عذاب است، در ... و ا ساختمان و هابافت گيري شكل در هويتي بي و شهري خودروي رشد

 بودن دارا ضمن بايد شهري مديريت باره اين در. بردمي سر به نارسايي و تنگنا در آن شهري مديريت كه رسيد

 هاآن براساس و كرده تدوين را شهر هاي آيندهبرنامه آن، مشكالت بر آمدن قفاي و شهر موجود وضع براي برنامه

 حافظ بايد شهري مديريت و بپردازد دارد قرار و مكان زمان شرايط و هاواقعيت مبناي بر كه آل ايده آينده ترسيم به

 هر در گردشگري ي توسعه در مؤثر عوامل ترينمهم از يكي )39: 1382 (شيعه،باشد شهرها مردم منافع و شهرها

 پويايي آن در كه است مند نظام نگرش ي دربرگيرنده مديريت .است هافعاليت اين مديريت چگونگي منطقه،

 گردشگري مديريت راستا اين در. گيردمي قرار مدنظر پايداري بر با تاكيد تقاضا و عرضه چهارچوب در گردشگري

 پيامدهاي و اقتصادي سودمندي گرفتن نظر در نيازمند آن پايداري و برآورد گردشگري توسعه خصوص در پايدار

 )1390است. (تقوايي و صفرآبادي،  گردشگري اجتماعي

  

 مديريت شهري و گردشگري شهري

گيري عصر پسا مدرنيته  كه شكل خدمات گردشگري نوين است چرا ترين كاربري شهرها ارايهامروزه يكي از مهم

دوره جديدي در تعامالت شدن، فراوري اطالعات و گردشگري همراه شده و  با گزاره اصلي آن يعني جهاني

با اين اوصاف مراكز شهري به  .هاي شهري رقم زده استها خصوصا در قالب ساختانسان اجتماعي و فرهنگي
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توانند محل مناسبي براي جذب و جلب گردشگران داخلي هاي اجتماعي ميمدني و زيرساخت علت تجمع نهادهاي

تاريخ تمدن يا شرايط ويژه طبيعي  شگري خود زماني كه بااهميت اين نوع از صنعت گرد خارجي محسوب شوند. و

هاي مناسب و بجا به آساني توانايي تبديل شدن به قطب بزرگ ريزيبرنامه آن ناحيه همراه شود، دو چندان شده و با

ك، نيويو ،هايي مانند ونيز، رم، ميالن، پاريس، لندنرا خواهد داشت. به اين ترتيب است كه شهر گردشگري كشور

چندين ميليون گردشگر در سال خواهند  اي آن دوبي قادر به جذب ساالنهشانگهاي، توكيو، بمبئي يا نمونه خاورميانه

در كشورهايي با سابقه تمدن و تاريخ چند هزار ساله  بخشي به شهر به ويژهاز سوي ديگر در بحث هويت بود.

اي روشن شدن فرهنگ و هويت كشورها مورد بررسي بهترين منابع براي بر چون ايران، ميراث فرهنگي يكي از

بهره  هاي انساني در زمان حيات خود از آنفرهنگ، پايه و اساس تمدن هر كشوري است كه نسل گيرد زيراقرار مي

سوال مهم اين است  دهند.شكل مي هاي روزمره خود در كنار يكديگرجويند و با اتكا به آن به زندگي و فعاليتمي

عبارت ديگر،  هد؟ بهاي را در جامعه جهاني جديد نشان دتواند هويت هر جامعهمي فرهنگي چگونهكه ميراث 

يك طرف هويت اصيل يك جامعه  تواند ازچگونه مي 1فرهنگي با وجود جريان شتابان و فراگير جهاني شدن ميراث

راث فرهنگي، مكان يا زيستگاه تاريخي يا بخشي از مي را حفظ و از طرف ديگر آن را جهاني كند؟ مسلما بناهاي

توانند بخشي از سرمايه اصلي شهرها و روستاهاي كشور را تشكيل تاريخي مي انسان در منطقه است، يعني بناهاي

 .دهند

ساماندهي بناها و حريم آثار تاريخي نقش غيرقابل انكاري را  در اين ميان مديريت شهري به خصوص در حوزه

مديريت  ان از آن به عنوان هويت بخشي به حريم آثار تاريخي ياد كرد. پيرامون همين امرتومي كند، نقشي كهايفا مي

  :دارد شهري براي توسعه پايدار ميراث فرهنگي شهري به سه گام اساسي نياز

 .ميراث فرهنگي و گردشگري سازي و تدوين يك نگرش راهبردي در زمينه الف) مفهوم

 .مناسب با نيازهاي جديد الت و قوانينسازي در زمينه ايجاد تشكيب) نهاد 

هاي هاي مردمي به منظور توسعه پايدار و ارزشتشكل ج)ترويج و آموزش همگاني و تقويت مشاركت عمومي و

 .گردشگري تاريخي و فرهنگي و

تفاهم كه در عمل  گيردگردشگري شهري زماني ايده اجرايي به خود مي با توجه به سه گام و نياز اساسي يادشده،

 به عبارت بهتر با توجه به منابع محدود تشكيالت ها و سازمان گردشگري برقرار شده باشدشهرداري كاملي ميان

ها سپرده شود شهرداري هاي تاريخي بايد بهتوان مدعي شد كه مديريت گردشگري شهري و بافتگردشگري مي

گذاري در صنايع تاريخي و سرمايهبناهاي  زتا احساس مسئوليت بيشتري در ميان مديران شهري براي صيانت ا

  )1387،(هاشمي نژاد. گردشگري به وجود آيد

                         
1 - Globalization 
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نه تنها مطالعات گردشگري از بافت شهري غفلت  دارد كه غفلتي دوگانه رخ داده استاذعان مي (1989)آشورث 

 اند.غفلت ورزيدههاي گردشگري در زندگي اند بلكه مطالعات شهري نيز از اذعان به اهميت فعاليتكرده

(Rogerson, 2002)  
ريزي گردشگري شهري است، اما گردشگري در هاي ضروري برنامهدر حالي كه توزيع فضايي زمين يكي از جنبه

گردشگري شهري نياز  رود.ميان افراد و روابط پيچيده استفاده كنندگان فقط يك استفاده كننده جزئي به شمار مي

با اين حال، تغيير در محيط ناشي از ساخت  .اين بخشي از طرح گردشگري شهري استبه يك محيط دلپذير دارد و 

