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  :ده رساله يچک
براي ساکنان آن  اقتصادي و محیطی    ،اجتماعی   ،منافع شخصی دربرگیرنده ،یک شهردر گري هاي گردش ویژگیدارا بودن 
 ،خودشکوفایی رشد خالقیت و  ،افزایش سالمت و بهداشت روانی ،تنش که رهایی از فشار و صورتاین  به .شهر است

شخصی حاصل از  و مزایاي فعرا به عنوان منا شهروندان اجتماعی تکامل شخصیت حتیها و  ها و آموزش رشد مهارت  
پرورش  ،و توسعه روابط جمعی هاي خانوادگی  تقویت وابستگی ،از سوي دیگر .توان بر شمرد گردشگري شهري میتوسعه 
گسترش  ،سیسات زیرساختیأتوسعه خدمات و ت شهري، توسعه و عمران نواحی ،اشتغالو  افزایش کار ،ي اجتماعی روحیه

و  ترویج ،نواحی شهري جلوگیري از تصرف و اشغال در ،یب منابع طبیعی و میراث فرهنگیاز تخر جلوگیري ،رفاه عمومی
منافع دیگر  از محیطی نیز محیطی و تقویت همکاري نهادهاي مدیریت شهري و زیست موزش فرهنگ زیستآ

   .گردشگري شهري به شمار می آیندتوسعه اقتصادي و محیطی  ،اجتماعی
هاي راهبردي و  به تبیین سیاست) شهرداري(هاي موجود در مدیریت شهري  فاده از ظرفیتتاس در تالش است تا بارساله این 

هاي محلی در مقوله گردشگري و  ها به عنوان نهادها یا حکومت ورود شهرداري. اجرایی در توسعه گردشگري شهري بپردازد
باشد که در این خصوص مدیریت شهري نیازمند  توقعات جدید شهروندان می  اوقات فراغت شهرها، برخواسته از انتظارات و 

در همین راستا شهرداري تهران به عنوان . باشد ها می ریزي و اجراي این فعالیت هاي راهبردي و اجرایی جهت برنامه سیاست
نق تا بتوان از این تجربه علمی جهت تأمین و رو گرفته استپایتخت کشور در نمونه موردي این مقاله مورد بررسی قرار 

به همین منظور با استفاده از آزمون  .برداري شود منافع اجتماعی، اقتصادي و محیطی شهروندان سایر شهرهاي کشور نیز بهره
رسشنامه هاي این رساله مورد تحلیل قرار گرفته و پمربوط به اسخنامه هاي پتمامی  Rآماري و تحلیلی  نسبت و نرم افزار

آنچه به عنوان نتیجه کلی از این رساله می توان دریافت، قائل . زمون گذاشته شده استنتایج آن با فرضیات مورد نظر به آ
و خبرگان می ) شهروندان(بودن به اثرات مثبت ورود مدیریت شهري در توسعه گردشگري کالنشهر تهران توسط ذینفعان 

  .باشد
  
 

  .هاي راهبردي و اجرایی هري، سیاستمدیریت شهري، شهرداري، کالنشهر تهران، توسعه گردشگري ش :واژگان کلیدي
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  :يشگفتارپ

مقوله مدیریت بخش الینفک در هر نوع برنامه ریزي است، و شاید رکن اصلی آن باشد و در ساده ترین شکل، 
بدین ترتیب مشخص . هدایت و کنترل یک کار یا سازمان عمل: فرهنگ آکسفورد آن را چنین تعریف می کند

از این رو می توان به شکل . رایندي عملی است که در آن باید تصمیم گیري صورت گیردمی شود که مدیریت ف
مانند انسانی (فرایندي که طی آن شخص یا اشخاصی با در اختیار داشتن منابع : دیگري مدیریت را تعریف کرد

  .معین در زمان مشخص براي رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، تصمیم می گیرند) و اقتصادي
رویکرد مورفی در نوع خود  ریف گوناگونی ارائه شده است، ولیدر صنعت گردشگري، براي فرایند مدیریت تعا

معتقد است که مدیریت گردشگري باید در وهله نخست مؤثر باشد و طیف گسترده  وي. اهمیت ویژه اي دارد
، کنترل و تصمیم گیري را شامل اي از مقوله هایی نظیر تکنیک هاي بازاریابی، بخش عمومی، اطالعات، تفسیر

منظور مورفی از مدیریت مؤثر این است که در صنعت گردشگري، نظام مدیریتی باید به گونه اي طراحی . شود
به عبارت دیگر، انتخاب و . و سازماندهی شده باشد که تصمیمات بتوانند در عمل قابلیت حصول داشته باشند

شد که با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی، مانند ویژگی هاي اعمال مدیریت گردشگري باید به شکلی با
براي مثال، می توان از . اقتصادي و اجتماعی و واقعیتهاي جاري، بتواند در فرایند تصمیم گیري مؤثر واقع شود

نگرش مک کنل که از پیشگامان نظریه پردازي در حوزه گردشگري است، در این خصوص یاد کرد که به 
ي جاري جدید در جهان کنونی نظیر شرایط فراصنعتی، نیازها و الزامات اشکال جدید زندگی اشاره واقعیت ها

می کند و در این راستا به تبیین ضرورت تحوالتی در برنامه ریزي و مدیریت گردشگري می پردازد، تحوالتی 
  .وناحیه اي وفق دهندکه باید خود را با شرایط جدید و آینده در سطوح بین المللی، منطقه اي، و ملی 

در فرایند مدیریت صنعت گردشگري، گروهها، سازمانها و بخش هاي دولتی و خصوصی مختلف و در سطوح 
در این زمینه، الیوت معتقد است که دراین فرایند منابع قانونگذاري مانند مجلس شورا، . گوناگون شرکت دارند
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شهرداریها، ردشگري ، دولت هاي محلی مانند سازمانهاي دولتی متولی صنعت گردشگري مانند وزارت گ
شوراهاي منتخب، گروههاي ذینفع مانند سازمانهاي غیر دولتی و گروههاي زیست محیطی، صنایع مرتبط با 
گردشگري مانند حمل ونقل، هتلداري و آژانس هاي گردشگري، احزاب مختلف سیاسی و رسانه ها، مراجع 

بنابراین . ن المللی مانند سازمان جهانی گردشگري، مشارکت دارندقضایی مانند دادگاهها و سازمانهاي بی
مشخص می شود که فرایند مدیریت گردشگري که می تواند به عنوان رکن اساسی برنامه ریزي گردشگري تلقی 

با این . شود، داراي ابعاد زیادي است که طی آن گروههایی بسیار به صورت مؤثر، می توانند شرکت داشته باشند
به . و مشکل را حل کنند یر، مدیران گردشگري باید هم در شرایط رسمی و هم غیر رسمی تصمیم بگیرندتعب

« عبارت دیگر، در دنیاي واقعی مدیریت گردشگري، به هیچ عنوان نمی توان خط مشخص و واضحی مابین
یران باید به سؤاالتی پیچیدگی خاصی دارد که در عمل مد اًترسیم کرد، چرا که این حوزه واقع» عمل«و » اصول

براي مثال، مدیریت صنعتی . پاسخ بگویند که با کلماتی نظیر چرا، چه کسانی، چگونه چه چیزي شروع می شوند
گردشگري با سطوح مختلفی از دولت سرو کار دارد مانند ملی، ناحیه اي و محلی، در بخش خصوصی نیز همین 

از این رو، تفاوت مدیریت . ا خطوط هوایی بزرگ بین المللیمورد مصداق دارد از راهنماي تورگردانی گرفته ت
مؤثر و کار آمد صنعت گردشگري با سایر انواع مدیریتها، در درك موارد اشاره شده و اجرا و عمل متناسب با 

  .شرایط، نهفته است
خش هاي از طرف دیگر ، صنعت گردشگري به مجموعه اي از فعالیتها اطالق می شود که همواره در سطوح و ب

معموأل این فعالیتها در سه سطح قابل بررسی و تحلیل اند که عبارت اند از . مختلف یک جامعه جریان دارد
در سطح نخست، متولیان دولتی تدوین . سطوح دولتی، سطوح سازمان ها و مؤسسات و تشکیالت حمایتی

به گردشگري را ترسیم می کنند،  سیاست ها، استراتژي ها، و تنظیم برنامه، چهارجوب کلی فعالیتهاي مربوط
در سطح دوم، سازمانها، نهادها و مؤسسات مختلفی وجود دارند که . مانند غالب سازمان هاي ملی گردشگري

اجراي عملیات سطح اول را به عهده دارند، مانند مراکز اقامتی، جاذبه هاي تاریخی و فرهنگی و شبکه حمل و 
وجود دارند که در راستاي فعالیت هاي گردشگري خدمات محلی ي ادر سطح سوم، مؤسسات و سازمان ه .نقل

وظیفه عمده مدیریت گردشگري . بانکها، رسانه ها و نیروهاي امنیتیشهرداریها، حمایتی ارائه می کنند، مانند 
  .ایجاد هماهنگی، کنترل و هدایت این فعالیت ها در سطوح یاد شده ست

ي، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، کنترل و اصالح برنامه ها عناصر از این رو، می توان گفت که برنامه ریز
در واقع، مدیریت سنجش عملی برنامه ریزي گردشگري . اصلی چرخه مدیریت گردشگري محسوب می شوند

. را شامل می شود که طی آن باید با استفاده از ابزارهاي مناسب به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد
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هاي اخیر، کنترل و ارزیابی تأثیرات مختلف صنعت گردشگري بر ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست  البته در دهه
بنابر این می توان مدیریت . محیطی جامعه از مهم ترین عملکردهاي مدیریت گردشگري به شمار می آیند –

شگري در سطوح فرایندي که طی آن مابین  فعالیت هاي مختلف صنعت گرد: گردشگري را چنین تعریف کرد
این تعریف سعی بر آن دارد که تمامی مقوله هاي . گوناگون، هماهنگی، هدایت، کنترل و تصمیم گیري می شود

با این  .مطرح در مفهوم مدیریت را از یک سو و مفاهیم صنعت گردشگري را از سوي دیگر مد نظر قرار دهد
نگی مدیریت گردشگري بصورت مختصر و توضیحاتی که ارائه گشت، ارتباط موضوعی بین مدیریت و چگو

  .نسبی بیان گردید ولی مبحث مورد توجه این رساله مقوله مدیریت گردشگري شهري است
محققان گردشگري یا شهري اما  گردشگري شهري نوعی از گردشگري است که بسیار مهم و جهانی است

تر تحقیقات نظري به مطالعات  مومیمخصوصاً در مورد مرتبط ساختن عاند؛ به آن دادهاهمیت بسیار کمی 
در نتیجه، جدا از اهمیت آن، گردشگري شهري نیمه تعریف شده مانده است و به طور مبهمی . گردشگري

 .مند انجام شده است با ساختار نظام مناسب هاي کمی در رابطه با درکی محدوده آن تعیین شده است و پیشرفت
شهرهایی که اقتصاد از  وانی براي شهرها به دنبال داشته باشد اماتواند سود اقتصادي فرا میشهري گردشگري 

شهرهایی که پایه اقتصادي . رود که کمتر از دیگر شهرها سود ببرند آنها بیشتر به گردشگري تکیه دارند توقع می
تا رساله همین راسدر .برند اما از همه کمتر به آن وابسته هستند متنوعی دارند بیش از همه از گردشگري سود می

مذکور سعی در تبیین نقش مدیریت شهري در توسعه گردشگري دارد، نقشی که تاکنون توجه جدي بدان 
  .صورت نگرفته ولی زمینه هاي مستعدي در خصوص بسط و توسعه آن وجود دارد

 در این خالصه مدیریتی. شده است، که کلیات آن در ادامه آمده است نج فصل زیر تنظیمپرساله مذکور در 
  :خالصه اي از هر فصل به اختصار آمده است

  کلیات تحقیق: فصل اول
  مفاهیم و چارچوب نظري تحقیق :فصل دوم
  هاي شهر تهران زمانی و جاذبه -هاي مکانی شناخت ویژگی :فصل سوم

  هاي آن روش و چگونگی انجام تحقیق و ارائه یافته :فصل چهارم
  اهکارها وپیشنهاداتبندي، آزمون فرضیات و ارائه ر جمع: فصل پنجم
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 : بیان مسأله
  هاي شاخصه  هر کشور براساس  جغرافیایی -  سیاسی  و تقسیمات  ضاییف  سیستم  مراتب  از سلسله  بخشی  عنوان  به هاشهر

... و  ريگی تصمیم  در نظام  مردم  و مشارکت  اجتماعی  مندي آگاهی، عالقه  حکومت، مدیریت، سطح  نوع مانند  مختلفی
  .شوند یت میریافته و مدی  شکل
و به دنبال آن مشکالت خاص زندگی شهري، بیش از پیش توجه به در عصر حاضر گسترش شهرنشینی ان ین میدر ا

عالوه بر موضوعاتی همچون . زندگی شهروندان را ضروري ساخته است بهبودبراي هاي سودمند  راهبردها و چاره
از عوامل بسیار مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین  ریزي شهري، شهري، ایمنی و برنامهزیست شهري، حمل و نقل  محیط
  .است "مدیریت شهري"، کند یفاء میا حاکم بر شهرها يفضااي بر عوامل سازنده  کننده
  دلیل  به. زدسا  را هماهنگ  عناصر شهري  میان  روابط تا دارد  شهر سعی امور  مطلوب  اداره  هدف با  شهري  مدیریت  نظام

  دارد و بدون  دخالت  در آن  مختلفی  باز، عوامل  سیستم  یک  مثابه به  شهري  مدیریت  سیستم  بودن  اي رشته  میان و  گستردگی
ریزي،  برنامهت و یریمدداد، زیرا هنر   تغییر شکل  آن  اهداف  را در جهت  عناصر و روابط  توان نمی  سیستم  این  شناخت
 .عناصر است  آن  بین  و ایجاد روابط  ناصر سیستمع  شناخت
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اي که اهداف و ابزارهاي رسیدن به آنها را مشخص کند  هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافتهد یترد یب
د شهرها نیز به عنوان یک سیستم، نیازمن. گراید نظمی می پاشد و به بی را هماهنگ سازد، از هم میآن يها و فعالیت

  .دنها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهري را هماهنگ نمای باشند که به تعیین اهداف و برنامه مدیریت می
افزایش انتظارات و نیازهاي مردم، کاهش . ریزي با شرایط متغییري روبرو هستند امروزه شهرها از لحاظ مدیریتی و برنامه

اعی و کالبدي شهر از جمله مشکالتی هستند که امروزه مدیران هاي اجتم زیست و پیچیدگی منابع مالی، تخریب محیط
  .اند شهري با آن مواجه

دگی پیچیده شهري حد و حصر زن هاي بی مسئول رفع مشکالت و تأمین نیازمندي يت شهریریمداز نظر مردم شهرنشین، 
ي روزمره مردم شهرنشین امروز ها کنندگان شهرها محدود به انجام خواسته توان گفت مشکل اداره که میطوریآنهاست، ب

هاي جدید مردم  هاي علمی و صنعتی توأم با رشد فکري و افزایش نیازها و خواست نیست، بلکه تحوالت و پیشرفت
تري مواجه  کنندگان امور شهري را با مشکالت بیشتر و پیچیده براي استفاده بیشتر از امکانات و خدمات شهري، اداره

  .ساخته است
زه با رشد روزافزون تکنولوژي، ارتباطات، آگاهی شهروندان و سطح توقعات آنها، مسائل شهري نیز در واقع امرو

در  يران شهریمدشهروندان و تر و حل آنها نیز دشوارتر شده است؛ یکی از این نیازهاي جدید و مورد توجه  غامض
 . است "توسعه گردشگري و اوقات فراغت  "کالنشهرها، مقوله 

هاي خاصی را براي ساکنانش به وجود آورده و ادامه چنین  شهرها، تنگناها و محدودیت توسعهتکامل و  است که یهیبد
گیر زندگی دست و پاها به دنبال گریزگاهی باشند که خود را براي مدتی از معضالت  ده که انسانیگرد روندي باعث 

در این میان، توقعات . ست رفته اختصاص دهندشهري رها سازند و زمانی را براي تفریح و تفرج و ترمیم قواي از د
ریزي شده  شهروندان از مدیریت شهري در جهت ایجاد، گسترش و توسعه یک گردشگري راحت، ارزان، ایمن و برنامه

تأمین امکانات و تسهیالت  موضوع چگونگی گذران اوقات فراغت، نرویاز ا. نماید رخ می) شهر(محیط ساکن در آن 
 يو چه برا يشهروندان به عنوان ساکنان دائم شهر يچه براآن، مرتبط با ي هااماندهی فضاگردش و تفریح و س

  .ریزي و مدیریت شهري تبدیل شده استبرنامه به محوري اصلی درردائم شهر یدکنندگان به عنوان اشخاص غیبازد
آن ابعاد  و توسعه شناخت ،رسیبر اما پیچیده داراي ابعادي مختلفی است ا کارکردیعملکرد گردشگري به عنوان گرچه 

از اینرو موفقیت در . طلبد هاي گوناگون را می از حوزه یک تخصص خاص خارج بوده و مشارکت متخصصین رشتهز ین
هاي  ها و سازمان اي از تخصص بینانه در گرو مشارکت واقع) بویژه در کالنشهرها(ایجاد یک گردشگري موفق در شهرها 

  . مرتبط با آن است
  متعدد و متنوع يها و سازمانبر عناصر   و مشتمل  بسیار گسترده  سازمان  یک  اجرایی - اداري  لحاظ  به  شهري  مدیریت

  هرحال  اما به شوند، می  را شامل  اي گسترده  عملکردي  عناصر طیف  هرچند این. شهر است  امور یک  اداره  براي  الزم
و   امور اداري  ویژه  و به  سیستم  شده  تدوین  عملکردهاي  در تمامی  که  است  شهرداري  سازمانآن   و اصلی  عنصر مرکزي
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  شهر محسوب  و اجتماعی  سیاسی  مدیریت  سو، جزء عناصر مهم  از یک  شهرداري  واقع در. است  دخیلآن   اجرایی
  هاي باید بتواند پروژه  شهري  تمدیری .است  شهري  مدیریت  سیستم  عنصر اجرایی  دیگر مهمترین  گردد و از طرف می

  و جاري  فنی  کلی  با مفاهیم  بایست یم  لحاظ  دهد و بدین  سوقخود   شهروندان  نفع  به را  هر سازمانی  از سوي  اجرایی
 تواند در هایی که می به همین سبب شاید بتوان گفت که یکی از ارگان. کند  حاصل  آشنایی  خدماتی  هاي دستگاه  تمامی
و  "مدیریت شهري"ریزي و ساماندهی امورات مرتبط با گردشگري در یک شهر نقش عمده و مؤثري داشته باشد،  برنامه

  . باشد"هایشهردار" يریا به تعبی
 یالتیتشکهم و  یمفهومفراوانی هم به لحاظ هاي  ها و فرصت ها، ظرفیت مدیریت شهري در حال حاضر داراي توان

اي و مشارکتی خود، در جهت برآورده ساختن بسیاري از نیازها و  ء به رویکردهاي نوین توسعهتواند با اتکا است که می
  شهري  مدیریت  بر سیستم  و وظایفی  اهداف  چه  نکهینجا مورد توجه است ایاما آنچه در ا .توقعات شهروندان گام بردارد

در   اهدافن یا  تحققاز   توان می  معیارهایی  با چه و یدا کندپ  باید تحقق  طریق  و از چه  چگونه  اهداف  است و این  مترتب
  مسایل  و تبیین  شناسایی  مستلزم  اول  ها، در وهله سوال  این  به  پاسخ ؟بهره برد يو اوقات فراغت شهر يتوسعه گردشگر

  سیستم  تئوریک  هدف یکلبطور. است  بر آن  حاکم  مسایل  شناخت  دوم  و در وهله  شهري  مدیریت  سیستم  مبتالبه
  براي  مناسبی  و محیط  زمینه ، جامعه  متعارف  در سطح  که  نحوي به  است  شهري  فرایند توسعه  شهري، تقویت  مدیریت
  کالن  هدف  این  در قالب. شود  فراهمآنها   و اقتصادي  اجتماعی  هاي ویژگی  تناسب کارآمد شهروندان، به و  راحت  زندگی

 :کرد  زیر تعیین  شرح به  شهري  مدیریت  سیستم  برايز یگر را نیدخرد فراگیر   هدف  سه  انتو می

 ؛شهر  فیزیکی  از محیط  حفاظت -

 ؛پایدار  و اجتماعی  اقتصادي  توسعه  تشویق -

 .درآمد کم  هاي گروه افراد و  به  ویژه  باتوجه  شهروندان  کلیه  کار و زندگی  ارتقاء شرایط -

ل است ین پتانسیا واجدشهرها کالنو اوقات فراغت در  يبه مقوله گردشگر يت شهریریژه مدیکرد ویرو یفعلط یدر شرا
هاي گردشگري بودن یک  واجد ویژگیچرا که  ؛سرعت بخشد يت شهریریمد يبه اهداف فوق را برا یابی، دستکه بتواند

کل که رهایی از فشار و تنش، افزایش به این ش ست؛آناقتصادي و محیطی   اجتماعی،  شهر حاصل منافع شخصی، 
به  ها و نیز تکامل شخصیت افراد راها و آموزش خالقیت و شکوفایی، رشد مهارت رشد  سالمت و بهداشت روانی، 

هاي خانوادگی و تقویت وابستگی توان بر شمرد؛ از سوي دیگر عنوان منافع شخصی حاصل از گردشگري شهري می
و تأسیسات زیرساختی، گسترش  افزایش کار و اشتغال، توسعه خدمات ي اجتماعی،یهتوسعه روابط جمعی، پرورش روح

ترویج  میراث فرهنگی، جلوگیري از تصرف و اشغال در نواحی شهري، رفاه عمومی، جلوگیري از تخریب منابع طبیعی و
 نافعمحیطی و تقویت همکاري نهادهاي مدیریت شهري و زیست محیطی نیز از مزیست و آموزش فرهنگ

تحقق این موارد همگی در راستاي  که آیند به شمار میشهروندان  يبرااقتصادي و محیطی گردشگري شهري  اجتماعی،
  .باشد الذکر می گانه مطرح شده فوق اهداف سه



www.shahrsazionline.com 
 

 

البته نگاه مدیران کالنشهرها در خصوص مقوله گردشگري صرفاً منوط به توسعه گردشگري در مقیاس شهر و  
بنایی جهت توسعه گردشگري در مقیاس ملی و جهانی در  تواند زیربنا یا سنگ نبوده بلکه این نگاه می) محلی(شهروندان 

یک کالنشهر نیز باشد؛ هدف از توسعه این نوع از گردشگري نیز صرفاً در برگیرنده نگاهی مبتنی بر رفع نیازهاي فراغتی 
تواند براي مدیریت شهري و  شود که می یموضوعی پنداشته م برداري از این مقوله شهروندان نبوده بلکه استفاده و بهره
البته در کنار . به همراه داشته باشد يادیفرهنگی، زیست محیطی و سیاسی بسیار ز -شهروندان منافع اقتصادي، اجتماعی

که متولی اصلی آورد، نباید از معایب آن نیز غافل بود چرا  تمامی منافعی که توسعه گردشگري براي شهرها به ارمغان می
گردشگري در کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري بوده و حفاظت از بسیاري از اماکن تاریخی و 

با حضور خود باشد و شهرها صرفاً میزبان میهمانان و گردشگرانی هستند که  در اختیار نهادهاي دولتی میز ینگردشگري 
 ياز محل درآمدها ياعتبارهیچگونه ان ین میدر اات شهري بوده و هستند و بر زیرساختها و تجهیزشتر یبفشار  موجب

ها به عنوان نمایندگان اجرایی فعلی مدیریت شهري پرداخت  به شهرداري و عوارض آن يمرتبط با بخش گردشگر
  .شود نمی
هاي گوناگون ي گردشگري درکشور در سطحریزي و مدیریت توسعهوظایف برنامه درحال حاضر ان ذکر است کهیشا

اند و از این نظر اقدامات آنان فاقد بر عهده نهادهاي مختلفی است که هر یک داراي ساختار بخشی ملیمحلی، ملی و فرا
توان مشکالت بنیادي در توسعه گردشگري را در فقدان رویکردي به طور کلی می اما هماهنگی و همکاري الزم است

و  ایرانگردي محیطی،المللی، ناهماهنگی میان نهادهاي شهري، زیستو بین توسعه گردشگري محلی هماهنگ در جامع و
شهري، نقش  ها و شوراهاي شهر در توسعه گرشگريشهردارينهادهاي محلی نظیر میراث فرهنگی، نقش کم رنگ 

ی و گردشگري، نارسای ها و تسهیالتزیرساختنیازها، مین أت توجه به اي درریزي شهري و منطقهضعیف برنامه
رنگ بخش خصوصی و ضعف مشارکت در ها و تشکیالت اجرایی توسعه گردشگري، حضور کمناهماهنگی در قانون

   .رسانی برشمردآموزش، تبلیغ و اطالع ي گردشگري و نیز کافی نبودنزمینه
گري کشور هاي کالن توسعه گردشنبود یک رویکرد جامع و مدیریت یکپارچه در سیاست با توجه بهف و ین توصیبا ا
توان گفت که هنوز جایگاه گردشگري شهري در نظام مدیریت شهري به عنوان حکومت محلی به درستی تعریف و می

  .تبیین نشده است
در این رساله سعی شده است تا با نگاهی علمی به تحلیل اثربخشی و کارآیی مدیریت شهري در توسعه گردشگري 

  . بر پایه آن، راهبردها و پیشنهادهاي الزم در همین راستا تبیین گرددکالنشهر تهران پرداخته شود؛ تحلیلی که 
 هاي جدید و نیز توجه به رویکردهاي نوین در مدیریت شهري از اینرو تالش خواهد شد تا با شناخت پارادایم

بررسی  تهران مورد يشهرکالن يآن در فضا و توسعه تیریمد ،يزیر ، مقوله گردشگري، برنامه)يخوب شهر یحکمران(
  .قرار گیرد

  : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 
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هاي متعددي  این رشد با پدیده. هاي شهري یکی از تحوالت عمده عصر جدید و حتی تاریخ بشریت است توسعه فضا
هاي روحی و  نیاز. و در جاي جاي زندگی شهري سایه افکنده است بودههمراه بوده که ابعاد آن بسیار گسترده و پیچیده 

رو را فراهم آورده از اینی به عنوان ضرورت اصلی کیفیت زندگی شهري، زمینه بسط و گسترش صنعت گردشگري زیست
هاي  بسیاري از کشور کهیتا جائ، ترین صنعت در جهان شناخته شده است گردشگري به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع

که بخش اعظم منابع و   از آنجائی. ندا هاستوار نمود پیشرو این جریان، ساختار و اساس توسعه اقتصادي خود را بر آن
ها استقرار یافته، توجه به گردشگري شهري سبب پویایی، رونق و توسعه سریع آنها شده  هاي گردشگري در شهر جاذبه
  . است
گسترش فناوري اطالعات و . هاي جوامع، توسعۀ گردشگري است ترین نیاز تردید یکی از اساسی ، بیسخنن یبا ا

اجتماعی و  -آیینی و تعامالت فرهنگی -هاي تاریخی تکنولوژي و به تبع آن رواج زندگی شهري از یک سو و پیوند
هاي روحی و اقتصادي از طرف دیگر از مهمترین عواملی است که این صنعت را در جهان کنونی مورد توجه  ارضاي نیاز

در ترین فعالیت اقتصادي  سبب شده تا در ردیف پیشرو زایی سریع گردشگري تنوع، پویایی و درآمد. قرار داده است
  . به شمار آیدجهان 

یکی از این الگوهاي فضایی، گردشگري شهري . کند گردشگري در چارچوب الگوهاي فضایی خاصی عمل میصنعت 
مهمی مقاصد گردشگري   غالباً  هاي تاریخی و فرهنگی بسیار زیادي دارند جاذبه نواحی شهري به علت آنکه. است

هاي  استادیومها، بناهاي یادبود، تئاترها،  وزههاي متنوع و بزرگی شامل م شهرها، معموالً جاذبه. گردند محسوب می
هایی مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور  ها، شهربازي، مراکز خرید، مناطقی با معماري تاریخی و مکان ورزشی، پارك

هاي گردشگري در  عالوه بر این، حتی در صورتی که جاذبه. کند ا جذب میدارا بوده که این خود گردشگران بسیاري ر
را در رابطه با خود ا حومه شهرها واقع باشند از آنجا که شهرها در عینیت یافتگی مکانی، تبلور فضایی یمناطق غیرشهري 
هاي فضایی  ی در کنشاز اهمیت اساسز ینکارکرد تنگاتنگ شهر و پیرامون و دهند در فضاي شهري  پیرامون شکل می

زیرا محل سکونت، سرویس غذا،  ؛دشو می حجم زیادي از گردشگري در شهرها ن امر موجب تمرکزیبوده و ابرخودار 
اند که بازدید کنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر  ارتباطات، حمل و نقل سایر خدمات گردشگري در شهرها واقع

  .کنند از آنها استفاده می
میزبان و تولید فضاي گردشگري در رابطه با سفر به مناطق شهري با  -شهري، عملکرد متقابل گردشگرگردشگري  

ها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط به گردشگري است که آثار متفاوتی را  هاي متفاوت و بازدید از جاذبه انگیزه
  . نهد بر فضا و اقتصاد شهري بر جاي می

خدمات (ها به خروجی....) ها، مردم،پول، مهارت(هاي خارجی مدیریت شهري تبدیل دادهام نظي وظیفهان ین میدر ا
؛ در با کارایی و اثربخشی باالست....) شهري، رضایت، دستیابی به اهداف ذینفعان مختلف در یک سازمان شهري و

  .ی استي به شدت داراي ضعف و از هم گسیختگت شهریرین کارکرد در نظام مدیا شرایط کنونی
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ي گردشگري و توسعه شناسایی منابع و عوامل موثر در ،در این مقوله ریزي و مدیریت گردشگري شهريبرنامه انیبن
نیازهاي فراغتی عامه شهروندان و بازیدکنندگان در مقیاس محلی،  استفاده بهینه و پایدار از آنهاست که در راستاي تأمین

تواند در هر سه مقیاس فوق به توسعه ه عنوان پایتخت جمهوري اسالمی ایران، میتهران ب .رودبه کار می ملی و فراملی 
  .گردشگري بپردازد

ریزي و مدیریت جهت تضمین اثرات مثبت و کاهش عوارض منفی تا حد  از آنجایی که گردشگري شهري نیازمند برنامه
گردشگري شهري باید از طریق . یازمند استیکپارچه، جامع و راهبردهاي مؤثر مدیرتی ن  ریزي امکان است، به برنامه

با این رویکرد به گردشگري شهري، این صنعت . ، مدیریت شودحیصحریزي  هاي یکپارچه و مبتنی بر برنامه روش
تمامی . تواند سودهاي قابل توجه اقتصادي را بدون بوجود آوردن مشکالت اکولوژیکی و اجتماعی در پی داشته باشد می

  .است و اوقات فراغت توسعه گردشگري شهريمقوله ورود مدیریت شهري در ت یو اهمضرورت  گرانیباین مباحث 
ها و کشفیات  ریزي و مدیریت گردشگري شهري با توجه به روند رو به افزایش فناوري ن وصف ضرورت برنامهیبا ا

به هر حال گردشگري . شود کند، به شدت احساس می وابسته می –محورهاي توسعه  –ها را به شهرها  جدید که انسان
  :شود، چرا که شهري صنعتی است که روز به روز بر اهمیت آن افزون می

 پر سود ترین فعالیت است؛ -

 شود؛  در شرایط صحیح نه تنها فاقد عواقب اکولوژیک است، بلکه به احیاي محیط منجر می -

 شود؛ زاست و باعث افزایش درآمد می اشتغال -

 :ایی همچونه از طرفی با توجه به ضرورت

 همگام شدن با حرکت جهانی و گسترده نمودن بخش خدمات به خصوص گردشگري؛ -

 رهایی از اتکاء اقتصاد به درآمدهاي ناپایدار نفتی؛ -

 هاي خصوصی و بخش عمومی؛ سازي دولت و لزوم سپردن گردشگري به بنگاه کوچک -

 ار از جمله فروش تراکم؛هاي دولتی و درآمدهاي ناپاید ها به کمک رهایی از وابستگی شهرداري -

 .اي با توجه به قابلیت گردشگري آنها و غیره تمرکززدایی از کالنشهرها و مادر شهرهاي منطقه -

  .شود بیشتر آشکار می يت شهریریهاي منسجم بواسطه مد ریزي و مدیریت گردشگري و اتخاذ استراتژي اهمیت برنامه
  : اهداف تحقیق

  :ان به موارد زیر اشاره کردتواز مهمترین اهداف این تحقیق می
 شهر تهران؛ يگردشگر يها شناخت توان  .1

 شهر تهران؛  يگردشگر يها ت جاذبهیریشناخت مد .2

 گردشگري؛ و  مدیریتارتباط منطقی بین مدیریت شهري و تبیین  شناخت .3

 شهر تهران؛ يتهران و نقش آن در توسعه گردشگر يت شهریریشناخت مد .4
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 شهر وهاي موجود در ها و قابلیتگیري از توانبا بهره تهران شهرکالن درشناخت ابعاد توسعه گردشگري  .5
 ؛تهران مدیریت شهري

 شهر تهران؛ يران گردشگریو مد يران شهریتعامل مد يشناخت راهکارها .6

ایداري و توسعه اقتصادي، افزایش نقش مدیریت شهري در پراهکارهایی در خصوص شنهادات و یپارائه  .7
ي تولید شده توسط گردشگري ها                          جامعه شهري با تکیه بر ارزش یاسیو س یطیت محسی، زفرهنگی -اجتماعی

  .شهري
  : سؤاالت تحقیق

مدیریت شهري در توسعه گردشگري شهر ) و مشارکت تیریروابط متقابل مداز منظر (و حدود اثربخشی وضعیت .  1
  تهران چگونه است؟

متولی و سیاستگذار مقوله گردشگري نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و چه ارتباطی بین نهادهاي . 2
  محلی در توسعه گردشگري شهري وجود دارد؟و  یعمومت یریمدگردشگري با نهادهاي 

تواند به توسعه گردشگري میتا چه اندازه هاي موجود، توجه به امکانات و توان بامدیریتی کالنشهر تهران  مجموعه. 3
  ؟کمک نمایدشهري 

  افت؟یدر کالنشهر تهران دست  يخوب شهر یبه اهداف حکمران يشهر يتوان با توسعه گردشگر یا میآ. 4
  :هاي تحقیق فرضیه

گام  شهر تهرانتوسعه گردشگري  يراستادر بتوان مدیریت شهري اهداف از  درستخت شنابا رسد به نظر می. 1
  .برداشت

در توسعه به اهداف خود تواند  یهاي شهر و انتظارات شهروندان م تفاده از قابلیتبا اسرسد مدیریت شهري به نظر می. 2
  .کالنشهر تهران دست یابد گردشگري

کمک در کالنشهر تهران  يخوب شهر یتحقق اهداف حکمران به تواند یم ،توسعه گردشگري شهريرسد به نظر می. 3
   .دینما

  : جنبه جدید بودن و نوآوري در تحقیق
حوزه مدیریت شهري به عنوان حکومت یا ارگان محلی  نهايهاي جدید بودن رساله مذکور توجه به تواین جنبهاز مهمتر

تواند اثرات مثبتی را براي جامعه شهري بویژه کالنشهر تهران به برقراري این ارتباط می. در مقوله گردشگري شهري است
  .همراه داشته باشد

  :روش شناسی تحقیق
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  . باشد یآن م یروش شناخت يها هیا روی، چارچوب و یقیهر تحق يها هیو پا یاز اصول اساس یکی
   یعنیت، یواقع يله آشکارسازیوس يریو بکارگ يزیر طرح یید توانایز بایقبل از هرچ یمحقق اجتماع 

  :اشدب شناسی این تحقیق به شرح زیر می بر این اساس  روش. کلمه را داشته باشد ين معنایتر عیدر وس "روش کار"
  

  : ها و نحوه اجراء روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده شرح کامل -الف
هاي گوناگون تحقیق به  سعی گردیده است تا از روشباشد  یم يا و توسعه ين پژوهش از نوع کاربردینکه ایبا توجه به ا
نامه استفاده  که براي این پایان در مجموع روشی. وجود دارد استفاده شودآمار جغرافیا و  يها هایی که در رشته ویژه روش

به این ترتیب که ابتدا به استخراج . باشد می) ها و اطالعات موجود با تأکید بر آمار، داده(تحلیلی _گردیده روش توصیفی
و سپس ) ها ج پرسشنامهیموجود و هم اطالعات مربوط به استخراج نتا یهم آمار رسم(ارك و اطالعات و آمار اسناد و مد

در مجموع . مربوطه نیز دارد يها نقشهنمودارها و همچنین در این پژوهش استناد به . شود یمپرداخته  یلیث تحلمباحبه 
ل اطالعات استفاده در یجهت پردازش و تحل يآمار يها و روش یدانیات میو هم عمل يا هم از روش مطالعات کتابخانه