ريزان گردشگري است و در طرح كلي اي از يك شهر است، خارج از كنترل برنامهشامل تقريبا هر جنبه كه و ساز،

ت، يك طرح هاي بسيار ديگري متاثر اسعالوه بر اين، در حالي كه گردشگري از بخش .شهري مشخص شده است

 ,Xiao and Wall) ها و مقررات موجود در زمينه خود را پوشش دهد. تواند سياستگردشگري شهري تنها مي

2009)  

به طور  ،انددر حال حاضر به خوبي مستند شده هاي فضايي پديده گردشگري شهري در تحقيقاتبرخي از جنبه

مسائل مربوط به برنامه ريزي شهري مانند طبقه بندي  -الفبر موارد زير است: ريزان و مديران عمده تمركز برنامه

بندي فضايي انواع محصوالت گردشگري از شهرها به عناصر اصلي، عناصر پشتيباني و غيره، الگوهاي خوشه

هاي گردشگري شهري، الگوهاي حركت گردشگران در فضاي شهري، اثرات توسعه گردشگري شهري در فعاليت

مسائل مديريت شهري  -هاي شهري تاريخي، آبنماهاي شهري و غيره) و بشهري (هستهبازسازي و توسعه مجدد 

  (Gospodini, 2001) . از قبيل مديريت محصوالت گردشگري شهر، مديريت رفتار گردشگران و غيره

 بيند.شهر مي توسعه صنعت گردشگريبراي  استراتژي گردشگري شهري پايدار را به عنوان يك  (1992)بورگ ون

 و محلي (صنعت گردشگري ندبه طور مستقيم عالقه مند و كساني كه مردم محلي رفاه به شهري گردشگريتوسعه 

 استراتژي توسعه بخشي جدايي ناپذير از بايد شهري گردشگري توسعه معتقد است كهكند. او كمك مي گردشگران)

 توسعه پايدار براي و مربوط است ارپايد گردشگري با توسعه شهري سياست گردشگريبه گفته وي،  .شهر باشد

دهد. در اين راه، او بر يك هايي مربوط به محصول، قيمت، توزيع و ترويج را نشان ميسياست شهري گردشگري

كند كه با اين حال، پيرس اشاره مي .كنداستراتژيك براي بازاريابي مقاصد شهري تاكيد مي -اندازرويكرد چشم

ها و سياستهاي گسترده استراتژي بخشي جداگانه و مجزاباشد، يك بخش از برنامهگردشگري به جاي آنكه يك 

  (Timur and Getz, 2009) شهري است.

  

 توسعه شهري اثرات اقتصادي گردشگري در

به  گردشگر، نه تنها اي علي،اساس رابطه بر قالب يك نگرش سيستمي و در بدان اشاره شد، نيز چنانچه پيشتر

فراهم  توسعه يافته نيز با وبلكه يك شهرسالم  گردد،مي اقتصادي شهر رشد توسعه و زمينه ساز خود واسطه عملكرد
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فراهم  مزاياي اقتصادي آنرا مندي ازبهره و بيشترگردشگر و زمينه جذب بهتر تواندمي نياز سازي ساختارهاي مورد

 شود،خوانده مي چيزي كه به نام اوقات آزادكمي  هاي كيفي وبطوركلي برنامه ريزي شهري جهت تامين جنبه نمايد.

 آينده اوقات فراغت بسياري در بلكه به باور سازد،مشخص مي اقتصادي جامعه را -جهات توسعه اجتماعي نه تنها

(آدكامي علوم . زمان وقت كار نه و گرددمحسوب مي ثرتمند توانگري و معياركه  برنامه ريزي براي آن است) (و

  )243:1372 ،اتحادجماهيرشوروي

مستقيم  غير به صورت مستقيم يا، اهتمام به نحوه پركردن اوقات فراغت شهروندان اساس گردشگردي و اين بر

تنزل  عدم تساوي، و فقر، شهرهاي امروزي همچون گير معضالت گريبان حالل بسياري ازمسائل و تواند،مي

  باشد. ... اقتصادي ووابستگي  و اتكا بيكاري، اقتصادي و

وان خالصه تمي زير موارد در را شهري توسعه پايدار غيرمستقيم گردشگري در مجموع اثرات اقتصادي مستقيم و در

  نمود:

 مشاغل خدماتي و طيف متنوعي از فصلي در دائمي و، غيرمستقيم اشتغال مستقيم و ايجاد اقتصادي و رشد) 1

 زمينه جذب نيروي كار تواندصنايع مي ساير مقايسه با در چنانچه صنعت مذكورپسكرانه آن  و شهر غيرخدماتي در

پاسخگوي معضل بيكاري جمع كثيري ازجمعيت فعال جوياي  و سيعي فراهم آورد مقياس و در را نيمه ماهر ساده و

  باشد. كار

حاصل  متوازن درآمد متعادل و باال رفتن سطح رفاه عمومي شهروندان به واسطه انتشار سرانه و افزايش درآمد )2

. فعاليتهاي اقتصادي ساير مقايسه با باالي آن در بسيار ضريب تكاثر بين اقشار مختلف جامعه و اين بخش در از

  )72:1995، (ريان

زمينه  نتيجه ايجاد در و شهر (بويژه صنايع دستي) صنعتي بازرگاني و -خدماتي واحدهاي و مراكز درآمدافزايش  )3

  )310:1377. اعرابيو (پارسائيان  درآمدهاي شهري و افزايش ماليات مناسب جهت

، متلها، (هتلها گردشگري امر شده در غيرمستقيم ازسوي بنگاههاي ايجاد افزايش درآمدهاي مالياتي مستقيم و )4

  )6:1963، (جانيش وپيترسون خارجي گردشگران داخلي و نيز و ..). خدمات گردشگري و دفاتر، رستوانها

مالي مناسب  بستر نتيجه ايجاد در به منطقه فرادست و شهر برنياز بخشي ازدرآمدهاي گردشگري مازاد انتشار )5

  مفهوم خاص. توسعه گردشگري روستايي در عمران روستايي به طور عام و جهت توسعه و

 افزايش جمعيت شهريبه دليل  پسكرانه آن، و شهر خارجي در افزايش انگيزه سرمايه گذاري داخلي و و ايجاد )6

  نيروي كار. وفور و تنوع درنيازها (افزايش تقاضا)، گستردگي بازار گردشگران وارده)، و شهر (شهروندان مقيم در

  پسكرانه آن. و طبيعي شهر فرهنگي و هايثارحفظ مي افزايش منابع مالي به منظور )7

مانع  بدون واسطه و كننده، توليد با متقابل گردشگرطريق رابطه  محلي از بومي و توسعه صنايع دستي، و احيا )8

  اقتصادي خاص.
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  )31:1377 ،اعرابيو (پارسائيان. آن هپسكران و شهر رد ... مسكن و افزايش ارزش افزوده زمين، )9

اقتصادي  پاسخ به نياز هاي صنايع دستي به عنوان تحولي ساختاري دربازارچه و (سرمايه خياباني) توسعه بازار )10

  گردشگر.