  .ل چهارم آمده استگردد که شرح آن بصورت مفصل در فص ین رساله استفاده میا
  :ها  و ابزار  گردآوري داده) میدانیو  اي کتابخانه(شرح کامل روش   – ب

ها، جداول و نمودارها پیکره اصلی روش تحقیق این پژوهش را  اي، عملیات میدانی و استناد بر نقشه مطالعات کتابخانه
  :دهد تشکیل می

  :اي مطالعات کتابخانه -1
هاي آماري  داده. اي انجام خواهد گردید گرفته در رابطه با این رساله، به صورت کتابخانهبخش مهمی از مطالعات صورت 

تحقیق نیز اساساً مبتنی بر نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن کشور، سالنامه آماري استان تهران، اطالعات مرکز 
سازمان میراث ه کتابخانه و آرشیو مراجعه ب. ها و گزارشات و جزوات موجود است آمار ایران، همچنین سایر کتاب

، وزارت مسکن و هاي وابسته نظیر پژوهشکده گردشگريفرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و مؤسسات و پژوهشکده
ریزي استانداري تهران، شهرداري تهران و مراکز مطالعاتی وابسته به آن، مرکز آمار  شهرسازي، معاونت مدیریت و برنامه

ریزي کشور، کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و سایر  ت و برنامهایران، سازمان مدیری
  .هاي مستقر در تهران و مرکز مدارك علمی کشور اطالعات مفیدي در اختیار نگارنده قرار خواهند داد دانشگاه

  :عملیات میدانی -2
ت، امکانات و مسائل و مشکالت شهري جهت تکمیل اطالعات مورد نیاز به ویژه در جهت شناخت خصوصیا

البته شناخت محقق از شهر تهران بواسطه اشتغال در مرکز مطالعات و . باشد هاي میدانی اجتناب ناپذیر می بررسی
در این راستا با مراجعه به ادارات و . ریزي شهر تهران تأثیر بسیار زیادي در روند مشاهدات میدانی خواهد داشت برنامه

این روش . حث و تبادل نظر با کارشناسان امر و مشاهده فضاهاي شهري اطالعات مفیدي به دست خواهد آمدسازمانها، ب
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از صاحبنظران دانشگاهی و مدیران ) پرسشنامه -مصاحبه(مبتنی بر تکمیل پرسشنامه از شهروندان و بصورت تلفیقی 
  .مجموعه مدیریت شهري و گردشگري بوده است

  :ها و اطالعات گردآوري شده  دهبندي دا تنظیم و طبقه -3
 .بندي خواهند گردید آوري شده، تنظیم و طبقه هاي جمع با توجه به دو مرحله فوق، اطالعات و داده

 : ها  ها، جداول، نمودارها و عکس تهیه نقشه -4

هاي ارائه شده طرح  شههاي جغرافیایی، نگارنده از نق ها در مطالعات جغرافیایی، به ویژه نمایش پدیده نظر به اهمیت نقشه
  . شهر تهران اطالعات مفیدي استخراج خواهد نمود GISجامع شهر تهران و اطالعات مرکز 

 Visioو نیز  )EXCEL و OFFICE )WORDسازي جداول و نمودارها نیز از نرم افزارهاي  در تهیه، ترسیم و آماده
  .استفاده خواهد شد

  :ها و اطالعات تجزیه و تحلیل داده -5
هاي انجام شده منطبق بر اهداف، سؤاالت و فرضیات تحقیق، اطالعات  توجه به کلیه مراحل فوق و به ویژه بررسیبا 

  . نهایی تنظیم و تحلیل خواهد گردید
  :چگونگی بررسی و اندازه گیري متغیرهامختصر  متغیرهاي مورد بررسی و شرح   -ج

اي مبتنی بر مبانی نظري و علمی مدیریت شهري و گردشگري ه در این تحقیق تالش شده است تا با استفاده از شاخص
بندي گردد تا با  و جمع و همچنین الگوهاي اجرائی متداول، متغیرهاي مورد نیاز در قالب پرسشنامه و مصاحبه استخراج 

گیري  ههاي تحلیلی به بررسی و انداز هاي آماري پیشرفته و همچنین روش هاي علمی متکی بر آزمون استفاده از روش
  .متغیرهاي مورد بررسی اقدام گردد

  :ها ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش -د
حجم جامعه آماري مورد  يو حد مرکزآماري کوکران  يها دراین تحقیق سعی شده است تا ابتدا با استفاده از روش

به  Rاز نرم افزار تحلیلی  يریگ هو با بهرنسبت  يآزمون آماري برابر   روشگیري از  بررسی در تحقیق مشخص و با بهره
  . و متخصصان و مدیران شهري پرداخته شود) نفعان ذي(استخراج و تحلیل نظرات شهروندان

 :زمان بندي  انجام تحقیق-6

و مدت زمان مورد نیاز براي هر یک، به ) اي شامل زمان ارائه گزارشات دوره(ها و مراحل اجرایی تحقیق  کلیه فعالیت
  .االمکان رعایت گردد ی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتیبین تفکیک پیش

)به درصد(نامه  زمان بندي و مراحل تدوین پایان جدول  
ها فعالیت  مراحل        درصد 

  13  طرح تحقیق  اول
  21  بندي اطالعات آوري و طبقهگرد  دوم
  18  حلیل ست آمده و تجزیه و تتدوین اطالعات به د  سوم
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  14  ها گردآوري دادهو تکمیل   چهارم
  15  ها و نتیجه گیري نهایی تکمیل، تجزیه و تحلیل  پنجم
  9  نمودارها  تهیه نقشه ها و  ششم
  5  ویرایش، تایپ و صحافی  هفتم
  5  نامه ن گزارش نهایی و تکمیل پایا  هشتم

  
  :تحقیق روندو مفهوم  چارچوب 

 یشناس طیق، محیتحق يم و چارچوب نظریات پژوهش، مفاهیکل یفصل کل 5ر ق که دین تحقیاچارچوب و ساختار 
 يده است در روندنمایم گردیتنظ شنهاداتیو ارائه پ يریگ جهیها، نت هیت آزمون فرضیپژوهش و در نها يها افتهیپژوهش، 

  : آمده است ار خالصه یبصورت بس ریز
م لاط تمهع و بترمن ومابط وض لاسرع ه

ییبت نابمن نی رظ ي
ت یقح ق

ا تس ارخ ورج اکش ور
ت یلح مل و وض ع

ا تس ارخ تج اج ر ناهجب ی
بترم ومابط وض لاسرع ه

ب سرر ای انس فد ار تسد ی
م بتر ومابط وض لاسرع ه

هشرد تر ه ار ن

انش خ لقت مورم ناک پی هوژ ش

نا اج تم یزج توه یلح اابل افتس اهد اهشورز امآي ر ي
تو لیلح ی

مج نبع د یتنوي یگهج ر اي تفایز اهه تي یقح ق

ا ئار اره به یپواهدر اهنش اد ت

ومزآ فن ر ایض ت

  
   

  قیروند انجام تحقچارچوب و  یکل يشما
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   1يت شهريريمد
اولین بار در کنار مفاهیمی نظیر برنامه توسعه پایدار شهري و پروژه شهر سالم در دستور  1976مدیریت شهري در سال 

مه در این برنا. قرار گرفت "مدیریت شهري  برنامه"با عنوان  (UNDP)هاي توسعه سازمان ملل  کار یکی از برنامه
ها براي توسعه شهرهاي جهان به ویژه شهرهاي بزرگ در کشورهاي در حال  ریزي ها و برنامه بردارنده مجموعه سیاست

  .توسعه بود
در  يدر کشورها يالدیابتدا در دهه هشتاد م يت شهریریمد": ن آمده استین خصوص چنیگر در اید یالبته در منبع

 ينکه، مقامات سطح شهرینخست ا. مفهوم مورد قبول را دربر داشته است حال توسعه مطرح شد و تاکنون دست کم سه
ز باشند یفاضالب ن يها ستمین آب و سیمسکن، تأم ممکن است مسئول. گذرد یهستند که در شهر م يامور اساساً مسئول
دوم، . اند درآمده يشهرران یف مدیر زمره وظاست و فقر هم دیط زی، محيامروزه توسعه اقتصاد. نطور بودیکه البته قبالً ا

و درخواست پول از آنان  ين خدمات شهریل عدم تأمیگر فقط سرزنش سطوح باالتر حکومت به دلید يران شهریکار مد
 سرانجام، طرح. هستند ياستراتژ يه و اجرایش سرمای، افزاين استراتژیاکنون خودشان مسئول تدو يران شهریمد. ستین

 يها به مفهوم محدود آن در دانشکده يرت شهیری، علم مديت شهریریمد... ستین يزیر ن ابزار برنامهیگر مهمتریجامع د
ت یار اهمیبس يا و منطقه يشهر يها ، توسعهها ، مؤسسات، خوشهين مقامات شهریروابط ب از نظر من... ستین یبازرگان

                                                
1 Urban Management 
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ک یا یک شهر ی، يک خوشه شهری ییاین کننده پوییتوانند در فهم عوامل تع یاقتصاد خرد و کالن م يها روش. دارد
در . ن موضوع نهفته استیدر ا يران شهریمد يبرا يبه عنوان ابزار يو اقتصاد یل مالیت تحلیاهم. منطقه کمک کنند

و  یکپارچه کردن اقدامات دولتیهماهنگ کردن و  يتالش برا: ستا نیاز نظر من ا يت شهریریف مدیواقع تعر
، تر یرقابت يجاد شهرهایکه ساکنان شهرها با آنها مواجه هستند و ا یائلره شدن بر مسیچ يبرا ین خصوصیهمچن

 يها ياستراتژ یابیو ارز یجاد، اجرا، هماهنگیند ایعبارت است از فرآز ینمدرن  يت شهریریمد... دارتریتر و پا عادالنه
ندان در چارچوب و منافع شهرو یبخش خصوص یاتیبا در نظر گرفتن اهداف عمل يکپارچه به کمک مقامات شهری

  .شود ین میدار تدویپا يل توسعه اقتصادیتحقق پتانس يباالتر حکومت برا که در سطوح یاستیس
هاي دولتی و غیردولتی براي شناسایی  درحقیقت، مدیریت شهري مفهومی فراگیر است که هدف از آن تقویت سازمان

ینه است بنابراین، واکنش کارآمد در برابر مشکالت شهرها، هاي گوناگون و پیاده کردن آنها با نتایج به سیاستها و برنامه
  .چالشی است که مدیریت شهري با آن مواجه است

  : توان متأثر از سه عامل دانست ایدة مدیریت شهري را می
  ها و اصالحات اقتصادي کالن ملی و اقتصاد شهري؛  اول ـ ضرورت نزدیک کردن سیاست

  ی شهرها و نقش آن در فرایند توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی؛ هاي نسب گیري از برتري دوم ـ بهره
سوم ـ آگاهی از وجود همبستگی میان بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در هدایت تغییرات ساختاري 

  .و نهادهاي اجتماعی صورت گیرد NGOsکه بایستی با مشارکت نهادهاي غیردولتی 
انجام شده  يها تیرا سازمان دهد، بر فعال يشهر يها تیانجام دهد، فعال ییها يزیر برنامهشهر،  يد برایبا يشهرت یریمد

جاد یها و شهروندان ا ر سازمانیو سا يت شهریریزش الزم را در سازمان مدیانگ نه اموریانجام به يبرا ینظارت کند و حت
 3یت حکومت محلیریا مدیو  2 يت شهرداریریمانند مد يگریم مشابه دی، مفاه يت شهریریدر کنار مفهوم مد. دینما

  .ز مطرح است ین
این نوع مدیریت، فرایندي است که در . است "مدیریت مشارکتی"مفهوم جدیدتري که در مدیریت شهري مطرح است 

آن عموم مردم در فعالیتهاي مدیریت شهري که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی آنان تأثیر دارد، از گردآوري 
به عبارت دیگر،  .عات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت دارند اطال

  .دخالت مردم در فرایندهاي مختلف مدیریت وجود دارد
در دیدگاه جدید مدیریت شهري تغییر نگرش نسبت به بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه جامعه مورد تأکید "

نگرش که بر پایۀ نظریۀ جدید رشد اقتصادي قرار دارد، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی  این. است
در . داند و نیز ایجاد تسهیالت براي فعالیت گستردة آنها در بخشهاي مختلف جامعه می) غیر رسمی(و نهادهاي مردمی 

                                                
2 Municipal Management 
3 Local Government Management 



www.shahrsazionline.com 
 

 

هادي و مالی الزم براي توانمند ساختن بخش این زمینه دولت از طریق وضع قوانین و مقررات وایجاد چارچوب ن
    ."آورد خصوصی و نهادهاي مردمی زمینۀ نوآوري و خالقیت را که الزمه توسعه اقتصادي شهري است فراهم می

مند به مقوله مدیریت  تا کنون از مدیریت شهري تعاریف متعددي ارائه شده است که هرکدام بیان کننده نگرشی نظام
  :ي از این تعاریف عبارتند ازا پاره. شهري است

مدیریت شهري عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء سطح پایدار مناطق شهري، با در نظر داشتن و پیروي از « 
و یا مدیریت شهري عبارتست از اداره امور شهر و همچنین یک » هاي ملی، اقتصادي و اجتماعی کشور استاهداف، سی

از عناصر و اجزاي رسمی و غیر رسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي و  سازمان گسترده متشکل
  » کالبدي حیات شهري با هدف اداره، کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهري

است، عبارت است از  يت شهریریف در مدیکه جامع تعار يگرید یف تخصصیفوق، تعر یف عمومیعالوه بر دو تعر
اطالق  یاتیها و عمل ها و طرح ها، برنامه استیتوسعه شهر به س یبه عنوان چارچوب سازمان يت شهریریمد«: که  نیا
 ییکارآ. ، مانند مسکن و اشتغال مطابقت دهندیاساس يها رساختیبه ز یت را با دسترسیشود که بتوانند رشد جمع یم

ل یاز قب يگریز عوامل دیو ن ي، رونق اقتصادیتماعاج یکپارچگی، یاسیثبات س: همچون یبه عوامل يت شهریریمد
 یسازمان يها یژگیط، وین شرایتحت ا. ها دارد استین سیاستمداران و اشخاص استفاده کننده از ایس يها زهیمهارت و انگ

 فایت آن ایدر موفق يا ن کنندهییار تعیسیر بی، تأثیو عموم یبخش دولت ییژه نقش اجرای، بويت شهریریحکومت و مد
  .کند یم

  مديريت شهري و ابعاد آن
در یک سازمان مدیریتی  یعمل یید که به کارآیباعث گرد یحکومت و کنترل آن به طور عموم یقانون یستگیلزوم شا
  :ر باشدیا در نظر گرفتن موارد زیت یست منوط به رعایبا میگر اداره امورشهر یبه عبارت د. شود يشتریتوجه ب
 ؤثر؛ع و میسر يریگ تصمیمقدرت  .1

 ؛يشرفت دانش و فناوریبا پ یهماهنگ .2

توأم با  یسازمان يها گیري از آنها براي رسیدن به هدف هاي گوناگون و بهره ایجاد هماهنگی تخصص ییتوانا .3
 ؛ینظم و دلبستگ

 ها؛ کردن مغزها به جاي دستن یجانش .4

 و تحوالت آن؛ یالملل نیط بیتوجه به مح .5

 ؛یطیست محیو ز یاسی، سيقتصاد، ایط اجتماعیهمگام شدن با مح ییتوانا .6

 ؛ینه تخصص یاست عموم یتیرینده مدیت آیریرا مدیگوناگون ز يها دانشکسب  .7

 ط؛یمح يها ی، نو پروري و هماهنگی با دگرگونیسازندگ يها از سیاست يرویپ .8

 .خاص به مسائل زیست محیطیتوجه  .9
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  اهداف مديريت شهري 
 يط مناسب براین و محیکه زمیاست به نحو» يتوسعه شهرند یت فرآیتقو«، يت شهریریستم مدیک سیهدف تئور

. ز جامعه مربوطه فراهم شودیآنان و ن يو اقتصاد یاجتماع يها یژگیراحت، امن و کارآمد شهروندان به تناسب و یزندگ
ن ییر تعیبه شرح ز يت شهریریمد يستم هایتمام س ير را برایتوان سه هدف خرد فراگ ین هدف کالن میدر قالب ا

  : دکر
  کم درآمد؛ يژه به افراد و گروه هایت شهر با توجه ویهمه جمع یط کار و زندگیارتقاء شرا -الف
  دار؛یپا یو اجتماع يق توسعه اقتصادیتشو -ب
  .شهر یکیزیط فیحفاظت از مح -ج

  مديريت شهري ستم يسوظايف 
ر یمورد ز 4تند که قابل ارائه در ز هسین يت شهریریستم مدیف سین کننده وظاییتعفوق، اهداف اشاره شده در بند 

  :هستند
  عملکرد کارآمد شهرها؛ يبرا یاساس يها رساختیآماده ساختن ز -الف
  نان؛یشهرنش یزندگ يو بهبود استانداردها يور ، بهبود بهرهیتوسعه منابع انسان يآماده ساختن خدمات الزم برا -ب
  ؛يت شهریجمع یو رفاه اجتماع یت، سالمتیمؤثر بر امن یبخش خصوص يها تیم فعالیتنظ -ج
 یدر نواح یمولد و کارآمد مؤسسات خصوص يها تیفعال یبانیپشت يالت الزم برایآماده ساختن خدمات و تسه -د

  .يشهر
هاي اجتماعی و سیاسی  صرف نظر از تنوع و اختالف در نظام(وظایف کنونی مدیریت شهري « در مجموع البته 

  :به شرح زیر است) گوناگون
هاي توسعه شهري، نوسازي و بهسازي شهر،  ریزي شهري، شامل وضع ضوابط و مقررات در تهیه نقشه برنامه .1

 . 4بندي هاي متفاوت شهر در قالب ضوابط حوزه ها به بخش اختصاص فعالیت

هاي موجود، ساخت  ها و راه هاي جدید، تعمیر و نگهداري خیابان ها و راه وظایف عمرانی، شامل ساخت خیابان .2
 ... .درون شهري و  هاي پل

 .وظایف خدماتی، مانند تأمین آب، برق، فاضالب، گاز، حمل و نقل عمومی .3

آوري و دفع زباله، نظافت شهري، ایجاد کشتارگاه، نظارت بر تهیه و عرضه  تأمین بهداشت شهري، شامل جمع .4
 .مواد غذایی

 .هاي سالمندان و آسایشگاهها، مهدهاي کودك  ها، بیمارستان خدمات اجتماعی، مانند ساخت نوانخانه .5

                                                
4 Zoninig Ordinances 
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وسرپرستی نیروي پلیس  -اعم از مترقبه یا غیر مترقبه -سوزي و حوادث وظایف ایمنی، شامل مبارزه با آتش .6
 .شهري

ها،  نوار و فیلم، موزه) آرشیو(هاي فرهنگی، بایگانی  وظایف فرهنگی، شامل ایجاد کتابخانه، تأسیس انجمن .7
 .هاي فرهنگی و هنري ها و جشنواره سرتها، تئاترها، سینماها، کن نمایشگاه

 .هاي درون شهري و تأمین فضاي سبز ارتقاي محیط زیست شهري، شامل ساخت پارك .8

  . »وظایف نظارتی، مانند نظارت بر امور ساختمانی و شهرسازي .9
  مديريت شهري  يراهبردها

ن یر ارائه و تدویز یاساس ي، راهبردهايت شهریریستم مدیف مذکوردر سیتحقق اهداف و انجام وظا يبرا .10
  :اند شده

  ؛يت شهریریمد يها ستمیآنها به س يو واگذار يبازپس گرفتن تمرکز قدرت و منابع از دولت مرکز -الف .11
  ت شهرها؛یریمد يمردم برا یجلب مشارکت عموم -ب .12
  ؛یو قانون یستم و امور پرسنلیالت سیو تشک یبهبود و توسعه ساختار سازمان -ج .13
  ؛يو اقتصاد یت مالیریمد يها وهیبهبود ش -د .14
  ستم؛یک و جامع سیاستراتژ يزیر ت و برنامهیرید بر مدیتأک -هـ  .15
  ؛یبر جامعه محل یمبتن يها و سازمان یارکت فعاالنه بخش خصوصبا مش يه منابع توسعه شهریج کلیبس -و .16
 يها گروه يژه برایو يها با کمک ییربنایمسکن و امکانات ز در ارتباط با» یتوان بخش« يد بر راهبردهایتدک -ز .17

  ف؛یضع
  .يشهر يم فقرایت عظیاکثر يژه برایبه و يشهر یزندگ یکیزیط فیت محیفیو بهکرد ک یسامانده -ح .18

  مديريت شهري  يها اصول و آرمان
این اصول عبارتند . آورند ساختار مدیریت شهري باید مبتنی بر اصولی باشد که در واقع شالوده این ساختار را بوجود می

  :از
  صل تربیت شهري و آموزش شهروندي؛ا -1
  اصل نظریابی مداوم از شهروندان؛ -2
  اصل ضوابط مدون براي آگاهی و راهنمایی شهروندان؛ -3
  اصل رعایت بعد زمان در اجراي امور؛ -4
  اصل جلب اعتماد مردمی وبخش خصوصی؛ -5
  اصل اختیار ومسئولیت؛ -6
  .ه و استفاده از تجربیات گذشتهاصل بازبینی وتجدیدنظر در اقدامات انجام شد -7
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هاي شهروندان،  اصول آرمانی مدیریت شهري یعنی تشویق مشارکت مردم در اداره امور شهر، آگاهی از نیازها و خواسته
اجتماعی، آموزش فرهنگ شهرنشینی  -تمرکززدایی و حرکت به سوي واگذاري امور، اولویت فضاهاي فرهنگی 

دهد که در مدیریت شهري نوین و در  الش براي دستیابی به توسعه پایدار شهري، نشان میوري بهینه از امکانات وت وبهره
مدیریت شهري . دارد، مشارکت مردمی جایگاهی رفیع دارد اي به سمت شهري شدن گام برمی جهانی که به طور فزاینده

یی با مسائل و مشکالتی که به عبارت بهتر، رویارو. را گسترش دهد 5مطلوب باید نظامی مناسب از حکمرانی شهري
شهرهاي امروز جهان با آن درگیر هستند همانند انفجار جمعیت، بدي وضعیت رفت و آمد خودروها در خیابانها و 

گیري درست  ها، آلودگی هوا و محیط زیست، سیل مهاجران روستایی و دهها و شاید صدها مسأله دیگر، تنها با بهره جاده
در آخرین . هاي مشارکتی قابل دستیابی است دادهاي موجود در شهروندان در قالب برنامهها و استع و بهینه از توان

، دو طرح براي بهبود زندگی  1996در ژوئن   6هابیتات دو  گاههاي انسانی به نام اجالس سازمان ملل در زمینه سکونت
تشویق مشارکت مردم  -ریت شهري، افزایش کیفیت معیارهاي عملکرد مدی -: این دو طرح عبارتند از. شهري عرضه شد
همچنین در این اجالس مشخص شد که بسیاري از کشورها نیز به اهمیت مشارکت مردم پی برده و در .در امور شهري 

  .هاي خود به دنبال آنند برنامه
مینه بیشتر ن زالبته تأکید سازمان ملل در ای. اي جهانی دارد بایستی توجه داشت که نیاز به مشارکت شهروندان گستره

زیرا این گروهها، تأثیرگذاري اندکی بر . هاي قومی است اي یعنی افراد فقیر، زنان و اقلیت حاشیهبرگروههاي اجتماعی 
یازهاي آنها از سوي مراکز هاي شهرها دارند و تجربه نشان داده است که توجه به ن گیري عناصر کلیدي تصمیم

ها  ها به نیازهاي واقعی همه افراد و گروه کت با حساس ساختن سیاستمشار. گیري کمتر است ریزي و تصمیم برنامۀ
دهد و با به دست آوردن منابع  پذیري را افزایش می کند و با دادن سهمی از نظام به مردم، تحمل کارآیی را تشویق می

  .سازد توان تمامی گروههاي موجود در شهر، توسعه شهري را اثربخش می و
  ريت شهريرويکردهاي جديد در مدي

گرچه درعصر باستان و . شودهاي اخیر رایج شده با الگوهاي متفاوتی تعریف میمدیریت شهري، به مفهومی که در سال
هاي سیاسی، قرون وسطی اشکالی از آن و حکومت محلی وجود داشته است، ولی علت وجودي آن ناشی از ضرورت

هاي گذشته به ویژه در گیري دولت مدرن و در دههما پس از شکلا. مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی و جغرافیایی بوده است
دهی شده و فضاي عملکردي آن با شرایط و الزامات جدید مدیریت هاي محلی با ساختار جدیدي سازمانحکومت

هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی خود  هر کشوري به اقتضاي سیستم. سرزمین پیوند خورده است
اي که ها سامان دهد، به گونهدارد، توزیع فضایی قدرت سیاسی خود را بر محور مشترکات و با لحاظ تفاوت سعی

  .حداکثر امنیت و توسعه را تضمین نماید

                                                
5 Urban Governance 
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یعنی فرایندي که در سطح شهرهاي چه کوچک و چه بزرگ فعالیت . مدیریت شهري یکی از ابعاد مدیریت علمی است
ها برآید و با ، مدیر باید بتواند با تأکید بر منابع درآمدي پایدار شهري از عهده هزینهموفق در یک مدیریت شهري. کندمی

  .، خواست عمومی را نیز تأمین نماید، ضمن اداره سازمانايکارآ کردن سازمان و کاستن از بار هزینه
ریزي آینده و اداره امور رنامهب عنصري براي اگر شهر، همچون سازمانی درنظر گرفته شود، الزم است که در رأس آن

مسائل بسیاري در شهرها وجود دارند که براي حل آنها . مدیریت شهري نامید تواناین عنصر را می. کنونی قرار گیرد
سوي سازمان  از 1986براي اولین بار در سال  "7مدیریت شهري"واژه  .شودشهري، الزامی قلمداد می وجود مدیریت

براي اسکان بشر و برنامه توسعه سازمان  ،متحد مدیریت شهري که از طرف بانک جهانی سازمان مللالمللی برنامه بین
در واقع مطرح شدن . شهرها در کشورهاي در حال توسعه مطرح گردید رشد شود، جهت بهبود مدیریتملل حمایت می

هدایت  تر در جهتنسبتاً محلیمدیریت، از نتایج حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت  چنین برداشتی از
هایی است که به اقدامات و سیاست ها،مدیریت شهري شامل برنامه. باشدهاي محلی میوسیله سازمانهتوسعه شهري ب

پذیرد، به امکانات زیربنایی، مسکن و اشتغال انجام می منظور حصول اطمینان از مطابقت رشد جمعیت با دسترسی
 ها وثیر سیاستأنهایت تحت ت همان قدر وابسته به اقدامات بخش خصوصی است لیکن در درحالی که این اقدامات به

به طورکلی مدیریت شهري به عنوان الگویی براي  .آنها را انجام دهند توانندها میکارکردهایی قرار دارند که تنها حکومت
ي برنامه«لمللی در مورد مدیریت شهر اهاي بینهسته فعالیت. شودهاي شهري مطرح میمدیریت و توسعه سکونتگاه

 -طی چند دهه اخیر.استبنیان نهاده شده که به وسیله برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی است 8»مدیریت شهري
المللی،  هاي بین جدیدي از مدیریت شهري مورد توجه فزاینده سازمان) سرمشق(پارادایم  -تاکنون 1990به ویژه از دهه

ها  در این پارادایم نقش. و شهروندان قرار گرفته است) شوراهاي شهر(، مقامات محلی )ها شهرداري(حلی هاي م حکومت
و شهروندان در ) ها و شوراهاي شهر شهرداري(جدیدتري براي دخالت دادن نظام مدیریت شهري  9و کارکردهاي شهري

در برنامه .در نظر گرفته شده است 10يگذاري، نظارت و هدایت درست و منطقی زندگی شهر ریزي، سیاست برنامه
و کارگزاران بین  11المللی است و باید با مشارکت سازمان ملل متحد هاي فنی بین مدیریت شهري که برنامه همکاري

اجرا شود، توجه عمده به برنامه معطوف به تقویت بنیه شهرهاي بزرگ و کوچک براي بهبود  12المللی و بانک جهانی
و بانک جهانی دست  13هابیتات. هري، توسعه اجتماعی شهري و کاهش فقر شهري استمدیریت رشد اقتصاد ش

هایی هستند که حیطه  اینها حوزه. اند پنج حوزه عملیاتی را براي اجراي تدارك دیده. اندرکاران فعال این برنامه هستند
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شکل ) ها و شوراهاي شهر شهرداري(هاي ارکان اصلی آن را  وظایف نظام مدیریت شهري جهانی و محدوده فعالیت
  :هاي عملیاتی مدیریت شهري عبارتند از این حوزه. دهند می

 14مدیریت زمین شهري؛  -

 15هاي شهري؛ مدیریت زیرساخت  -

 16ها؛ مدیریت امور مالی شهرداري  -

 17زیست شهري؛ مدیریت محیط  -

 18کاهش فقر شهري،  -
فریقا، کشورهاي عرب، آسیا و اقیانوسیه، در آ UMPاي  دهد که دفاتر منطقه نشان می UMPتجارب جهانی اجراي 

آمریکاي التین و منطقه کارائیب از راهبردها، ابزارها و مهارت علمی، فنی و تخصصی متخصصان، بخش خصوصی، 
رویکرد مشارکتی اتخاذ  UMPاند و در زمینه اجراي برنامه  و همچنین شهروندان استفاده کرده 19هاي غیر دولتی سازمان
برگزار  1996در سال  2گاههاي انسانی که با عنوان هابیتات  جالس سازمان ملل متحد در زمینه سکونتدر ا.اند  نموده

  :این دو عبارتند از . گردید، دو طرح عمده براي بهبود زندگی شهري و مدیریت شهري جهانی ارائه گردید
  افزایش کیفیت معیارهاي عملکردي مدیریت شهري؛ -الف
  در امور شهري، تشویق مردم به مشارکت -ب

توان مالحظه کرد که پارادایم جدید مدیریت شهري جهانی مبتنی بر دو پروژه اصلی پیوسته به  در پرتو آنچه گفته شد می
  :یکدیگر است

  20پروژه توسعه شهري؛ -الف
  21پروژه مشارکت شهري، -ب

ها و  شهرداري(مدیریت شهري این دو پروژه در عین حال ابزاري کلیدي براي نظام 22شناسی شهري از دیدگاه جامعه
خطوط . توان براي بهبود زندگی شهري و تقویت نظام مدیریت شهري سود جست هستند و از آنها می) شوراهاي شهر

ها و شوراهاي  که در دستور کار نظام مدیریت شهري و ارکان اصلی آن یعنی شهرداري "پروژه توسعه شهري"اصلی 
  :شهر قرار گرفته عبارتند از
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 ؛)فراهم نمودن اشتغال و خدمات شهري مناسب(یازهاي اقتصادي شهروندان رفع ن  -

 ؛)فراهم نمودن تسهیالت فرهنگی و اجتماعی(رفع نیازهاي فرهنگی و اجتماعی شهروندان   -

 ؛)فراهم نمودن محیط زیست پایدار و سالم(رفع نیازهاي زیست محیطی شهروندان   -

  ،)ن زمینه هاي مشارکت شهريفراهم نمود( رفع نیازهاي سیاسی شهروندان   -
دهنده جامعه  هاي تشکیل اجراي پروژه توسعه شهري یک فعالیت جمعی است، بنابراین نقش مشارکت شهري یکان

بنابراین . هاي خصوصی و عمومی مهم و ضروري است ها، نهادها و بخش ها، سازمان شهري یعنی افراد، خانوارها، گروه
براي  -ها و شوراهاي شهر شهرداري -کلیدي نظام مدیریت شهري و ارکان آن دومین ابزار "پروژه مشارکت شهري"

در ادبیات جدید توسعه نیز با توجه به اهمیت نقش مردم در . اجراي پروژه توسعه شهري و بهبود زندگی شهري است
  . شود به عنوان ثروت واقعی هر جامعه یاد می "مردم"جامعه از 

اي  هاي توسعه و هم چنین توسعه شهري توجه فزاینده به بعد در برنامه 1980ز دهه دهد که ا تجربیات جهانی نشان می
تا جائیکه در حال حاضر مشارکت شهري رمز موفقیت پروژه توسعه . صورت گرفته است 23"رویکرد مشارکتی"به 

  . شهري و هم چنین یکی از معیارهاي ارزیابی عملکرد نظام مدیریت شهري و ارکان آن است
  :ین نتایج و پیامدهاي مشارکت شهري نیز عبارتند ازتر عمده

 ها و توانایی خود؛ آگاهی مردم از مهارت -

 تقویت احساس اعتماد و اطمینان نسبت به مدیران شهري؛  -

 ها و پیشنهادات؛ تقویت حس همکاري میان شهروندان و ارائه طرح  -

 حل مشکالت شهري از طریق شهروندان؛  -

 شهري، احساس تعلق بیشتر به جامعه  -

  :ها عبارتند از ترین این پیش شرط مهم. هایی است با این حال تحقق مشارکت شهري نیازمند پیش شرط
 ؛)شود که از طریق آموزش و ترویج فرهنگی انجام می(وجود فرهنگ مشارکتی شهري 

ت شهري در فراهم شدن ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوق شهري مناسب و متناسب با مشارک
 ، و ملی؛)استانی(اي  ، منطقه)شهري و روستایی(سطوح محلی 

 ،"مشارکت گستر"و  "جو مشارکت"، "خواه مشارکت") ها و شوراهاي شهري شهرداري(وجود نظام مدیریت شهري 

اي توان به تشکیل شوراه هاي مشارکت شهري می به عنوان یک نمونه برجسته از تجربیات جهانی براي تحقق پیش شرط
هاي فدرال، انتخاب شهردار از سوي شهروندان و برگزاري انتخابات  از حکومت 25هاي محلی ، استقالل حکومت24شهر

  .27گوناگون براي نظرخواهی از شهروندان اشاره کرد 26شهري
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   .شهرسازي د وزارت کشور و مسکن وییب طرح حدود شهر با تأیهمکاري با شهرداري جهت تصو -
بنابراین مجموعه اداري . استبه نهاد شهرداري محدود شده  ي شهرشورادر ایران،  در سیستم مدیریت شهري

اول؛ شوراي شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکرد بخش اجرایی شهرداري : ها از دو جزء تشکیل شده است شهرداري
جراي مصوبات شوراي دوم؛ دستگاه اجرایی شهرداري که وظیفه ا. شود است و بطور مستقیم از طرف مردم انتخاب می

مسئولیت اجرایی شهرداري بر عهده . شهر و انجام وظایفی که به موجب قانون بر عهده شهرداري است را بر عهده دارد
  .شود توسط مردم انتخاب می -توسط شوراي شهر-شهردار است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم

  
28گردشگري

  

موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد گردد و ثروتش آوري  یکم گسترش و پیشرفت فن و در قرن بیست
را باید عصر و پس از آندر واقع نیمه دوم قرن بیستم . افزون گردد و زمان بیشتري را صرف اوقات فراغت خود نماید

گردي، مجموعه آن در منابع مختلف علمی تحت عناوینی مانند جهان مفاهیم گردشگري و زیر .صنعت گردشگري نام نهاد
  : شوند در این بررسی مفاهیم و واژگان زیر تعریف می. توریستی و گردشگري قابل تبیین است

به معناي دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ  Turnsلغت گردشگري به معناي گشتن اخذ شده که ریشه در لغت التین 
ها تعریف از  ده .یافته است  نگلیسی راهو مقصد چرخش دارد که از یونانی به اسپانیائی و فرانسه و در نهایت به ا

  : شود گردشگري ارائه شده است که به دو نمونه اشاره می
ها و جوامع میزبان،  ها و ارتباطات ناشی از کنش مقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت گردشگري مجموع پدیده -

 کنندگان ئی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدنقل، پذیرا و هاي غیردولتی، در فرایند جذب، حمل ها و سازمان دانشگاه
  ؛ است

هاي افرادي که براي استراحت، کار و دالیل دیگر به خارج از محیط سکونت  گردشگري عبارت است از فعالیت -
اولی : شود کنند که شامل دو دسته گردشگر می سال متوالی در آنجا اقامت می معمول خویش سفر کرده، حداکثر براي یک

  ). 12: همان( )المللی یا بین(و گردشگر خارجی ) یا بومی(داخلی  گردشگر
انجام شده  1968ون آمار سازمان ملل متحد در سال یسیکم یدر سازمان ملل متحد و ط يگردشگر یف اساسیتعار

از  یشد و برخ يواقع در اتاوا بازنگر يگردشگر یف در کنفرانس سازمان جهانین تعاریا 1991در سال . است
ادها را در شنهین پیا يگردشگر یسازمان جهان. رفته شدیاز کشورها پذ يارید و از طرف بسیهادها به آن اضافه گردشنیپ

                                                                                                                                                        
26Urban Elections  

ها از  تواند تبدیل شهرداري گام بعدي می. هاي مشارکت شهري است تنها بخشی از تحقق پیش شرط) 1377(در ایران  شهر یاسالم يل شوراهایتشک 27
هاي کشور  جدید نظر اساسی در حیطه وظایف محدود شهرداريو ت) Local Goverment(به حکومت محلی ) Local Organization(سازمان محلی 