عمومي با  خدماتي توسط بخشهاي خصوصي و پذيرايي و اقامتي، مراكز تجهيز انگيزه جهت توسعه و ايجاد )11

  )1383 ،(غفاري .به گردشگران عرضه خدمات مذكور اقتصادي حاصل از عنايت به منافع سرشار

  

 توسعه شهري فرهنگي گردشگري در -اثرات اجتماعي

 متبلور تمدن، ملي فرهنگي، بعد عرصه زمان است كه در مكان و بستر در باورها ساليق و ها،انديشه تعامل افكار، از

 بازرگانان، و تجار جهانگردان، مسير شهرهاي تاريخي واقع در ازديرباز. شودشهرنشيني زاده مي مدنيت و و شودمي

كه از  اند،بوده برخوردار خود معاصر مدائن و بالد ديگر مقايسه با رونق به سزايي در و رشد از ... مذهبي و مبلغان

 نيز فرامدرن امروزي شهرهاي مدرن و )48:1374، (رضواني ابريشم. جاده مسير آن جمله است شهرهاي واقع در

 -حصول توسعه اجتماعي نقشي مهم درا تنه كه اين مهم نه باشند.مي متضاد	گاه فرهنگي متفاوت و عناصر و ابعاد در

 زيرساختهاي مناسب را و الزاماتي مكاني فضايي جهت توسعه ساختها بلكه ايفامي نمايد، سياسي آنها اقتصادي و

فرهنگي  ناشران گفتگوي عامالن و دوستي و خارجي سفيران صلح و واقع گردشگران داخلي و در كند.ايجاب مي

نمودهاي متفاوتي به شرح آتي  اشكال و به تواندشري ميزبان ميبجامعه  تعامل با كه در ردندگبين ملل محسوب مي

  فراهم آوردند. را شهر فرهنگي -توسعه اجتماعي و موجبات رشد

 -راستاي تامين نيازهاي اجتماعي است در اين تعامل دوجانبه ناگريز در مديريت شهري نيز و كه شهر هرچند

مجموع  در باشد.مي نيز شهر فراغتي شهروندان ساكن در نياز امري مهم كه پاسخگوي گام بردارد. فرهنگي گردشگر

  توان برشمرد:به ذيل مي توسعه شهري را فرهنگي گردشگري در اجتماعي و پيامدهاي اثرات و

انگيزه جهت  ايجاد و شهر در طبيعي موجود علمي و هنري و هاي معنوي،پديده فرهنگ و با آشنايي گردشگر )1

  )50:1374 ،(رضواني هايينگهداري چنين پديده حفظ و احيا

  پيشرفت. براي توسعه و فرصتهاي بيشتر نتيجه ايجاد در مطرح شدن جامعه شهري ميزبان و معرفي و )2

 و سطح كشور دربالطبع تامين وحدت ملي  و بين شهروندان يك كشور قومي بيشتر، ارتباط فرهنگي و ايجاد )3

  ) 18:1371،(ديبايي منطقه و عمران شهر بسترسازي مناسب جهت توسعه و نهايتا

 جمعي شهروندان ازطريق تعامل با تكامل فرهنگ انفرادي و به واسطه تقويت و فرهنگي شهر -توسعه اجتماعي )4

  متمدن. و وارده ازجوامع پيشرو گردشگر

 تجديد حوزه پيرامون آن به نمايش گذراندن هويت قومي، و شهر سنتي حاكم در فرهنگ افزايش حمايت از )5

  . ... گويشها و جشنها، حيات هنرهاي سنتي،



  ريزي و تقديسيعربشاهي ك        

406 

 

 در هاي اجتماعي به واسطه تغييركاهش نابرابري افزايش فرصتهاي اجتماعي و بين بردن نمودهاي منفي، از )6

  نقشهاي اجتماعي. در تغيير نيز اقتصادي و ساختار مشاغل و

 برقراري ارتباط بيشتر منظوربه  يادگيري زبانهاي ديگر ميزبان براي پذيرفتن و كشور يا استقبال مردم ساكن شهر )7

  جهان خارج. بالطبع افزايش ارتباط با و جهانگردان با

مرزهاي  ممالك واقع در مناطق و اصيل به ديگر تمدن بومي و فرهنگ و از عرضه مظاهري قدرتمند و صدور )8

پيشگيري  دهكده جهاني وبه  ورود در بعنوان مكانيزمي موثر عرصه بين المللي، آن در از فراتر يا و جغرافيايي كشور

  بيگانگي فرهنگي. خود از مسخ و از

 برابر در رنگ باختن آنها رسوم ديرينه جهت پيشگيري از آداب و حفظ سنتهاي مثبت كهن و تقويت و احيا )9

  فرهنگ جديد.

... (پارسائيان  هاي فرهنگي وطريق اجراي برنامه از نسبت به فرهنگ خود اعتقادات مردم شهر و تقويت باورها )10

  )331:1377 ،اعرابي و

  

  توسعه شهري اثرات كالبدي گردشگري در

كه ازآن جمله  گردشگربه شهر، ورود فرهنگي حاصل از -اجتماعيو به واسطه مجموعه پيامدهاي مثبت اقتصادي 

 اشاره نمود،زيست محيطي و عمومي  فرهنگ فردي، ارتقاءو درآمدهاي شهرداري و توان به افزايش منابع مالي مي

و گردد. ضمن اينكه افزايش توان مالي پسكرانه آن فراهم ميو توسعه كالبدي شهرو بهترين فرصت جهت عمران 

باالترين سطح  ترين سطوح فضايي تاپايين از كالبدي شهر، ساختار بهبود درقدرت اقتصادي هريك ازشهروندان نيز

  آن نقش بسزايي دارد.