  . باشد
28- Tourism  
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ف یاز تعر يگردشگر یسازمان جهان. ده استیبه چاپ رسان» يگردشگر يدر مورد آمارها ییها هیتوص«به نام  یگزارش
دسته  4قت مسافران به یقدر ح. شود یز قائل میاح تمایو سن گردشگر یبشود و  ید کننده دور میفر به عنوان بازدمسا
  :شوند یم میتقس
  ؛یدکنندگان محلیبازد -الف
  ؛ین المللیدکنندگان بیبازد -ب
  ؛ین المللیگردشگران ب -ج
  .ک روزهیدکنندگان یبازد -د

  صنعت گردشگري
که  در واقع به دلیل این. استفاده استطور رسمی و قانونی مورد  ها به در اکثر کشور» صنعت گردشگري«امروزه اصطالح 

نقل، ساخت انواع وسایل نقلیه، ساخت  و هاي اقتصادي مختلفی مثل حمل هاي گردشگري، فعالیت در روند جریان فعالیت
بندي و صنایع دستی و نظیر آنها موردنیاز واقع  سازي، صنایع غذایی، صنایع بسته انواع وسایل صید و شکار تا جاده

ها هرچند  ولی در برخی کشور. گیرد عنوان پیشوند در کنار واژه توریسم یا گردشگري قرار می ه صنعت هم بهشود، واژ می
رود، هنوز جنبه قانونی به خود نگرفته است و فعالیت گردشگري عمالً جزو خدمات محسوب  کار می که این اصطالح به

طور مصوب  زیرا اگر پذیرفته شود و به ،زیادي داردپذیرش اصطالح صنعت گردشگري از نظر قانونی اهمیت . شود   می
در اکثر . هاي صنعتی استفاده خواهد کرد گردشگري صنعت تلقی شود و نه خدمات، این رشته از اعتبارات و وام

مدت معافیت مالی بر . هاي خدماتی است  هاي صنعتی کمتر از فعالیت  هاي جهان درصد سود و کارمزد فعالیت کشور
تر نسبت به  هاي اعطا شده به صنعت در اقساط طوالنی تر از فعالیت مالیات بر خدمات است، و وام نیصنایع طوال
هاي  ها و ارزیابی هاي جهان سوم استاندارد ر خصوص کشو ها به عالوه در اکثر کشور به. شود پرداخت می خدمات باز

در ادامه  .گردد صنعت بیشتر از خدمات رعایت میهاي اجتماعی در  محیطی، روابط کار و کارگري وبیمه بهداشتی، زیست
توان  یم یطور کلبه . ن صنعت استینفع در ایذ يها مستلزم شناخت گروه يصنعت گردشگر از یفیارائه تعر«د افزود یبا

  :پردازند یم ینین صنعت به نقش آفریدر ا یلگفت  که چهار گروه اص
 يمانند یکه از تنوع ب ییها ها و خواسته زهیانگ ين و ارضایتأم یپ ن افراد دریا. ن گروه، گردشگران هستندینخست -الف

  برخوردار است؛
نه یا زمیدارند  یگردشگران کاال و خدمات ارائه م دانست که به یعیدر صنا ين اقتصادید فعالین گروه را بایدوم -ب

  ؛سازند یفراهم م يمات را در مقصد گردشگرن کاالها و خدیعرضه ا
 ين گروه صنعت گردشگرید ایاز د. ن مقصد دانستیحاکم بر سرزم یاسیت سیرید مدینفع را باین گروه ذیسوم -ج

ن یاز ا يگردشگر. شود یم یشهروندان جامعه مقصد تلق یو اجتماع ياقتصاد یجاد ثروت و ارتقاء سطح زندگیعامل ا
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ن مقصد محسوب خواهد یسرزم يادت اقتصیریمد يباالتر برا یاتیمال يو درآمدها يکسب درآمد ارز يبرا یمنظر عامل
  شد؛

 ي، گردشگریمحل د مردمیاز د. دانست يدر مقصد گردشگر ید جامعه محلینفع را باین گروه ذیسرانجام چهارم -د
ز همچون زمامداران جامعه ممکن است ین گروه نیا. شود یاشتغالزا شناخته م يو عنصر یتعامل فرهنگ يبرا يابزار

  .»ن صنعت داشته باشندیه انسبت ب یا منفیمثبت  ینگرش
  هاي صنعت گردشگري  ويژگي  

  :ر خالصه نمودیبصورت کوتاه در موارد زتوان  یمرا  يصنعت گردشگر يها یژگیو
...) و  یراث فرهنگیط، میاندازها، مح تفاوت در چشم(تفاوت از  يمند بر وجود و بهره ياساس صنعت گردشگر .1

 استوار است؛

 ن مقصد است؛یر از سفر به سرزمیناگز ياال و خدمات صنعت گردشگراز ک يمند بهره يبراگردشگر  .2

 رند؛یگ یگردشگران شکل م یان معمول زندگیبر خالف جر يمرتبط با صنعت گردشگر يها تیفعال .3

 ر است؛یچشمگ يدر صنعت گردشگر یرسان عنقش نظام اطال .4

 است؛ یفصل یتیفعال يصنعت گردشگر .5

 است؛ )اشتغالزا(کاربر  یصنعت يصنعت گردشگر .6

 رقابل انبار کردن هستند؛یعمدتاً غ يد شده در صنعت گردشگریکاالها و خدمات تول  .7

 است؛ ياریبس يراقتصادیمنافع غ يدارا يصنعت گردشگر .8

سم ی، تروریاسیس يها یثبات یر بینظ( يراقتصادیعوامل غر یبه شدت تحت تأث يسمت تقاضا در صنعت گردشگر .9
 ت؛اس) رهیخاص و غ يها يماریو گسترش ب

 ؛)شوند ین صنعت عرضه میدر ا از کاالها و خدمات یعیف وسیط یعنی(است  يچتر یصنعت يگردشگر .10

 است؛ یان عرضه کننده و متقاضیم یحاصل تعامل اجتماع يمحصوالت صنعت گردشگر يمند بهره .11

 رود؛ یشرو در اقتصاد به شمار میک بخش پی يگردشگر .12

 ؛)یگردشگران و هم ساکنان محل يهم برا(اند  نهدوگا يبردار قابل بهره يمحصوالت صنعت گردشگر .13

 ار حساس است؛یمت بسیرات درآمد و قیینسبت به تغ يصنعت گردشگر .14

 کوچک هستند؛ يفعال در صنعت گردشگر ياغلب واحدها .15

 هستند؛ یفصل ياز مشاغل در صنعت گردشگر ياریبس .16

 ؛)درصد 80حدود (دهند  یل میرا زنان تشک ين صنعت گردشگریاغلب شاغل .17

 . )سال 18ر یون نفر زیلیم 19تا  13حدود (دهند  یل میرا جوانان تشک ين صنعت گردشگریغلب شاغلا .18
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   :شهريگردشگري 
هاي متعددي  این رشد با پدیده. هاي شهري یکی از تحوالت عمده عصر جدید و حتی تاریخ بشریت است توسعه فضا

هاي روحی و  نیاز. جاي جاي زندگی شهري سایه افکنده استهمراه بوده که ابعاد آن بسیار گسترده و پیچیده است و در 
زیستی به عنوان ضرورت اصلی کیفیت زندگی شهري، زمینه بسط و گسترش صنعت گردشگري فراهم آورده از این رو 

هاي پیشرو این  بسیاري از کشور. ترین صنعت در جهان شناخته شده است گردشگري به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع
هاي  که بخش اعظم منابع و جاذبه  از آنجائی. ان، ساختار و اساس توسعه اقتصادي خود را بر آن استوار نمودندجری

. ها استقرار یافته، توجه به گردشگري شهري سبب پویایی، رونق و توسعه سریع آنها شده است گردشگري در شهر
م گردشگري در سطح جهان در زمره این مقوله قرار هاي مه هاي تاریخی و توریستی ایران به عنوان یکی از قطب شهر
  . گیرند می
گسترش فناوري اطالعات و تکنولوژي و به تبع . هاي جوامع؛ توسعۀ گردشگري است ترین نیاز تردید یکی از اساسی بی

روحی هاي  اجتماعی و ارضاي نیاز -آیینی و تعامالت فرهنگی -هاي تاریخی آن رواج زندگی شهري از یک سو و پیوند
تنوع، . و اقتصادي از طرف دیگر از مهمترین عواملی است که این صنعت را در جهان کنونی مورد توجه قرار داده است

رقابت . ترین فعالیت اقتصادي به شمار آید زایی سریع صنعت گردشگري سبب شده تا در ردیف پیشرو پویایی و درآمد
هاي بیشتر گردشگري هستند موجب  که داراي ظرفیت، استعداد وزمینههایی  هاي جهان به ویژه کشور تنگاتنگ میان کشور

  .هاي قدرت در این حوزه شده است گیري بلوك شکل
سو و سیطره  هاي جدید مدیریتی از یک آوري و کارکرد هاي فن یکم در چارچوب نوآوري و گردشگري در قرن بیست

هاي سیاسی تحوالت بسیاري را در  رنگ شدن مرز کم گیري اقتصاد جهانی و داري همراه با شکل جانبه سرمایه همه
شکنی پسامدرنیسم یک واقعیت مهم اجتماعی است که  گردشگري در دوران ساختار. شود هاي جغرافیایی سبب می فضا

عملکرد و تأثیرات . شود به آن نگریسته می) عدالت اجتماعی(اي  هاي توسعه هاي تعادل فرهنگی و تعادل عموماً از دیدگاه
هاي متعددي را  انداز هاي جغرافیایی فراتر از مفهوم دو بعدي در زمینه فرهنگ و اقتصاد است و چشم ردشگري در فضاگ

هاي مختلف در یک کلیت فراگیر در ابعاد اقتصادي، اجتماعی،  بررسی تأثیرات گردشگري از دیدگاه. دهد شکل می
هاي جغرافیایی همچون مقاصد و  فضا. شکل داده است بعدي را محیطی تبلور یافته و رویکرد چند فرهنگی و زیست

عنوان یکی از  جریان ساده و سریع سرمایه در هدایت گردشگري به. اند اهداف گردشگري دائماً در حال تغییر و تحول
گردشگري مدرن باعث شده که بسیاري از . هاي کسب سود، گردشگري را در هر فضایی ممکن ساخته است شیوه

   .هاي توسعه کالسیک فرو پاشد هنیتها و ذ ساختار
. یکی از این الگوهاي فضایی، گردشگري شهري است. کند گردشگري در چارچوب الگوهاي فضایی خاصی عمل می

مقاصد گردشگري مهمی محسوب    غالباً  هاي تاریخی و فرهنگی بسیار زیادي دارند جاذبه  نواحی شهري به علت آنکه
ها،  هاي ورزشی، پارك ها، بناهاي یادبود، تئاترها، استادیوم هاي متنوع و بزرگی شامل موزه هشهرها، معموالً جاذب. گردند می
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هایی مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور دارا بوده که این  شهربازي، مراکز خرید، مناطقی با معماري تاریخی و مکان
هاي گردشگري در مناطق غیر شهري  که جاذبه عالوه بر این، حتی در صورتی .کند خود گردشگران بسیاري را جذب می

در فضاي . دهند واقع باشند از آنجا که شهرها در عینیت یافتگی مکانی، تبلور فضایی را در رابطه با پیرامون خود شکل می
باز هم حجم زیادي  باشد،  هاي فضایی برخودار می شهري کارکرد تنگاتنگ شهر و پیرامون از اهمیت اساسی در برکنش

زیرا محل سکونت، سرویس غذا، ارتباطات، حمل و نقل سایر خدمات . شوند گردشگري در شهرها متمرکز می از
گردشگري . کنند اند که بازدید کنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر از آنها استفاده می گردشگري در شهرها واقع

هاي  رابطه با سفر به مناطق شهري با انگیزه میزبان و تولید فضاي گردشگري در -شهري، عملکرد متقابل گردشگر
ها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط به گردشگري است که آثار متفاوتی را بر فضا و  متفاوت و بازدید از جاذبه
کند  این تعریف به خوبی پیوستگی بین عوامل مختلف جریان گردشگري شهري را بیان می. نهد اقتصاد شهري بر جاي می

  .هاي شهري، کارکرد چند بعدي دارند دهد که نقش ن میو نشا
هاي انجام شده و با توجه به توسعه و گسترش عوامل مرتبط با صنعت گردشگري،  بینی با این وصف، بر اساس پیش

د افزایش میزان ورود مسافران، مبالغ دریافتی و رشد تعداد افرا. بخش و بالنده در انتظار این صنعت است اي امید آینده
کننده این صنعت  وار هاي گردشگري و گسترش وسایل ارتباطی، نمایانگر آینده امید ساخت شاغل در مقصد، توسعه زیر

بینی عمومی را  هاي مرتبط با صنعت گردشگري نیز توسعه رخ داده و ادامه این روند، نوعی خوش در اغلب بخش. است
  . در صنعت گردشگري ایجاد کرده است

  هاي گردشگري شهري خصوصیات و ویژگی
در حال حاضر دالیل . گیري گردشگري شهري با دو عامل تجارت و فرهنگ مرتبط بوده است در ابتدا علل شکل

  : کنند گردشگران براي سفر به شهرها متنوع است و آنها به دالیل متعددي از شهرها دیدن می
  دیدار دوستان و بستگان؛ -
 ها؛ بازدید از موزه -

 رفتن به تئاتر؛ -

 کردن در یک واقعه ورزشی؛ شرکت -

 دیدن مناظر و چشم اندازها؛ -

 تفریح و سرگرمی؛ -

 خرید؛ -

 شرکت کردن در جلسات؛ -

 .بازدید از نمایشگاهها و مواردي از این قبیل -
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هر یک از این علل ممکن است فقط سهم کوچکی از بازدیدها را شرح دهند، اما به طور آشکاري این سهم از شهري به 
به هر حال بسیاري از سفرها چند هدفی است و یا اینکه یک انگیزه ثانویه قوي براي آنها وجود . تشهر دیگر متفاوت اس

 هاي متفاوت خاص خودش را دارا است کنند، اگرچه هر گروه سنی فعالیت شهرها، افراد را از همه سنین جذب می. دارد
.  
  تاریخچه و پیشینه مطالعات گردشگري شهري - 2- 2- 3- 2

هاي تحقیقی جدیدي در توریسم بوده که گردشگري شهري از این قاعده  ي شاهد پیدایش حوزهمیالد 1980دهه 
هایی از  میالدي، مجموعه 1990نخستین مشخصه این امر، افزایش مقاالت نشریه و در خالل دهه . مستثنی نبوده است

  .کتب نگاشته پیرامون گردشگري شهري بود
ریزي  ه چندانی برخوردار نیست و مفهوم جدید آن به خصوص در برنامهمطالعات در زمینه گردشگري شهري از سابق

شد، به طوري که آشورث  ریزي شهري کمتر بدان توجه می تا قبل از این دهه در برنامه. گردد برمی 1990شهري به سال 
  .هاي فضاي شهري، نادیده گرفته شده است  سال گردشگري در مدل 60کند که حدود  خاطر نشان می

) م1995(و پیج ) م1989(رغم رشد شتابان گردشگري شهري در جهان، اما در بسیاري موارد به وسیله آشورث  علی 
  .هاي متمرکز شده بر روي گردشگري شهري کمیاب هستند اظهار شده که پژوهش

قات معتقد است که تحقی» پژوهش در فرهنگ و تجربه: فهم گردشگري شهري«اي با عنوان  مارتین سلبی در مطالعه
) م 1997مورفی ،(و کیفیت ) م1995پارلت ات ال ،(، اثرات )م1998پیرس ،(گردشگري شهري درك ما را از بازاریابی 

کند که توجهات زیادي به احیاء گردشگري شهري به وسیله پژوهشگران در  وي خاطر نشان می. بخشد بهبود می
  . م شده استریزي و علوم اجتماعی انجا هایی نظیر جغرافیا، برنامه رشته

دهد که گردشگري شهري از دور و تسلسل رنج  نشان می» گردشگري شهري«در کتاب  ) م 1995(نتایج مطالعه پیج 
هاي عمومی، براي درك مقوله گردشگري شهري ناشی  هاي علمی و کیفی ازعدم توجه بخش فقدان پژوهش. برده است
است که در آن به ) م 1989(بنیادین و کالسیک آشورث  کاملترین مطالعه مستند گردشگري شهري، مطالعه.شده است

  .هاي شهري استناد شده است ها در محیط مطالعات و گرایش
کنند، معتقد است، بسیاري از آنها شهرها را  در زمینه اینکه چرا اغلب گردشگران از شهرها دیدن می) م 1989(آشورث 

هاي شهري عمیق  ت اقتصادي و اجتماعی گردشگري در حوزهکنند، از طرفی تأثیرا براي گذران تعطیالت انتخاب می
کند و این  هاي جدي ایجاد می ناتوانی در پرداختن به گردشگري به عنوان یک فعالیت خاص شهري، محدودیت. باشد می

کسانی که به مطالعه گردشگري . باشد مسأله مانعی براي توسعه گردشگري به عنوان موضوعی براي مطالعه جدي می
حال آن که کسانی که به . تفاوت باشند هاي شهري که مبناي این مطالعات بوده، بی ردازند، مایلند نسبت به بافتپ می

  .مطالعات شهري عالقه دارند، نسبت به اهمیت کارکرد گردشگري در شهرها غافل بودند
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ها  کند که مدت اشاره می انجام شده،» عدم تعادل در توجهات: گردشگري شهري«آشورث در این مطالعه که با عنوان 
هاي ویژه، به  ریزي، در بررسی مکان هاي برنامه هاي مفید براي بوردهاي گردشگري و دپارتمان پیش با وجود تهیه داده

علی رغم اهمیت اقتصادي و اجتماعی و گردشگري، تحقیقات . گرفت ندرت فرایند گردشگري شهري مدنظر قرار می
با وجود داشتن مطالعات امید . از تحقیقات دانشگاهی شدیداً مورد غفلت بوده است اي گردشگري شهري به عنوان حوزه

  .بندي هنوز قابل قبول باشد رسد که این جمع بخش در جغرافیاي فرهنگی، به نظر می
هاي مطالعات اخیر همچنان معتبر و پابرجا باقی مانده است، چرا که  به هر حال عقاید آشورث علی رغم پیشرفت

هاي مطالعات اخیر همچان معتبر و پابرجا باقی مانده است، چرا که پیشرفت تحقیقات تدریجی بوده و  پیشرفت
این قبیل مطالعات تأثیرات . هاي شهري است دربرگیرنده مطالعات موردي، توصیفی و تحلیلی درباره گردشگري در محیط

  .هاي مفهومی جدید دارند کمی در پیشرفت نظري و چارچوب
کند که تحقیقات گردشگري  استدالل می» گردشگري و تفریح شهري«در پژوهشی با عنوان ) م1999(ه پیج در این زمین

. شهري مبتنی بر مطالعات موردي وتوصیفی هستند و براي فهم تئوریکی و روش شناختی گردشگري شهري مفید نیستند
برونداد و نتایج گردشگري . باشند می وي معتقد است که تحقیقات متمرکز شده بر روي تجربه گردشگران شهري ضعیف

  .شهري توجه کمی به ادبیات گردشگري کرده است 
چارچوب رویکردي و : مشارکت ابتکاري براي گردشگري پایدار شهري«در پژوهش ) م1999(نتایج مطالعه شاپیرا 

. ي غفلت شده استدهد که در اکثر مطالعات آکادمیکی مربوط به گردشگري از نواحی شهر نشان می» تجربه اروپا
مدیریت این فرایند در شرایط . هاي اصلی گردشگري و اثرات آن در نواحی شهري نسبتأ ناشناخته باقی مانده است مؤلفه

  .تئوریکی و مفهومی به طور ناچیزي انجام شده است
ضوعات حیاتی در مو«اي با عنوان  در مطالعه) م 1994(عکس نظریات پاگ و شاپیرا نویسندگانی نظیر شاو و ویلیامز 

رسد، تحقیقات مربوط به گردشگري  هاي اخیر به نظر می کنند که در سال استدالل می» دیدگاههاي جغرافیایی: گردشگري
کنند که ادبیات محدودي درباره فعالیت گردشگران در نواحی  شهري در حال افزایش باشند، این محققان تصدیق می

  .شود شهري یافت می
ر ارتباط با حوزه مورد بحث وجود دارند که ساختار جدیدي از گردشگري شهري را به عنوان اي از کتب د مجموعه

دهند؛ استدالل این آثار بر آن است که این شیوه گردشگري باید به مرزهاي فراتر از  موضوعی مهم براي تحقیق ارائه می
       .یک سوژه تحقیقی ارتقاء یابد 

و نیز آثار تأثیر گذار آشورث ) م 1992(، آشورث و تونبریج )م 1995(،  پیج )م 1999(آثار افرادي چون کریستوفر الو 
  .در زمره این آثار قرار دارند) م 1996(و کریستوفر الو) م 1990(و ووگد 

اي در زمینه بررسی گردشگري برخوردار شدند و با عاریه گرفتن  در سالهاي اخیر جغرافیدانان از فعالیت ویژه« 
گران و تلفیق آنان با دیدگاه فضایی خود به صورت فعاالنه به دنبال بررسی مشکالت مختلف در رابطه با هاي دی دیدگاه
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دانان مانند بیشتر پژوهشگران اجتماعی، مجذوب اثرات اقتصادي، اجتماعی و محیطی  جغرافی. باشند گردشگري می
استفاده از زمین در مناطق میزبان به منظور به  آنان توجه زیادي به کاربري. اند هاي گوناگون شده گردشگري در زمینه

قسمت عمده ادبیات . اند فرهنگی کرده -حداکثر رساندن بازدهی اقتصادي و به حداقل رساندن عوامل منفی محیطی
شهر یکی از مقاصد مهم گردشگران است که . جغرافیایی گردشگري در ارتباط با دینامیک تحول در مناطق مقصد است

  .» تر مورد توجه قرار بگیردتواند بیش می
بندي  ف طبقه)م 2007(توان به تألیف گردشگري شهري در جهان در حال توسعه، از کریستین روجرستن  براي نمونه می

، گردشگري شهري و توسعه در )م  2004(راو .شوال و ا.سازي شهرهاي توریستی، از ان هاي گردشگري و مدل جاذبه
اقتصاد گردشگران و رشد : ، گردشگري شهري) م 2006(یا کوالن تونیو و روبرت پوتر هاي سوسیالیست، از اندر ایالت

 2003(جاد .فاین استاین و دنیس.هاف من،اس.، شهر و گردشگران، از ام)م 2005(اسمیت .جی.شهرهاي بزرگ، از سی
رات گردشگري بر اث: ، گردشگري و توسعه شهري)م 1999(، گردشگري شهري، از دنیس جاد و سوسان فاینستاین )م

  .و غیره اشاره نمود) م 1991(توسعه شهري، از واندر برگ 
کند که روند بررسی گردشگري شهري ظاهرأ از سوي گروهی از محققان تازه کار در امر   استدالل می) م 2000(پیج 

ساده به نظر  گردشگري دستخوش تحوالتی شده است؛ این گروه در تالش هستند تا پیرامون حوزه مورد بحث که امري
توان چنین استالل کرد که این مشکل  می. زنی کنند اي سهل و آسان براي مطالعات توصیفی قلم رسد، به عنوان حوزه می

به قدر کافی حاد شده و باید پرسید که آیا پیشرفت ذهنی و نظري کافی در این حیطه صورت ) م 1990(در خالل دهه 
  اي براي مطالعات گردشگري توجیه کند؟ عنوان زیر مجموعه گرفته است تا طرح گردشگري شهري را به

به عبارت دیگر، آیا تحقیقات منتشر شده درباره گردشگري از اهمیت و کیفیتی که یک زیر حوزه مشخص بنام 
یک مسأله عقالنی مهم که آنچنان که باید و شاید مورد توجه . گردشگري شهري را رونق ببخشد، برخوردار بوده است

زند، این مسأله عقالنی نیاز به درك پیچیدگی سیستم  گرفته است، بر اهمیت و خطیر بودن موضوع دامن میقرار ن
هاي اقتصادي، اجتماعی و محیطی دیگر همزیستی  باشد که در کنار سیستم هاي آن می گردشگري شهري و زیر نظام

  .کنند می
ی کافی براي دستیابی به یک درك جامع از روابط و در حال حاضر، مطالعات آکادمیک کمی وجود دارد که از گستردگ

این مسأله هنوز هم به عنوان چالشی مهم . هاي گردشگري شهري برخوردار باشند عملکرد گردشگري شهري در محیط
هاي ذهنی و نظري الزم  محیط شهري فاقد وحدت و مدیریت چارچوب. براي محققان و مدیران شهري مطرح است

زنند، لذا محققان  ی به این حوزه است، رشد وسیع مجالت انتشاراتی نیز به این مشکل دامن میبراي توسعه و جهت ده
  .توانند، درجستجوي توصیفی منحصر و وابسته به گردشگري شهري برآیند اکنون می

این . اي وابسته به عرضه و تقاضاست، رفتار گردشگران است هاي تحقیقی گردشگري شهري که تا اندازه یکی از حوزه
درباره تصاویر و ) م 1993(آثار جنکینز و والمسلی . حوزه در چارچوب الگوي روانشناسی اجتماعی قرار گرفته است



www.shahrsazionline.com 
 

 

رار با اینکه این شیوه تحقیقی در بررسی مطالعات شهري مبنا ق. هاي ادراکی از محیط شهري تجلی این حوزه است نقشه
گذارند و با محیط شهري،  هایی است که گردشگران در آن قدم می گرفته است، اما اثر بخشی عمده در بازشناسی راه

  .شوند ها آشنا می هاي پیشرفته از مکان تصاویر و نقشه
هنوز اند و  هاي وسیع را بازشناسی نکرده ریزي هاي خصوصی و طراحان شهري، تا حد زیادي علل بازاریابی و طرح بخش

هاي نامناسب و به دور از مسیر اصلی  هاي کالن در مکان ها و پروژه متکی به تصمیمات و آراء محلی درباره جاذبه
ها و یا  ها از توانایی کافی براي نشان دادن یا قابل دسترسی کردن جاذبه آنها در طراحی و توسعه جاذبه. گرشگران هستند

: به عنوان نمونه(هاي متعددي وجود دارد  هاي موجود نمونه ر و نوشتهدر آثا. توجه گردشگران برخوردار نیستند
که عدم توانایی براي درك رفتار گردشگر و جریان آموزش و نیز توانایی در ارائه ) م، باراندازهاي لندن 1995پاگ،

 .کشد محیطی براي بازدید، گذران و جایی براي یک تجربه مثبت و مفید را به تصویر می

تصنع گردشگري : هاي گردشگري تصنع مکان –فضاي شهري«اي به عنوان  در مطالعه) م 2008(کاران هایلر و هم
هاي گردشگري هر دو شناخت گردشگري شهري به مطالعات منسجم  کنند که فضاي شهري و مکان استدالل می» شهري

ریزي آن  گري شهري و برنامهبه وضوح این مطالعه حیاتی براي کسانی که درگیر مطالعات گردش. دهند را توسعه می
  .هستند، الزم و ضروري است

رابطه » سازي شهرهاي توریستی هاي گردشگري ومدل بندي جاذبه طبقه«اي با عنوان  در مطالعه) م 2004(شوال و راوه 
هاي سازي شهر مدل. دهند کنند را مورد بررسی قرار می هایی که آنها مالقات می بین خصوصیات سفر گردشگران و جاذبه

نتایج و تحلیل هاي آماري نشان می دهد که جاذبه . توریستی بر اساس این رابطه براي شهر جروسالم شکل گرفته است
بر اساس این نتایج . هاي گردشگري جروسالم می تواند به چهار گروه مجزا که به هم وابستگی دارند، طبقه بندي شود

  .یافته است  مدل فضاسازي مصرف گردشگري در شهرهاي بزرگ توسعه
خاطر » هاي شهري گردشگري کاتالیزوري براي توسعه مجدد اسکله«در پژوهشی باعنوان ) م 1995(استفن و اسمیت 

کنار شهري پدیدار  بخشی به نواحی آب هاي قابل توجهی براي توسعه مجدد موفقیت آمیز توان کنند که فرصت نشان می
مرور تجربیات شهرها در . کند هایی عمل می عه مجدد چنین اسکلهشده و گردشگري به عنوان کاتالیزوري براي توس

   .دهد ایاالت متحده، ژاپن، ایالت کینگدام، کارایب و استرالیا چنین واقعیتی را نشان می
یکی از » دهندگان ها، گردشگران و ترقی جاذبه: گردشگري درون شهري«با عنوان ) م 1986(پژوهش جنسن و ربک  

این مطالعه پروفایلی از گردشگران . بوده است که در ارتباط  با گردشگري شهري منتشر شده است مفیدترین مطالعاتی
ها و نقش بازسازي در جذب گردشگران به نواحی درون شهري  درون شهري شامل الگوهاي فعالیتی، اهمیت خلق جاذبه

  . گذارد را به نمایش می
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ریات مربوط به این حوزه به میزان قابل توجهی از تحقیقات رغم رشد نش در خالل دهه اخیر، سیستم گردشگري علی
هاي تجربی کافی که  یک توضیح بدیهی در این ارتباط این است که فعالیت. پیرامون گردشگري شهري دست نیافته است

  . پذیر سازد، وجود نداشته است اي باشد تا پیشرفت حد و مرزها را امکان متضمن چنین حوزه
امون گردشگري شهري انجام گرفته است؛ اما نیاز مبرمی به تحقیقات بیشتر درباره جوانب مختلف مطالعات زیادي پیر

تر گردشگري احساس  کنند و نظام گسترده هایی که گردشگران در آن شرکت می تخربه گردشگري شهري، فعالیت
  .شود می

  شهري ریزي و مدیریت گردشگري پیشینه مطالعات برنامه
توان آنرا در  حوزه اصلی تحقیق در زمینه گردشگري در شهرها، محوریت بر چیزي است که می رسد که در به نظر می

  .گذاري گنجانید ریزي و سیاست مقوله مدیریت، برنامه
، )م 2000(اورباسل . بقاء شهري و مدیریت میراث، از آ: توان به تألیفات گردشگران در شهرهاي تاریخی براي نمونه می

 2004(کینگ  ، مدیریت گردشگري شهري، از بی)م 2002(ي، از استفان پاگ و میشائیل هال مدیریت گردشگري شهر
ریزي و  برنامه: ، اثرات گردشگري)م 2006(ها و ابزارها، از دي بوهالیس  اندیشه: ، پویایی مدیریت گردشگري)م

، )م 1991(از اردوارد اینسکیپ رویکردهاي توسعه یکپارچه، : ریزي گردشگري ، برنامه)م 2008(مدیریت، اثر پترمسون 
، مدیریت )م 2000(مدیریت کیفی مقاصد گردشگري شهري، از اتحادیه گردشگري : به سوي گردشگري شهري کیفی 

 2002(، مدیریت مقاصد شهري توریستی، از والتر جیمسون )م 2006(بحران در صنعت گردشگري، از دیرك گالسر 
  .و غیره اشاره نمود)  م 1998(فرایند و تجربه از دي تیلر و همکاران  سیاست،: ، مدیریت گردشگري در شهرها) م

گلد و وارد، (، )م1993کوتر و دیگران، (، )م 1990آشورث و ووگد، ( توان به تألیفات  در  حوزه بازار و بازرگانی می
ات مربوط به به هر حال در ادبی. اشاره کرد) م 1998وارد، (و ) م1991لیمبوري،(، )م1995گلد، (، )م1994

هاي خصوصی و دولتی  ریزي گردشگري شهري به عنوان یک فعالیت مجزا و یکپارچه که به بخش گردشگري، برنامه
  .شود محول شده، اشاره می

ریزي  ریزي گردشگري وجود دارد؛ اما فقط در چند متن به برنامه در حالیکه مقاالت زیادي در زمینه موضوع برنامه
ریزي  گردشگري به عنوان فعالیتی تخصصی و یکپارچه اشاره شده  ا فقط در چند متن به برنامهگردشگري وجود دارد؛ ام

شود که  ها را شامل می ریزي گردشگري طیف وسیعی از فعالیت برنامه«در بسیاري از مقاالت چنین بیان شده که . است
ان تحلیل صریح و روشنی از این رشته با توجه به این توضیح، امک. ترین آنها پیشرفت و توسعه گردشگران است مهم

این کار وقتی . تخصصی و پیچیده وجود دارد؛ اما نقد و بررسی آن به شیوه هدفمند و منطقی تا حدي غیرممکن است
ریزي توجه  ریزي گردشگري از دیدگاه متون برنامه شود که الگوهاي جدیدي  را در نظر بگیریم که به برنامه تر می پیچیده

  .»دارد
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میالدي و پایداري آن به خاطر این  1990ریزي گردشگري شهري در سال  از پیشرفت چشمگیر در رشته برنامه بخشی
صنعتی، شیوه استفاده از زمین،  -بود که تفکر و حرفه گردشگري در جایی تکامل یافت که در آنجا شیوه اقتصادي

بسیاري از مقاالت منتشر شده در مجله . دهاي توسعه آن را ترسیم کردن ریزي گردشگري و اصول  و شیوه برنامه
هر چند نقدي ساده . دهند ریزي، الگوي جدیدي را براي توسعه گردشگري ارائه می گردشگري پایدار با تأکید بر برنامه

  .ریزي گردشگري پایدار بشود هاي قابل استفاده در جهت تکمیل برنامه تواند مانع فراهم کردن دیدگاه می
» گذشته و دورنماي مدیریت مدیریت: گردشگران شهرهاي تاریخی«در پژوهشی با عنوان ) م2000(آشورث و تونبریج 

توریستی که از نظر فضاهاي کالبدي با مشکالت متعددي روبرو هستند، سریعاً  -کنند که در شهرهاي تاریخی تشریح می
براي پایداري گردشگري الزم . ط باشندشود که به گردشگري و پایداري آن مربو هاي مدیریتی تأکید می بر روي دیدگاه

هایی استفاده شود که به کمک آنها بتوان تغییرات ایجاد شده را کنترل و  است از اطالعات پایه، مخصوص و از شاخص
 .ارزیابی نمود

 اي و دور، پایداري و گردشگري بسیار پیچیده تر است، چون تأثیرات مستقیم و در مناطق شهري نسبت به مناطق حاشیه
البته الگوي .پذیر هستند غیر مستقیم گردشگري به سختی از تأثیرات ساکنین، کارگران و سایر کاربران شهر تفکیک

شود آیا گردشگري پر مسئولیت در  مثالً سؤال می. کند ریزي مناسب مطرح می پایداري گردشگري سؤاالتی در مورد برنامه
ریزي و نتایج حاصل از آنها باعث شده به  دردسرهاي فراوان برنامه مناطق ویژه ارزش و اهمیت دارد؟ نتیجه این سؤال و

در زمینه استفاده از . این نتیجه برسیم که بین گردشگري و طراحی منظر رابطه است و باید به آن اهمیت داده شود
  .گردشگري براي تسهیل در نگهداري شهرها، پژوهشی صورت نگرفته است

کنند که گردشگري نقشی  استدالل می» مدیریت کیفیت در گردشگري شهري«ان در پژوهشی با عنو) م1997(مورفی 
کند و کیفیت، مفهومی حیاتی و ضروري براي مدیریت گردشگري در  کلیدي در بازسازي اقتصاد شهرها ایفا می

شگري هاي رشد گرد هاي گردشگري در شهرها به درستی مدیریت نشوند، اعتبار شهر و پتانسیل اگر جاذبه. شهرهاست
مورفی در این اثر مفهوم مدیریت کیفیت براي گردشگري شهر را مطرح کرده . رود آنها به طور جبران ناپذیري از بین می
  .و پبر اهمیت و ضرورت آن تأکید دارد

خاطر نشان » بقاء شهري و مدیریت میراث: گردشگران در شهرهاي تاریخی«در پژوهشی با عنوان ) م2000(اورباسل 
هاي مناسبی  هاي تاریخی و نواحی شهري براي گردشگرانی که در صدد کسب تجربه هستند، مکان ونتگاهکند، سک می

داري و توسعه گردشگري درمراکز شهري و  گردشگران در شهرهاي تاریخی روابط بین فرهنگ، میراث، نگه. هستند
تواند در حفاظت و  گردشگري می شهرهاي تاریخی، مباحثه در مورد اثرات گردشگري در شهرهاي تاریخی و نقشی که

مهم ترین هدف این کتاب تمرکز بر مدیریت شهرهاي تاریخی . دهند دوام شهري داشته باشد را مورد بررسی قرار می
  .میانه اندام است که جاذب بازارهاي گردشگري است
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توسعه در مدیریت : ریزي گردشگري  هاي جدید در برنامه چالش«در پژوهشی با عنوان ) م1992(وان لیر و تیلر 
. دهند ریزي گردشگري شهري ارائه می هاي جدید و روشهاي نوینی براي برنامه چالش» ریزي شهري اندازها و برنامه چشم

ریزي گردشگري شهري با آن مواجه هستند را  هاي عمومی و خصوصی در زمینه برنامه این پژوهش مشکالتی که بخش
هاي قبلی  ها و تغییرات در گردشگري، سیاست ناگون مشکالت شامل اندیشههاي گو این پژوهش جنبه. کند مطرح می