فضاهاي و  تامين زيرساختهاو به نيازگردشگران  شهروندان)و (مديريت شهري  شهربه طوركلي لزوم پاسخگويي 

  توسعه شهري برجاي خواهدگذاشت. در را پيامدهاي زير جهت گذراندن اوقات فراغت، نياز كالبدي مورد

(اصلي  ارتباطگروهاي  و	ميادين پياده)،و (سواره  شامل شبكه راههاي ارتباطي توسعه ساختارهاي زيربنايي شهر، )1

 توسعه شبكه برق تاسيسات مناسب جهت تامين آب شرب، فرودگاهها، ايسگاههاي مسافربري،و  هاپايانه فرعي)،و 

  ... رات وبمخا (روشنايي)،

زمينهاي  ها،پارك سبز،توسعه سطوح  گردشگاهي، فضاهاي تفريحي،و بهسازي اماكن و بازسازي  توسعه يا ايجاد، )2

  شهر. در ... بازي و

 سينماها، ها،موزه (همچون نمايشگاهها، هنريو فرهنگي  مذهبي، ابنيه تاريخي،و  بازسازي اماكنو  احيا ايجاد، )3

  آن. حوزه نفوذو  شهر در ...) فرهنگ سراهاو
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حس  ارضاو مورفولوژي شهري جهت پاسخگويي و فيزيكي  ساختن ساختار پايدارو متناسب  توسعه متوازن، )4

  شهروندان)و (گردشگروارده به شهر انسانزيباجوي 

 كاركردي معاصر،و تحوالت ساختاري  متناسب با بافتهاي فرسوده، احياو ضرورت بهسازي مساكن شهري  )5

نتيجه افزايش  در مقاومت،و هم به جهت پايداري و  الگوو معماري اصيل هم به لحاظ تيپ و ضمن حفظ هويت 

  )1383 ،گردشگران. (غفاري تماس با

  

 توسعه شهري محيط زيست و اثرات گردشگري بر

 سازند،مي متبلور طبيعت راو ارتباط تاريخي بين انسان  از پايدارو اي ناگسستني جلوه محيط زيست،و  گردشگر

حتي به  اين مدعاست. بنابراين گردشگري، گواهي بر اين صنعت يعني طبيعت گردي خود اي ازچنانچه شاخه

باشد. همانگونه كه اكولوژيكي آن ميو منابع طبيعي و به حفظ محيط زيست  نيازمندو  ناگريز بقاي خود منظور

 برخي از علي رغم پندارو اين مقدمه  گردد. بامحيط محسوب مي در منابع طبيعي موجود با برخورد درافراط 

 تواندمي مربوطه نه تنهاصنعت و توريست  عنايت به اثرات ذيل، نگارنده با به اعتقاد هواداران افراط محيط زيست،

بخش توسعه  بلكه نويد منطقه گردد،و  شهردر برقراري تعادل زيست محيطي و محيط زيست  پايداريدر عاملي 

  بود. شهري خواهد پايدار

 به قابليتهاي مذكور توجه گردشگرو  اسطه ورودوپسكرانه آن به و  اكولوژيكي شهر -شناخت قابليتهاي طبيعي )1

توانهاي و منابع  معقول ازو بهره برداري مطلوب و توسعه  اي مناسب جهت حفظ،انگيزهو زمينه  ايجادسرانجام و 

  زيست محيطي موجود.

حوزه پيرامون آن و  ذخايرطبيعي شهرو  به ويژه طبيعت گردي عاملي جهت حفظ چشم اندازهاو گردشگري  )2

نتيجه تامين  و در كاربري اقتصادي براي منابع مذكور ايجادامكان  صنعت، گسترش اين شاخه از كه با چرا باشد،مي

  )2:1378 ،(كرمي .گرددفراهم مي منابع مالي الزم جهت حفظ آنها

آبشارهاي و توسعه استخرهاي آب  يا ايجاد پيرامون شهرها، سبز كمربند ايجاد شهري، توسعه فضاي سبز )3

 گردشگران شهري خودو شهروندان  پاسخگويي به نياز منظوربه  ... و توسعه پاركها حاشيه شهرها، درمصنوعي 

تامين  پاكيزگي هوا،و به واسطه بازخوردهايي مثبت چون تلطيف و عامل ديگري است كه به صورت غيرمستقيم 

 كاهش آلودگي، پيشگيري ازفرسايش،و خاك و حفظ آب  گسترش سيماي سبز شهري)،و (براثرايجاد بهداشت روان

  )1383 ،غفاريگردد. (توسعه پايدارشهري ميو ست به حفظ محيط زي منجر ... غباروو  گرد

  

  شهري توسعه پايدار فرايندو در  آثار منفي توسعه توريسم در شهر
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ن آدر صورتي كه مديريت مطلوبي بر  رغم تمامي مزايايي كه براي جامعه ميزبان به همراه دارد،توسعه توريسم علي

 :توان به موارد زير اشاره نموداز جمله مي گردد. ي نيز بر آن مترتبئسواعمال نشود ممكن است تبعات 

ساكنان محلي است كه  انبوه شدن بيش از حد جمعيت توريست و از دست رفتن آسايش يك مشكل رايج، -1

 .شودمنجر به ايجاد نارضايتي و حس دشمني نسبت به آنها مي

مكانهاي تاريخي و باستاني مهم و مناظر طبيعي خاص موجب ويراني ممكن است ديدار بيش از حد توريستها از  -2

ظرفيت محل مزبور يا حاصل فعاليتهاي سودجويانه  توجهي بهتواند ناشي از بياين ويراني مي تدريجي آنها شود.