ها، اقدامات و رویکردهاي نوین در کشورهایی نظیر ایالت متحده، فرانسه،  ها در سیاست ریزي گردشگري، کاستی برنامه
  .دهد سوئیس و هلند را مورد بررسی وتحلیل قرار می

موضوعات کلیدي » نگهداري و بقاء میراث اروپایی: یریت مراکز تاریخیمد«در پژوهشی با عنوان ) م 2001(پیکارد 
او در این پژوهش . دهد براي مدیریت مراکز تاریخی شهري در کشورهاي مختلف اروپایی را مورد بررسی قرار می

صیات این شهرها داراي خصو. دهد دوازده مرکز تاریخی شهري در کشورهاي مختلف اروپایی را مورد بررسی قرار می
پیکارد در این . شود هاي کوچک، شهرها و مراکز شهري درون این شهرها می متفاوت و گوناگونی هستند و شامل شهرك

ریزي، مدیریت  هاي عمومی، چارچوب سیاست و برنامه پژوهش هریک از نواحی تاریخی را از لحاظ تعداد ریشه
  .دهد و پایداري مورد تحلیل و ارزیابی قرار می واقدامات بازسازي، مدیریت محیطی، گردشگري و مدیریت میراث

تحلیل جامعی از گردشگري به عنوان یک پدیده » مدیریت گردشگري شهري«در پژوهشی با عنوان ) م 2002(پیج 
این پژوهش ارتباطات حیاتی . دهد هاي در حال شکل گیري و مدیریت گردشگري شهري ارائه می شهري، چالش

سازد که مدیریت گردشگري  وي خاطر نشان می. کند دیگر موضوعات را شناسایی می هاي مختلف گردشگري و جنبه
   .آورد هاي تئوریکی در اجتماع شهري بوجود می شهري پیشرفت

یکی از مؤثرترین مطالعاتی است که طی بیست سال اخیر در ارتباط با گردشگري شهري ) م1991(مقاله جنسن وربک 
اي  پژوهش حاضر عالوه بر تأکید بر مفاهیم جدید که متعاقبأ رویه. تشر شده استدر حوزه مدیریت گردشگري شهري من

واقعی را در متون نقلی و احیاي شهري دارد، بر نقش بنیادین گردشگران براي صرف وقت جهت خرید در محیط هاي 
  .کند شهري، تأکید می

کاربرد گردشگري در شهرهاي داخلی حائز هر چند این مقاله در اصطالحات مفهومی به اندازه مطالعات وي درباره 
بوجود آوردند تا از ) م 1989(اهمیت نیست، قطعاً این پژوهش بر مبناي ابداعات ذهنی است که او و آشورث 

اي تحقیقاتی را رواج داد  مقاله او به طور قطع حوزه. گردشگري شهري موضوعی مهم براي تحقیق و مطالعه ساخته شود
طالعات تحقیقاتی اکادمیک به اوج رسید؛ این مقاله پیش درآمدي براي توسعه گردشگري و بخش اي از م که در مجموعه

  .فراغت در زمینه مدیریت در کشور بریتانیا بوده است
منتشر شده است، مربوط به ) 2010فوریه (البته در پایان باید گفت که آخرین و معتبرین مقاله جهانی که در این زمینه 

 29»هاي کنونیهاي جدید و تناقضپیشرفت: گردشگري شهري پژوهش در«با عنوان  ستفن جی پیجا ث وگرگوري اشور
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درك و فهم ما از کارهایی که باید در زمینه گردشگري شهري  و این مقاله بررسی پیشرفت در مدیریت گردشگرياست؛ 
تر که با محدوده  ملموسیاز به اتخاذ دیدي و ن گیرد اندازه میهاي مرتبط با چنین کارهایی انجام شوند را با بررسی تناقض

، مخصوصاً آنهایی که مربوط به مطالعات شهري و مفهوم سازد را برجسته می عتري از علوم اجتماعی در ارتباط استیوس
  . سازد تر می شهرهاي جهانی هستند را پر رنگ

  ريزي و مديريت گردشگري شهري ضرورت برنامه
ها  تر از همه، جابجایی میلیون هاي تفریحی و استراحتگاهی و مهم هرنشین به محیطنیازهاي روز افزون انسان هاي ش

گردشگر در طول سال، لزوم و اهمیت پژوهش در جوانب صنعت گردشگري و امکانات آن را بیشتر می نماید از طرفی 
ي در جهان گردشگر«به عقیده سازمان جهانی گردشگري و انجمن جهانگردي و گردشگري جهانی در حال حاضر 

ریزي و مدیریت توریسم به ویژه گردشگري شهري اهمیت و  به همین خاطر برنامه .»بزرگترین صنعت محسوب می شود
  .کند ضرورت بیشتري پیدا می

ها  ها و کشفیات جدید که انسان ریزي و مدیریت گردشگري شهري با توجه به روند رو به افزایش فناوري ضرورت برنامه
به هر حال گردشگري شهري صنعتی است . شود کند، به شدت احساس می وابسته می –ورهاي توسعه مح –را به شهرها 

  :شود، چرا که که روز به روز بر اهمیت آن افزون می
 پر سود ترین فعالیت است؛  -

 شود؛  در شرایط صحیح نه تنها فاقد عواقب اکولوژیک است، بلکه به احیاي محیط منجر می -

 شود؛ فزایش درآمد میزاست و باعث ا اشتغال -

 :هایی همچون از طرفی با توجه به ضرورت

 همگام شدن با حرکت جهانی و گسترده نمودن بخش خدمات به خصوص گردشگري؛ -

 رهایی از اتکاء اقتصاد به درآمدهاي ناپایدار نفتی؛ -

 هاي خصوصی و بخش عمومی؛ سازي دولت و لزوم سپردن گردشگري به بنگاه کوچک -

 هاي دولتی و درآمدهاي ناپایدار از جمله فروش تراکم؛ ها به کمک شهرداري رهایی از وابستگی -

 اي با توجه به قابلیت گردشگري آنها و غیره  تمرکززدایی از کالنشهرها و مادر شهرهاي منطقه -

هاي منسجم جهت نیل به سوي گردشگري شهري پایدار  ریزي و مدیریت گردشگري و اتخاذ استراتژي اهمیت برنامه 
ریزي و مدیریت جهت تضمین اثرات مثبت و کاهش  از آنجایی که گردشگري شهري نیازمند برنامه.شود تر آشکار میبیش

ریزي هاي یکپارچه، جامع و راهبردهاي مؤثر مدیرتی نیازمند  عوارض منفی تا حد امکان است، به همین خاطر به برنامه
با این رویکرد به . نی بر برنامه ریزي سالم، مدیریت شودهاي یکپارچه و مبت گردشگري شهري باید از طریق روش.است

گردشگري شهري، این صنعت می تواند سودهاي قابل توجه اقتصادي را بدون بوجود آوردن مشکالت اکولوژیکی و 
  .اجتماعی در پی داشته باشد
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هاي  و براي نواحی و مکاناي، شهري  المللی، ملی، منطقه ریزي و مدیریت گردشگري در تمامی سطوح توسعه بین برنامه
  .ویژه، قابل اجرا است

بدون . ریزي و مدیریت گردشگري در تمامی سطوح براي نیل به مدیریت موفق گردشگري ضروري است برنامه
  .اي در پی داشته باشد ریزي و مدیریت، این صنعت ممکن است که نتایج غیر منتظره برنامه

ریزي  هاي فراغتی را با خودش همراه دارد، به همین خاطر برنامه مام فعالیتاي ت گردشگري شهري به گونه«از آنجایی که 
تواند منافع  ریزي و مدیریت یکپارچه می که در صورت برنامه» و مدیریت آن از امور حساس، پیچیده و چند وجهی است

اعی، ارتقاء سطح هاي عدالت اجتم اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی ایجاد نموده و به بهبود شاخص
گردشگري فرایند سفر از مبدأ به مقصد و جریان معکوس آن بوده که  اي منجر شود زندگی، رفاه عمومی و توازن منطقه

معادله دو سویه گردشگري و بازارهاي . ریزي و فراهم آوردن امکانات مناسب براي انجام دادن آن است نیازمند برنامه
ریزي و ایجاد آرامش و ثبات و عدم تغییرات پیاپی در این سیاست  اري و برنامهگذ انگر لزوم سیاستیشکننده آن ب

  :بندي کرد  توان به صورت ذیل دسته ریزي گردشگري شهري را می بنابراین ضرورت برنامه. ها است گذاري
 هاي گردشگري شهري و تدوین ضوابط مربوط به استفاده پایدار از آنها؛ مشخص کردن جاذبه -

 عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال؛ کنترل میزان -

 هاي پذیرایی و گردشگري متناسب با میزان استفاده ساکنان محلی و گردشگران؛ تدوین کاربري -

 تهیه امکانات زیرساختی الزم براي پذیرایی از گردشگران؛ -

 افزایش مزایاي اقتصادي و تولید ثروت پایدار براي شهر؛ -

 هاي توسعه انسانی؛ افزایش شاخص  -

  ریت یکپارچه گردشگري شهري مدی  -
  يشهر يها طيدر مح يرات گردشگريتأث
، يهنر يها يها و گالر ، موزهیشگاهیت است، چرا که شهرها مراکز نمایقابل رؤ یدر شهرها به آسان يرات گردشگریتأث

. دهند یسعه مرا تو يگردشگر يها ها و اقامتگاه ، هتلیورزش يها ومیتئاتر و کنسرت، استاد يها واره، سالنمحل جشن
رات یمشکل است که تأث یلیتر، خ وه مشروحیک شیبه هر حال، در . شوند یجاد میمشاغل ا يمتعاقب آن تعداد

  .میکن یابیها را برآورد و ارزشهر يرو يگردشگر
  :ر وجود داردیبه شرح ز يادیل زین موضوع دالیا يبرا

ف یک تعری يکه رو یهنگام یم، حتیکن يریگ اندازهرکت گردشگران در شهرها را دشوار است که ح یلینکه، خیاول ا
 ءر قابل اتکایکوتاه مدت اغلب غ يها و گران و روش نه بریجامع، هز يها یبررس یاز طرف. توافق شده باشد یخاص

  داشته باشند؛ یرا در پ يج متضادیهستند و ممکن است در صورت تکرار، نتا
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جاد یمشکل است که تعداد مشاغل ا یاز طرف. میو دنبال کن يریگیاد را پان درآمد در اقتصینکه، دشوار است که جریدوم ا
ن مشکل یست و ایار پراکنده و چندان مشهود نیدر شهرها، بس يرات گردشگریبه هر حال تأث. مییشده را محاسبه نما

  هستند، وجود دارد؛ يشتر از گردشگریت بیکه خواهان حما يافراد يهمواره برا
گر اهداف به طور متقابل در ارتباط یباشند و با د یپراکنده و متنوع م يبوط به توسعه گردشگرنکه، اهداف مریسوم ا

  .میکن يریگ اندارزه ییرات آن را به تنهاین دشوار است که تأثیهستند، بنابرا
 يمایفراهم کند، گردشگران را جذب کند، س یافراد محل يرا برا یالت و امکاناتیک پروژه خاص ممکن است تسهی

با اهداف متعدد و چند گانه، «به هر حال . آنها استفاده شود ران ارشدیها و مد ق شرکتیتشو يشهر را بهبود بخشد و برا
از شهرها، گردشگران  ياریواضح است که در بس. میکن يریدر شهر را اندازه گ يرات گردشگریدشوار است که تأث

خارج توجه  يایصورت گرفته و شهر در دن یکیزیف ياه يجاد شده، بازسازیا يجذب شده، مشاغل متعدد يشتریب
  .»را به خود جلب نموده است يشتریب

  :د یر دیتوان به صورت ز یشهر را م یکیزیط فیمح يبر رو ياثرات گردشگر) م 2001( جیده هال و پیبه عق
  :شهر یکیزیط فیمح -الف

 رد؛یگ ین مورد استفاده قرار ماهداف گوناگو يکه برا يبه واسطه توسعه گردشگر ین رفتن اراضیاز ب -

 ؛يشهر يدرولوژیرات هییتغ -

 ؛ياثرات بصر -

 ؛يتوسعه مناطق گردشگر -

 ؛يد معماریجد يجاد سبک هایا -

 ؛یمحل يت اشکال معماریتقو -

  و مشارکت شهروندان؛ يهمکار -
  :ها ر ساختیز  - ب

 ،تهیسیالکتر، نینگ ماشیپارک، راه آهن، راههامرتبط با  يها با امکانات و توسعه يشهر يهارساختیفشار بر ز - 
 د؛یجد يها رساختیزر یساجاد یاو  فاضالب و منابع آب، گاز

  استفاده گردشگر؛  يبرا ینواح يگردشگران و سازگار یل راحتیوسا يبرا یطیت محیریمد ینیب شیپ  -
  :يشکل شهر  - ت

ن یاز ب یحیل تفریجاد و سایله توسعه و ایبه وس یمسکون یبه عنوان مثال نواح ،نیزم يرات کاربرییتغ  -
 وند؛ر یم

اسکان  ياده که برایک و عابران پیت ترافیریمربوط به مد ياه کالبد شهر در اثر برنامه یر و دگرگونییتغ  -
 د؛یآ یکنندگان به وجود مدیبازد

 ؛ میو ترم يباززنده ساز  -
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 خ؛یتار يها ها و ساختمان مکان يو نگهدار يباززنده ساز  -

  .یراثیموجه  يدارا ين هاساختما یخارج ياستفاده مجدد نماها -
  
  
  
  
  

  

  :تحقیقو مراحل انجام روش 
  . باشد شناختی آن می  روش هاي هاي هر تحقیقی، چارچوب و یا رویه هیکی از اصول اساسی و پای

  ریزي و بکارگیري وسیله آشکارسازي واقعیت، یعنی  طرح محقق اجتماعی قبل از هرچیز باید توانایی 
  : باشد شناسی این تحقیق به شرح زیر می بر این اساس  روش. ناي کلمه را داشته باشدترین مع در وسیع "روش کار"
  

  :قیمراحل انجام تحق
ن اهداف، سؤاالت و ییتعز ینت آن و یان مسأله، ضرورت و اهمیب ارائهگر ید یبه سخنق و یات تحقینگارش کلبا 

ان آنچه مهم به نظر آمده، شناخت ین میدر ا. گرفتقرار  یق مورد بررسیق، اقدامات الزم جهت انجام تحقیات تحقیفرض
ن راستا ابتدا مطالعات مربوط یدر هم. ق بوده استین تحقیمتناسب با ا یعلم يها ن روشییق و تعیق از موضوع تحقیدق

ح ی، گام صحمیمفاهن درست ییرفته تا با تبیالزم صورت پذ يو اسناد ي، آماريا اطالعات کتابخانه يبه موضوع و گردآور
د با دو مقوله ین جهت مطالب متناسب و مفیبه هم. ردیق صورت پذیتحق ينظر ینگارش مبانو الزم در خصوص 

د یم گردیو تنظ يمورد گردآور یب يها يرو هیو حاش یگوئ ز از هرگونه گزافهیبا پره يو توسعه گردشگر يت شهریریمد
ت یق با توجه به اطالعات موجود وضعیر ادامه تحقن دیهمچن. ق باشدیل در فصل چهارم تحقیو تحل یبررس يتا مبنا

ط یبا شناخت مح يتا شناخت نظر شدواقع  یالذکر به دقت مورد توجه و بررس شهر تهران در ارتباط با دو مقوله فوق
ز بصورت تمام ینمورد نظر  يرهایها و متغ شاخص یشده است تا تمام یسعان ین میدر اگرچه  ،دگرد نیقرز ینپژوهش 
  . توجه باشدمورد  و کمال

محقق را بر  يگران آمار لیو تحل يت شهریریو مد يزیر   ز مشورت با متخصصان برنامهیفوق و ن يها یتمام بررسج ینتا
را  يا ، پرسشنامهز وضع موجود شهر تهرانیو ن ينظر یاز درون مبان ازیمورد ن يها ق شاخصیآن داشت تا با استخراج دق

ن مبنا روش مناسب جهت آزمون یبر هم ؛ق مذکور راهگشا باشدیل تحقیدر تحلآن  يها دادهد که اطالعات و ینما یطراح
  . صورت پذیرفته استل مورد نظر یو تحل ییشناسا بدست آمده يها داده

  :قینوع و روش تحق
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 يمناسب برا در انتخاب روشدر واقع  ،ق داردیر را در انتخاب روش تحقین تأثیشتریق بیبدون شک، موضوع تحق
ان ین از میبنابرا. تواند باشد یق میمعرف روش تحق يادیپرداختن به آن تا حدود ز یق، انتخاب موضوع و چگونگیتحق

 يت شهریریو بهبود عملکرد مد يتوسعه شهر يها نهیق و آثار آن در زمیموجود با توجه به نوع موضوع تحق يها روش
  :اریاست؛ ز يا توسعهق ی، نوع تحقيدر بستر توسعه گردشگر

 -ی، اجتماعياثرات اقتصاد يدارا يو توسعه گردشگر يت شهریریو گسترش مباحث مرتبط با مد یبررس -
 .شهر و شهروندان است يبرا یطیست محیو ز یفرهنگ

  :را یاست؛ ز يکاربردن یق همچنین تحقیا
 بکار بسته شود؛ يت شهریریتواند در جهت بهبود عملکرد مد یج حاصل از آن مینتا -

 کشور استفاده نمود؛ ير شهرهایتوان در سا یآن م يها افتهیج و یتان از نیهمچن -

  .ش دادیافزا یمورد بررس يها نهیشهر را در زم یتیریتوان مد  -
  :رایاست ز يا نهیزماست؛  يمورد -يا نهیق حاضر به روش زمیضمناً تحق
 است؛ يو توسعه گردشگر يت شهریریمد يها یژگیق از ویمستلزم شناخت دق -

 .است شنهاداتیق و ارائه راهکارها و پیبه دنبال کشف حقا یطیات محیاقعبر اساس و -

  : را یاست؛ ز يموردو 
 رد؛یپذ یالزم صورت م یدر مورد شهر تهران بررس -

  .شود یشهر تهران افزوده م یبر مجموعه اطالعات پژوهش -
و  یلیتحل -یفیقات توصیبه دو گروه عمده تحق یق در علوم اجتماعیتحق يها ان ذکر است که روشیدر ادامه شا

ق شامل ین تحقیا. است یلیتحل -یفین رساله از نوع  توصیق ایشوند که روش تحق یم يبند میتقس یشیقات آزمایتحق
  .است یمورد بررس يها دهیا پدیط یف کردن شرایکه هدف آنها توص است ییها  مجموعه روش