 .توريستهاي نافرهيخته باشد

دمه ديدن اصالت الگوهاي ص ممكن است توسعه توريسم موجب، با توجه به شكنندگي خاص ميراث فرهنگي -3

ممكن است در تماس با توريستها دچار ، كنندمي اي خاص زندگيمردم بومي كه به شيوه. فرهنگي بومي شود

 .استحاله فرهنگي شوند

هرچند  شود. ... ميگساري، بزهكاري و، ممكن است توريسم موجب تشديد آسيبهاي اجتماعي همچون اعتياد -4

تواند فرصت ولي مي، هاي استاساسي چنين پديده ندرت توريسم علت دهد كه بهميپژوهش صورت گرفته نشان 

 و زمينه گسترش آنها را فراهم سازد 

و پوتر چهار روش عمده  كارس، پذيربراي كاستن از عواقب منفي جريانهاي توريستي در نواحي حساس و آسيب

 كالبدي -كنند كه عبارتند از:تنظيم معيارهاي فضاييبراي مديريت جريانهاي توريستي در مناطق شهري مطرح مي

 محدوديت ورود هفته و سال)؛، (تنظيم جريانها در روز مديريت زمان بندي و سياستهاي تمركز و پراكندگي)؛(منطقه

 .و ارايه اطالعات و آگاهي الزم براي توريستها به منظور استفاده از بهينه از فضا ...) تأسيسات و، (قيمت، ظرفيت

  )1382، قرباني(

  

 ايران درهاي گردشگري شهري منابع وجاذبه

 قدم شهرنشيني، ازو سابقه تاريخي  نظر هم ازو قومي، و تنوع جغرافيايي و وسعت  نظر ايران، هم از كشور

برخي  طبق نظر. غني است هاي گردشگري بسيارجاذبهو كه داراي منابع  شودكشورهاي كم نظير جهان محسوب مي

دارد،  رديف كشورهاي غني جهان قرار درلحاظ داشتن منابع گردشگري  ايران از كارشناسان، كشورو مسئوالن  از

توان منابع گيرد. به طوركلي ميمي پاييني قرار مراتب بسياردر  آنها نحوه بهره برداري ازو ميزان  نظر ولي متاسفانه از

گروه اصلي، يعني منابع  گردشگري شهري رابطه مستقيم دارد، به چهار هاي گردشگري ايران را، كه اغلب باجاذبهو 

-جاذبهو منابع و اعتقادي و هاي زيارتي جاذبهو يادماندني، منابع و هاي تاريخي جاذبهو هاي طبيعي، منابع جاذبهو 

آسان سازي تهيه طرحهاي و ط ايران يتوجه به شرا با فرهنگي تقسيم كرد. البته اين طبقه بندي بيشترو هاي اجتماعي 

  اي تدوين شده است.منطقهو كاربردي گردشگري شهري 
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  هاي طبيعيجاذبه منابع و

ها، ها، چشمهها، جلگههها، درطبيعي مثل رودخانه مجاورت منابع ارزشمند درهاي مهم ايران سكونت گاه بيشتر

تمام شهرهاي ايران، به ويژه شهرهاي قديمي، به  تقريبااند. به همين دليل مراتع شكل گرفتهو  هاها، جنگلكوهپايه

موقعيت و توجه به وضيعت متنوع اقليمي  نزديك هستند. با به آنها يا هاي طبيعي برخوردارندجاذبهو منابع  نحوي از

زمستاني و مواهب طبيعي تابستاني 	توانند بهمي تمام فصول سال، ساكنان شهرها در كالن جغرافيايي ايران، تقريبا

كه كشورهاي  شودهاي با ارزش محيط طبيعي ايران محسوب ميويژگي دسترسي داشته باشند. اين وضيعت، يكي از

  هستند. مندآن بهره جهان از درمعدودي 

  

  يادماني هاي تاريخي وجاذبه منابع و

هاي باستاني ديگر، تمدن هاي تمدن بشري است كه برخالف بسياري ازنخستين خاستگاه يكي از ايران مهد كشور

اسالمي و دوران بزرگ باستاني و حفظ كرده است. اين تاريخ طوالني به د را پيوستگي حيات تاريخي خودو تداوم 

به جا  هستند. آثار تاريخي متعددو هاي تمدني، فرهنگي اليهو  هاشامل دوره كه هركدام به نوبه خود شودتقسيم مي

 هاي ايالمي، سومري، آشوري، مادي، هخامنشي، اشكاني، ساساني وجمله تمدناز ( اسالم دوران پيش از مانده از

 ...) جمله ساماني، غزنوي، سلجوقي، مغولي، تيموري، صفوي، زنديه، قاجاري واز ( هاي اسالميدورهو  ...)

 اطراف آنهانواحي و  شهرهاي مختلف كشور در كه اغلب آنها دهندتشكيل مي رنگارنگ راو اي عظيم مجموعه

ديني و فرهنگ ملي و اساس هويت  كه نه تنها هاي گردشگري ايران هستندمهمترين جاذبهاز  پراكنده اند. اين آثار

عالقه مردمان و توجه  فرهنگ جامعه بشري، موردو تمدن از دهند، بلكه به منزله بخش مهمي تشكيل مي را ما

  مختلف جهان هستند.

  

  اعتقاديو هاي زيارتي جاذبهو منابع 

دوران از هاي ديني آيينو  حفظ باورهاو پرورش  درفرهنگ ايران پيشينه غني آن و تاريخ  هاي بارزويژگياز يكي 

پيروان سايرمذاهب از هاي مختلفي اكثريت شيعه، گروهو ايران عالوه برمذهب رسمي  دراست.  امروز باستان تا

و كنند كه داراي مكانهاي مقدس زندگي مي ...) زردشتي، يهودي و(مسيحي،  سايراديانو (اهل تسنن)  اسالمي

و  اينها، مقابر پراكنده اند. عالوه بر روستاهاي كشورو  شهرها سراسر در تقريباو  هستند هاي خاص خودآيين

صوفيان، شاعران، دانشمندان، سرداران ملي، و  دارد كه متعلق به بزرگان ديني، عرفا جودوايران  درآرامگاهاي زيادي 
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پرجاذبه براي گردشگري  و منابع كم نظيراز نمادهاي مقدس، يكي و  غيره اند. مجموعه اين مكانهاو هنرمندان 

  اقبال فزاينده روبه روست. كه با شودفرهنگي محسوب ميو زيارتي 

  

  فرهنگيو هاي اجتماعي جاذبهو منابع 

فرهنگ ملي آن و  اندقومي تشكيل شدهو گروهاي مختلف نژادي از است كه مردم آن  ايران سرزميني پهناور

 تنوع بسياراز جهان  كشورهاي ديگراز بسياري  مقايسه با درهاي محلي است كه دربرگيرنده انواع خرده فرهنگ

بلوچ، ارمني، آشوري، هاي مختلف قومي فارس، كرد، ترك، لر، گروهاز است. تركيب مردم ايران  بااليي برخوردار

و  هارسوم، زبان هاي مختلف زندگي، آداب وشيوهاز رنگارنگ و اي متنوع مجموعه ...، گيلك، مازندراني، عرب، و

مانند آن را پديده آورده است كه براي و غذا، صنايع دستي، فرهنگ عامه و ادبيات محلي، موسيقي بومي، پوشاك 

  )1383،(مهديزاده. شودمحسوب مي كم نظيراي خارجي جاذبهو گردشگران داخلي 

  

 ايران درموانع توسعه گردشگري شهري و  هامحدوديت

بين المللي به و ملي ، سطوح مختلف محلي درمديريت توسعه گردشگري و حال حاضر، وظايف برنامه ريزي  در

و كنند تعقيب مي را منافع سازماني جداگانهو اهداف بخشي  موسسات مختلفي است كه معموالو  عهده نهادها

نوعي  با برخي موارد درحتي و هماهنگي كمتري همراه است و همكاري  با هااقدامات آنو ها بنابراين، معافيت

گروه  توان به چندمي مديريت گردشگري راو توسعه  در به روست. به طوركلي، نهادهاي موثرو تداخل رو تعارض 

ناهماهنگي و بخش خصوصي. باتوجه به تعدد و تقسيم كرد: نهادهاي دولتي، نهادهاي شهري، نهادهاي غيرانتفاعي، 

هاي كالن توسعه گردشگري سياست درمديريت يكپارچه و نبود برنامه ريزي و عملكرد سازمانهاي مسئول و قوانين 

نظام برنامه ريزي فضايي  درمديريت گردشگري شهري و توان گفت كه جايگاه برنامه ريزي كشور، مي درشهري 

تنگناهاي گردشگري و ها توان اهم محدوديتخالصه مي تبيين نشده است. به طورو به درستي تعريف  كشور، هنوز

 برشمرد: به صورت زير شهري را

  منطقه اي).و (ملي  هاي كالن آمايش سرزمينطرح نبود

  منطقه اي.و مقياس ملي  درهاي جامع گردشگري مصوب طرح نبود

  ...). اي، هادي و(جامع، ناحيه زمينه گردشگري درهاي توسعه شهري ضعف طرح

زمينه توسعه  درجهانگردي نارسايي مقررات ميراث فرهنگي و هاي ايرانگردي برنامهاز ريزي شهري جدايي برنامه

  گردشگري شهري.

  شهري.زمينه توسعه گردشگري  درنارسايي مقررات محيط يست 

  زمينه توسعه گردشگري شهري. در هاتشكيالت شهرداريو نارسايي مقررات 
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هاي بافتاز هاي شهري، حفاظت نوسازي بافتو جهت بهسازي  دراي سالهاي اخير، اقدامات پراكنده دراگرچه 

دهدكه بهسازي شهري صورت گرفته است، تحليل اجمالي اين اقدامات نشان ميو تاسيس شركت عمران و قديمي 

هاي سنتي است. ثانيا اقدامات انجام مبتني برديدگاه هاي تاريخي هنوزبافتو به ميراث فرهنگي  نحوه رويكرد اوال

تامين نيازهاي و ثالثا اين اقدامات باهداف توسعه پايدارگردشگري و است  جامع نگرو اساسي  شده فاقد يك راهبرد

  )1383 ،(مهديزاده. فرهنگي شهروندان كم ترانطباق داردو اجتماعي 

  

 تقويت و توسعه گردشگري شهري

آل جهانگردان است با اين جهانگردان، ايران هجدهمين كشور ايده هاي انجام شده در ميانبا توجه به نظرسنجي

هاي موثر در اين بخش، كشورمان هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در سياست حال به لحاظ عدم اتخاذ

تواند با مي اجتماعي كه -جهان دست يابد و اين امر سبب شده تا بسياري از معضالت اقتصاديگردشگري  بازار

توسعه  اي گذرا به جايگاه گردشگري در نظامشايد اشاره برجا بماند. توسعه گردشگري مرتفع شود همچنان پا

يزان ارشد كشوري و اقتصادي قرار ر برنامه انداز مناسبي را از اين حوزه فراروياقتصادي ديگر كشورها بتواند چشم

درصد از توليد ناخالص ملي آنها  10از درآمد اقتصادي كشورها و  ايدهد. در برهه كنوني، گردشگري بخش عمده

آمدهاي ملي بوده و جهانگردي منبع اصلي در در حداقل يك سوم از كشورهاي در حال توسعه، شود.را شامل مي

آيد. براي بيشتر كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي شمار مي ورها بهدر واقع مولد درآمد اقتصادي كش

بر اين گردشگري، افزون  آيد.، گردشگري ستون اصلي توسعه اقتصادي به شمار مي(LDCS) هحداقل توسعه يافت

ز ني  (BOP)هاي كشوريكند و در توازن پرداختهاي خود تشويق ميتوسعه زيرساخت دولت هر كشور را به

در اين ميان  آيد.مي دارد. به عبارتي گردشگري موتور قدرتمند پيشرفت در كشورهاي در حال توسعه به شمار نقش

 .هاي مختلف آن بايد به ديد علمي و كارشناسي نگريسته شودگردشگري و حوزه نكته اصلي بايد اين باشد كه به

از رشد قابل  هاي وابسته توريسم در ايراننون حوزهشد، اكاگر در سالهاي گذشته به آن پرداخته مي اي كهنكته

گردشگري است. شواهد نشان  هاي شهري پله اول توسعهدر اين ميان مسافرت .اعتنايي برخوردار شده بودند

جايي  به كند و در اين اقيانوس جارا تجربه مي ميليون سفر درون شهري 10دهد شهر تهران روزانه بيش از مي

اين در حالي است كه تهران و ساير . گردي جايش خالي است خيابان تفريحي بجز -فرت سياحتيشهروندان مسا

باشد. بر همين اساس  تواند پتانسيلي براي تورهاي گردشگري شهرياند كه ميامكاناتي را در خود جاي داده شهرها

به عبارت . شودگردشگري محسوب ميتوسعه  اي از كارشناسان توريسم معتقدند كه توريسم شهري زيربنايعده

خيابانهاي شهر به ويژه تهران بتوان سفرهاي هدفمندي را طراحي كرد كه هم  ديگر اگر به جاي سرگرداني مردم در

سفرها از درون  توان به توسعهرا با فرهنگ تهران آشنا كند و هم سفر را نهادينه كند، پس از مدتي مي هاتهراني

نهادينه كردن توريسم و توجه به  تواند بهميدوار بود و اين حركت گام به گام ميشهرها به درون كشور ا
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اوقات فراغت شهروندان است  گردشگري شهري يا تفريح شهري بخشي از گذراندن هاي آن توجه كند.زيرساخت

فراغت است. گردشگري شهري آن قسمت از گذران  كه حد فاصل گذران فراغت در خانه و خارج از شهر و آبادي

شود و به عنوان بخشي از نيازها و شهري محقق مي فضاهاي باز درون است كه در محدوده سكونت شهروندان در

از اين نظر گردشگري  شود.مستمر عموم شهروندان به صورت روزانه يا هفتگي محسوب مي هاي فراغتيفعاليت

 المللي متمايز است. امروزهمقياس ملي و بينخانه و فضاهاي سربسته با گردشگري در  شهري از گذران فراغت در

ريزي فراغت اهداف برنامه گسترش فضاهاي باز جمعي و ايجاد مراكز فراغتي به ويژه فضاهاي گردشگري به يكي از

نقش موثري در تعادل بخشي به گذران فراغت و  تبديل شده كه عالوه بر تامين اهداف اقتصادي و زيست محيطي،

تنوع و تحرك از يك  هاي فراغتي از بيشترينگردشگري در ميان فعاليت دارد و رواني جوامعتامين سالمت جسمي 

شايد بتوان گفت كه گردشگري به خصوص  ترين پهنه مكاني و فضايي از سوي ديگر برخوردار است سو و وسيع

ريزي و  سبب برنامهديگر را با خود همراه دارد و بدين  هاي فراغتياي تمام فعاليتگردشگري شهري به گونه

پرسش  طلبد.وجهي است كه توجه ويژه مديران شهري را مي پيچيده و چند مديريت گردشگري از امور حساس و

شهر واجد خصوصيات الزم براي پذيرش گردشگر شود.  شودهايي سبب مياصلي اينجاست كه چه شاخص

شهروندان است كه موجب ارضاي نيازهاي بخشي از گذران فراغت  گونه كه بيان شد گردشگري شهريهمان

  )1387، (هاشمي نژاد .شودشهر و محيط پيرامون شهر مي فضاهاي باز درون فراغتي مستمر آنان در

  

 توجه به گردشگري شهري و پيامدهاي حاصل از آن

ارض همراه گسترش گردشگري بنا به اهميت پيچيده و چند بعدي خود با اثرات گوناگون مثبت و منفي و نتايج متع

سه  درتوان ترين ابعاد و اثرات توسعه گردشگري را مينياز دارد. مهم هاست بنابراين به مطالعه و ارزيابي همه جانب

حال حاضر وظايف برنامه ريزي  درميدان زيست محيطي اثرات اقتصادي و اثرات اجتماعي و فرهنگي آن جست. 

بر عهده نهادهاي مختلفي 	گوناگون محلي ملي و فرا مليهاي سطح دركشور  درو مديريت توسعه ي گردشگري 

اند و از اين نظر اقدامات آن فاقد هماهنگي و همكاري الزم است. با توجه است كه هر يك داراي ساختار بخشي

توان گفت كه مي	هاي كالن توسعه گردشگري در كشوربه نبود يك رويكرد جامع و مديريت يكپارچه در سياست

گردشگري شهري در نظام برنامه ريزي توسعه و عمران به درستي تعريف و و تبيين نشده است. به هنوز جايگاه 

توان مشكالت بنيادي در توسعه گردشگري را فقدان رويكردي جامع و هماهنگ در توسعه گردشگري طور كلي مي

رهنگي نقش كمرنگ و ميراث ف	ايرانگردي	زيست محيطي	محلي و بين المللي ناهماهنگي ميان نهادهاي شهري

ها نقش ضعيف برنامه ريزي شهري و منطقه اي در تامين زيرساخت	ها در توسعه گرشگري شهريدولت و شهرداري

 گحضور كم رن	ها و تشكيالت اجرايي توسعه گردشگريناهماهنگي در قانون و تسهيالت گردشگري نارسايي و
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تبليغ و اطالع رساني برشمرد. 	نبودن آموزشضعف مشاركت در زمينه گردشگري و نيز كافي  بخش خصوصي و

 )1386 ،(اكبرزاده ابراهيمي

توان از راه گردشگري با توجه به سه پيامد اجتماعي و فرهنگي اقتصادي و زيست محيطي در امر گردشگري مي

غال و هويت قومي و بومي را معرفي و هنرهاي سنتي و بومي و نيز ادبيات عمومي را تقويت كرد. ايجاد اشت	شهري

هاي افزايش اشتغال سبب كاهش نابرابريمعرفي مشاغل جديد از دستاوردهاي مهم پرداختن به امر گردشگري است 

توان سازد. در حوزه زيست محيطي نيز با افزايش گردشگري ميشود و تعادل اقتصادي را فراهم مياجتماعي مي

هاي عمومي را كه موجب حفظ ه جلب مشاركتتقويت نهادهاي مربوط به اين حوز	بهسازي شرايط زيست محيطي

  )1386 ،اراضي كشاورزي و اراضي تحت حفاظت است را فراهم كرد. (اكبرزاده ابراهيمي

  

 هاشهرداري شهري وگردشگري متقابل  ارتباط

 هايدر تأمين زيرساخت ايكنندهنقش تعيين، به منزله مسئول اصلي امور شهر و مظهر مديريت محلي، هاشهرداري

توانند وظايف ساير نهادهاي وابسته نمي، هاشهرداري توسعه گردشگري شهري به عهده دارند و بدون همكاري فعال

ساز توسعه گردشگري شهري ها كه زمينهترين وظايف ويژه شهرداريبرخي از مهم. خود را به درستي انجام دهند

 :هستند عبارتند از

 .بهسازي سيما و منظر شهر

 .باز و فرهنگي شهريهاي فضا ساماندهي

 .تأمين بهداشت و نظافت شهر

 .تأمين ايمني و جلوگيري از سوانح

 .رساني گسترش امكانات دسترسي و اطالع

تجارب  هست. براساس فرهنگي داراي اهداف اقتصادي نيزو اجتماعي ، گردشگري شهري، عالوه براهداف فراغتي

ترين ابزارهايي است كه مناسباز عرصه توسعه گردشگري، يكي  در هافعاليت شهرداريو جهاني، دخالت  موجود

درآمدي براي  منابع جديد ايجادو  تامين اهداف كالن مديريت شهري باعث افزايش رونق اقتصادي شهر عالوه بر

  است: زير گوناگون توسعه گردشگري به قرار شود. آثارمي هاشهرداري

  .هابراي شهرداري منابع مستقيم درآمد ايجاد

  .بخشهاي مختلف دركمك به گردش اقتصادي 

  .براي شهروندان جديد درآمد اشتغال و ايجاد

  .بومي توليدات محلي وو  كمك به گسترش صنايع دستي، هنرها

  اجتماعي شهروندان.و گسترش زمينه مشاركت اقتصادي 
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هنري، و انواع فضاهاي فرهنگي  زمينه ايجاد درگذاري سرمايه با هابيشتركشورهاي جهان، شهرداري درامروزه 

ها، بازارهاي ها، جشنوارهبرگزاري انواع نمايشگاهو هاي تفريحي هاي ورزشي، پاركها، مجتمعموزه، هانمايشگاه

اين گونه از به علل مختلف  شهرهاي ايران، بنا دركنند. شهرداري جذب ميو درآمدسرشاري براي شهر ...، مكاره و

ها شهرداري ساختار درنگري ازب مندازاين وضعيت ني به درستي استفاده نمي شود. تغيير هنوزها فرصتو امكانات 

  )1383 ،مالي آنهاست. (مهديزادهو افزايش استقالل مديريتي و 

 داردهاي تجزيه و تحليل ها و روشها، مفاهيم، تكنيكگردشگري شهري نياز به توسعه يك بدنه منسجم از نظريه

 گردشگري از نقش خاص شهرها در هم هدف مشترك درك درستيادهد مطالعات در جهت برخي از كه اجازه مي

  .(Evans, 2000)به وجود آورد.  و عملكرد شهرها شكلگردشگري در  گاهجايو هم 

  

 مديريت شهري و شبكه هماهنگ گردشگري شهري

پايدار گردشگري، دانشي ميان رشته  برنامه ريزي و مديريت توسعه ي گردشگري با توجه به اهداف و اصول توسعه

ها و نهادهاي گوناگون مسئول در هاي گوناگون علمي و همكاري بخشآيد كه به همكاري رشتهاي به شمار مي

ريزي و مديريت گردشگري شهري شناسايي منابع و عوامل موثر توسعه و عمران شهري نيازمند است. جوهر برنامه

هاست كه در راستاي تامين نيازهاي فراغتي عامه شهروندان هينه و پايدار از آندر توسعه ي گردشگري واستفاده ب

مديريت  رود. بنابراين محورهاي اصل برنامه ريزي وملي و فراملي به كار مي		كنندگان در مقياس محلي ديدو باز

عوامل اصلي موثر  شناسايي	تعيين مقياس برنامه ريزي	گردشگري به تعيين سلسله مراتب برنامه ريزي و گردشگري

شود كه در اين هاي نگهداري ظرفيت منابع گردشگري مربوط ميها و روشدر توسعه گردشگري و تدوين سياست

 برعهده خواهد داشت. ميان مديريت شهري نقش بسيار مهم و موثري را در ايجاد هماهنگي و تعامل در اين نها موثر

اجتماعي و فرهنگي تقسيم كرد. اين  ،زيارتي ،هاي طبيعي تاريخيهاي گردشگري ايران را به گروهتوان جاذبهمي

آبشارهاي 	هاها چشمهدرياچه	هاهاي طبيعي، شامل منابع آبي مانند: رودخانهها از جمله: منابع و جاذبهگروه

 هاي سردسير گرمسير و معتدل هستند. منابع تاريخي وكوهستان و كوير و اقليم	هاجلگه منابع جنگل	طبيعي

توان بر شمرد. در باره ي هاي هنري را از اين دست ميبناهاي تاريخي و يادمان	سكونت گاههاي باستاني	يادماني

نيز آرامگاه پيشوايان ديني،  هاي مقدس مسلمان و ساير اديان وها و مكانتوان زيارتگاهمنابع اعتقادي و زيارتي مي

هنرها 	فرهنگ عشايري		هاي محليفرهنگ دليل گوناگوني اقوام ونيز به  معرفي كرد و علمي و هنري را به گردشگر

نظر  هاي فراواني را براي گردشگران درتوان جاذبههاي محلي و بومي و نيز صنايع متنوع دستي و محلي ميو آئين

به  هاي ياد شده را ندارند، مديران شهريهاي ديگر كشورها دقت شود در شهرهايي كه ويژگيگرفت. اگر به تجربه

هاي فرهنگ سراها ايجاد انواع موزه ورزشي و -هاي فرهنگيهاي چند منظوره ايجاد مجموعهايجاد و توسعه پارك

ساماندهي مسيرهاي  طبيعي تاريخي و هنري و تبديل بناهاي با ارزش قديمي به مراكز فرهنگي و هنري ايجاد و
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-هاي تاريخي ساماندهي و طراحي درهبافتهاي تفريحي بهسازي و نوسازي راسته ،پياده و دوچرخه سواري

  )1386 ،(اكبرزاده ابراهيمي .كنندسواحل درياها و رودخانه و نيز به ايجاد بناهاي يادماني اقدام مي	ها

  

  نتيجه گيري

رود و همواره بشر به دنبال يافتن هدف همه جوامع بشري به شمار مي ،دستيابي به رشد و توسعه در سطوح مختلف

باشد. در سالهاي اخير گردشگري به عنوان راهكارهاي مختلفي جهت دستيابي كمال و توسعه بوده و ميابزارها و 

اي متنوع و داراي ابعاد و سطوح مختلفي يكي از عوامل مهم فرايند توسعه جلوه گر شده است. گردشگري حوزه

ردشگري شهري را مورد تحليل و است، سعي ما در اين مقاله براين بود تا يكي از ابعاد مهم آن تحت عنوان گ

بررسي قرار دهيم و نقش آن را در دستيابي به رشد و توسعه تبيين نماييم. در فرايند توسعه و مديريت شهري 

تواند نقشي بسزا ايفا نمايد كه لزوم و اهميت آن بايد براي مسوالن و مديران شهري تبيين گردشگري شهري مي

ه ايجاد شود. در مديريت شهري بايد نقاط ضعف و قوت گردشگري شهري گردد و فرهنگ متناسب در اين زمين

اي با مشاركت ارگانهاي مختلف به اجرا درآيد تا بتوان پارچهبرنامه مدون و يكبا هدفگذاري موثر، مشخص شود و 

به  در گردشگري شهري دست يافت و توسعه پايدار را يبه جايگاه مناسب ،با رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت

  ارمغان آورد.
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