  :اطالعات يابزار گردآور
  :دهد ها، جداول و نمودارها پیکره اصلی این پژوهش را تشکیل می انی و استناد بر نقشهاي، عملیات مید مطالعات کتابخانه

  :اي مطالعات کتابخانه -1
هاي آماري  داده. گرفته استاي انجام  بخش مهمی از مطالعات صورت گرفته در رابطه با این رساله، به صورت کتابخانه

نفوس و مسکن کشور، سالنامه آماري استان تهران، اطالعات مرکز تحقیق نیز اساساً مبتنی بر نتایج سرشماري عمومی 
سازمان میراث مراجعه به کتابخانه و آرشیو . ها و گزارشات و جزوات موجود است آمار ایران، همچنین سایر کتاب

، وزارت مسکن و هاي وابسته نظیر پژوهشکده گردشگريفرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و مؤسسات و پژوهشکده
ریزي استانداري تهران، شهرداري تهران و مراکز مطالعاتی وابسته به آن، مرکز آمار  هرسازي، معاونت مدیریت و برنامهش
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ریزي کشور، کتابخانه مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و سایر  ایران، سازمان مدیریت و برنامه
  .داده استکشور اطالعات مفیدي در اختیار نگارنده قرار هاي مستقر در تهران و مرکز مدارك علمی  دانشگاه

  :عملیات میدانی -2
جهت تکمیل اطالعات مورد نیاز به ویژه در جهت شناخت خصوصیات، امکانات و مسائل و مشکالت شهري 

ات و البته شناخت محقق از شهر تهران بواسطه اشتغال در مرکز مطالع بوده است؛هاي میدانی اجتناب ناپذیر  بررسی
در این راستا با مراجعه به ادارات و . ریزي شهر تهران تأثیر بسیار زیادي در روند مشاهدات میدانی خواهد داشت برنامه

این روش مبتنی . ها، بحث و تبادل نظر با کارشناسان امر و مشاهده فضاهاي شهري اطالعات مفیدي به دست آمد  سازمان
و خبرگان از صاحبنظران دانشگاهی و مدیران ) پرسشنامه -مصاحبه(رت تلفیقی از شهروندان و بصو پرسشنامهبر تکمیل 

  .استتهران مجموعه مدیریت شهري و گردشگري 
  :چگونگی طراحی پرسشنامه و متغیرهاي مورد بررسی

ر د) ییو اجرا یدانشگاه(ز متخصصان و خبرگان یو ن )نفعان يبه عنوان ذ( یافت نظرات شهروندان تهرانیبه منظور در
آنها بر اساس اهداف و  یکه همگ دیم گردیو تنظ یدو پرسشنامه بصورت مجزا طراحق، ین تحقیارتباط با موضوع ا

ن دو پرسشنامه و بر اساس اهداف و یا یالبته در طراح. باشند یم) فصل اول(ق یات تحقیمندرج در کل یسؤاالت اصل
  .خاص خود هستند يها ا و شاخصرهیمتغ يدارااند که  شده انیب ی، سؤاالت فرعیسؤاالت اصل

ز تفاوت در نگاه یموضوع ن نیعلت ا. از هم متفاوتند ییو هم به لحاظ محتوا یهم به لحاظ شکل مذکور  پرسشنامهدو 
  . محقق نسبت به دو گروه شهروندان و گروه متخصصان بوده است

هاي شهري،  پاركمکان  4در  یتهرانگردشگران  يرفتار يشتر الگوهایشده است تا ب یسع) شهروندان(در گروه اول 
ر مورد یز يرهایتاریخی بر اساس متغ –ها و سایر مناطق اکوتوریستی و مراکز فرهنگی  هاي جنگلی، رود دره پارك
  :ردیقرار گ یبررس

 سن، جنسیت، وضعیت تاهل، شغل، سطح تحصیالت، درآمد ماهیانه؛: اي گردشگران نظیر هاي فردي و حرفه ویژگی .1

هاي  محل اقامت، فاصله زمانی گردشگري، پراکنش استفاده از مکان: اکنش زمانی و مکانی گردشگري نظیرتوزیع و پر .2
 ؛...گردشگري و 

 ؛...همراهان، بعد گردشگري، وسیله نقلیه و :  الگوي گذران اوقات فراغت شامل .3

 ؛...ناصر گردشگري و سرانه هزینه گردشگري به ازاي هر روز اقامت، سهم هزینه هر یک از ع: ها شامل هزینه .4

 تمایالت و عالیق گردشگران؛ .5

 هاي گردشگري؛ رسانی و شناخت جاذبه اطالع .6

 هاي گردشگري و رضایت گردشگران؛ مدیریت حوزه .7

 .انتظارات و توقعات گردشگران از مدیریت شهري در توسعه گردشگري شهر تهران .8
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 يها نهیشتر زمیشده، ب یطراح ییو اجرا یانشگاهاز متخصصان و خبرگان د یگروه خاص ياما در پرسشنامه دوم که برا
موجود در ارتباط با  ينظر یم و مبانیاز مفاه يریگ تالش شده تا با بهره یو به نوع مورد توجه بوده يو نظر یمفهوم

طراحی گردد و نظرات آنها مورد بررسی و تحلیل و در  یو ارتباط آنها با هم سؤاالت خاص يو گردشگر يت شهریریمد
مبناي آزمون آماري، تحلیل  ،بدست آمده از دو گروه مورد پرسشنتایج ز یت نیدر نها. ت آزمون آماري قرار گیردنهای

  . رفته استیاستنتاجات الزم صورت پذبراي اثبات یا عدم اثبات فرضیات تحقیق  زیها نهاي آن افتهی از وقرار گرفته 
  :يریگ و اعتبار ابزار اندازه ییروا یبررس
ه و یق تهیات تحقیاهداف، سؤاالت و فرض يدر راستا یق به درستیا پرسشنامه تحقینکه آینان از ایه منظور اطمب :30ییروا
در  یو اجرائ یو کارشناسان ارشد دانشگاه ید دانشگاهیاز اسات ير؟ پرسشنامه مذکور به تعدادیا خیم شده است یتنظ
، ه شد تا پس از مطالعه، نظرات خود را درباره نوع سؤاالتنها خواستآارائه و از  يو گردشگر يت شهریریمد يها نهیزم

از  ينظرات فوق، تعداد يآور پس از جمع. ق ابراز دارندیموجود در پرسشنامه و در ارتباط با تحق یتعداد و همبستگ
  .دیهم اضافه گرد یاصالح و تعداد اندک يسؤاالت حذف، تعداد

به منظور اعتبار . دهد یها در طول زمان را نشان م داده يآور ا روش جمعیار ابز ییایت، ثبات و پایفیاعتبار، ک : 31 بارتاع
 یپرسشنامه به صورت مقدمات 10پرسشنامه، تعداد  یع کلیکردن آن، قبل از توز ییق و نهایبه پرسشنامه تحق یبخش
سؤاالت پرسشنامه و  یدرون یهمسان R یلیو تحل يآمار نرم افزارها با استفاده از  ل و پس از استخراج دادهیتکم
ب یا ضری، اعتبار يوتریمورد سنجش قرار گرفت، که با توجه به محاسبات کامپ کرانباخ يروش آلفاق با یتحق يرهایمتغ
کرانباخ که  يتوان گفت که بر اساس جدول آلفا یلذا م. ن نموده استییتع% 81ق را برابر یکرانباخ پرسشنامه تحق يآلفا

  :برخوردار است یخوب ییایق از اعتبار و پاین تحقیا يها امه، پرسشنباشد یر میبه شرح ز
  

  ادیز  متوسط  کم  زان اعتباریم
  %95  %75  %45  کرانباخ يب آلفایضر

  

  :تحقیقهاي  روش تجزیه و تحلیل داده
ق، جامعه ین تحقیدر ا یآزمون مورد بررس ین قسمت تالش شده است تا بصورت کامالً مختصر و کوتاه به معرفیدر ا
  :ق اشاره گرددیدر تحق يمورد بهره بردار یلیت نرم افزار تحلین حجم نمونه و در نهاییتع ی، چگونگيرآما

  

  : یآزمون مورد بررس یچگونگ یمعرف

                                                
30 Validity 
31   Reliability 
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و در  نموده یرا بررسآن یکیها ابتدا نمودار گراف ک از پرسشیها، در مورد هر مرتبط با پرسشنامه يها پس از استخراج داده
 يبرا آزمون نسبتالقا کند از و نظرات پرسش شوندگان را ها  دهیان ایتفاوت را م ینظر نوع وردکه پرسش م یصورت
ها پاسخ  پرسشکه افراد به چه نحو به  میابیدرتا  شدهها استفاده  نهیان گزیا عدم وجود اختالف میو وجود  یبررس
 یبررس يان آزمون بریآماره ا .دهد یش قرار منه را مورد سنجیه هر گزدهندگان ب نسبت پاسخ ين آزمون برابریا .اند داده

  :باشد یر میدو جامعه به شکل ز
  

 
  :ر خواهد بودیم به شکل زیده یرا که مورد آزمون قرار م يا هیو فرض

 
رد و اگر مقدار یگ یآزمون مربوطه انجام م p_valueر بر اساس یا خین نسبتها اختالف وجود دارد ینکه بیا يریگ جهیو نت

p_value  میریپذ ین صورت آنرا میر ایم کرد در غید خواهر  05/0باشد فرض صفر را در سطح  05/0کمتر از:  

  
م و بر ینک یر است که ما از آن صرفنظر میدر مورد اختالف نسبتها استفاده از روش ز يریگ جهینت يها گر از روشید یکی

  :میکن ی، استنتاج ميدار یاساس مقدار احتمال معن
  

 
امع ما در واقع همان تعداد جو .میساز ین آماره میآزمون را بر اساس هم ز آمارهیهر تعداد جامعه دلخواه ن يبرا متعاقباً

 ي نهیک گزیبه  یپاسخگو، توجه خاص ا افرادیم آیم بود که بدانین خواهیباشد و بدنبال ا یهر پرسش م يها نهیتعداد گز
و عوامل  ییرا شناسا ي، مشکالت موجود در مبحث گردشگروجه آنهاص کانون تیم با تشخیتوانر تا بیا خین دارند یمع

  :ر خواهد بودی، فرض صفر ما بصورت زنهیگز 4با  یپرسش يبرا .میینما ین مشکالت را بررسیموثر در رفع ا

  
  

  :یمورد بررس يجامعه آمار
متفاوت  ين با دو جامعه آمارپرسشنامه گوناگو 2ق از ین تحقیان گشت، در این فصل بین ایشیهمانطور که در قسمت پ

  :گردد یر بدان اشاره میشده است که در ز يریگ بهره
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  :يمربوط به گردشگران شهر يجامعه آمار -الف
هـا و نقـاط    هاي جنگلی، رود دره هاي شهري، پارك جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه گردشگران در چهار حوزه پارك

هـاي تکمیـل نمـودن     ي مکـان  نشـان دهنـده    1-4شـماره  جـدول  . باشـد  تـاریخی مـی   -اکوتوریستی و مراکز فرهنگی 
انـد کـه پراکنـدگی مناسـبی در      اي انتخاب شده ها به گونه گردد، این مکان همانگونه که مشاهده می. باشند ها می پرسشنامه

ط یت در محـ یـ ت و هـم بـه لحـاظ محبوب   یهم به لحاظ جذاب يشتریت بیو از اهم سطح منطقه مورد مطالعه داشته باشند
  .برخوردار باشند يگردشگر يها تهران به لحاظ ارزش يشهر

در مجموع حدود . پرسشنامه تکمیل گردیده است 25 ،يه حد مرکزیقضدر هر یک از اماکن مورد بررسی و با استناد به 
دفی فراغتـی بـه صـورت کـامالً تصـا      -مکان گردشی و تفریحـی  28شهروند و یا به عبارتی گردشگر شهري در   700

ـ ا يجامعه آمـار  یلیاطالعات تکم. انتخاب و در مراحل تحقیق از نظرات ایشان در قالب پرسشنامه استفاده شده است ن ی
  :قسمت در ادامه آمده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
هاي ارائه و تکمیل پرسشنامه توسط شهروندان فضاها و مکان جدول  

 تعداد اماکن فضاهاي گردشگري ردیف
 تعداد

هاي  پرسشنامه

مجموع 

 افراد 

 اماکن گردشگري مورد توجه

در ارائه و تکمیل پرسشنامه   
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وزیع شده در ت

 هر مکان 

مورد 

 پرسش

هاي شهري پارك 1 ملت، ساعی، نیاوران، قیطریه ،پارك  200 25 8 
 شهر، بعثت، گفتگو، الله

هاي جنگلی پارك 2 لویزان، سرخه حصار، پردیسان و نصر،  150 25 6 
ان، چیتگرطالقانی، کن و سلوق  

ها و سایر  رود دره 3
درکه، فرحزاد، حصارك،  -دربند، اوین 175 25 7 مناطق اکوتوریستی

 دارآباد، جمشیدیه، اوشان فشم

 -  یمراکز فرهنگ 4
یخیتار  7 25 175 

اوران، یسعدآباد، ن يها کاخ موزه
گلستان، موزه فرش ایران، موزه حیات 
وحش دارآباد، موزه هنرهاي ملی، موزه 

هاي معاصرهنر  
 - 700 - 28 مجموع

  . محقق: مأخذ    
  

  

  :متخصصان و خبرگانمربوط به  يجامعه آمار -ب
و ارتباط  ي، گردشگريت شهریرینکه محقق با دو مقوله مدیمتخصصان و خبرگان با توجه به ا يدر ارتباط با جامعه آمار

مرتبط با دو مقوله فوق  ییو اجرا یجامعه دانشگاه شده است تا از متخصصان و خبرگان یآنها با هم سر و کار دارد، سع
وابسـته بـه    یسـازمان  يان از متخصصـان و خبرگـان نهادهـا   یـ ن میدر ا. شود يریگ ن رساله بهرهیالذکر در حد بضاعت ا

تهـران، عالمـه    یدانشـگاه  – یعلمـ  يشهرداري تهران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگري و نهادهـا  
شده مرتبط با موضـوع   یینکه تعداد افراد شناسایبا توجه به ا. استفاده شده است ید بهشتیت مدرس و شهیرب، تییطباطبا
د کـه در  یـ ن گردیـی نفر تع 81، تعداد جامعه مورد پرسش ککران يه آماریقضنفر بوده است، با استفاده از  101حدود 

   .ن قسمت انتخاب نمودیا يرا برا ينفر 80ت محقق جامعه ینها
  :ن حجم نمونهییتع

تعداد  ،آنفرمول بر اساس  که شدهاستفاده  ه ککرانیقضجامعه نخبگان و متخصصان از  يبران حجم نمونه ییتع جهت
  .نمودار ین جامعه اختینمونه را از ا 80تعداد محقق د که یشنهاد گردینمونه پ 81

ه یقضت است، با استفاده از یمان حائز اهمیفراد برانکه همواره مجموع تعداد ای، با توجه به ازین در مورد جامعه شهروندان
نفر باشد که  25تعداد  يک از مراکز گردشگریها از هر م که تعداد نمونهیجه بودین نتیا رب یاضیرو در آمار  يحد مرکز

از  واقع مات دارد که در ین جهت اهمیه بدین قضیا .باشد یم يه حد مرکزیاد مورد نظر در قض، حداقل تعدن تعدادیا
در  يپارامتر يها م لذا به منظور استفاده از آزمونیندار یکند اطالع یم يرویپ یعیزمان از چه تو نکه رفتار کل جامعهیا
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ه یم از قضیم که بتوانیرا لحاظ کن یطید شرای، بایع شناخته شده و منطقیک توزیآمار و سوق دادن رفتار افراد به سمت 
از  يه حد مرکزیم که جامعه مورد نظر ما پس از اعمال قضین بگذاریها را بر ا فرض یاستفاده کرده و تمام يمرکز حد
پرسشنامه، از  25و هر مکان  يمکان جهت پرسشگر 28ف با لحاظ نمودن ین توصیبا ا .دینما يرویع نرمال پیتوز

ه حد یقضدر ارتباط با  ن مبحثیدر ادامه ا. استفاده شد ینفر به عنوان نمونه مورد پرسش در گروه شهروندان تهران 700
  :ده استیان گردیب یحات کوتاهیتوض يمرکز

   یانس متناهیو وار  ن یانگیک جامعه با میع از یمستقل و هم توز یتصادف يها نمونه اگر 

  :می، دار  يباشند، آنگاه برا

  
باشد و با در  یدهند مد نظرمان م یم ینه پاسخیکه به هر گز يافراد ، مجموع تعدادنکه در هر پرسشیحال با توجه به ا

پرسش از  ن تعداد افراد موردیاست و همچن یها در هر مورد متناه ییانس نحوه پاسخ گوینکته که وار نینظر گرفتن ا
د و ینما یم يرویع نرمال پیوزهمواره از ت ن مجموع نفراتیتوان ادعا کرد که ا ید مینما یم يرویپ يه حد مرکزیقض

  .آنها اعمال کرد يتوان برا یباشد را م یم يک آزمون پارامتریکه  آزمون نسبت
 یآزمون تتوان از  ینسبتها م يآزمون فرض برابر يبرانک از نوع نرمال هستند یما، ا يها د توجه داشت که چون دادهیبا

ن یرا تحت ا یکسانیج ین آزمونها نتایا ينکه هر دویوجه به ابا ت یز استفاده نمود ولین ) student  t_(استودنت 
  .میکن یدارند ما به آزمون نسبت اکتفا م یط اعالم میشرا
  :باشند یر میبه شکل ز)   t_student( استودنت  یات آزمون تیفرض

  
  :اند خ دادهنه پاسیاست که به هر گز ين تعداد افرادیانگی، م که در آن 

 

 
  .باشد یها م داده يا ار نمونهینحراف معهمان ا sو 
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  :افزار مورد استفاده نرم یمعرف
استفاده شده است که در ادامه  R یلیو تحل يآمار نرم افزار ق از ین تحقیم مستندات مربوط به آزمون ایه و تنظیدر ته

  :ارائه شده است يحات مختصرین نرم افزارها توضیبا ا ییبه منظور آشنا
R     :و  اس يها ل داده است، که بر اساس زبانیو تحل يآمارمحاسبات  يبرا يافزار نرمط یو مح یسینو زبان برنامهک ی

ٔ محدوده ي، حاوR. شده است يساز ادهیپ میاسک و  یخط يساز مدل:   از جمله( يآمار يها کیاز تکن يا دهگستر ◌
 یکیگراف يها تیو قابل) ره یغو  يبند ، خوشهيبند ، ردهیزمان يها يل سری، تحليک آماریکالس يها ، آزمونیرخطیغ

   . و نمودارهاست یکیجاد اشکال گرافیا يبرا يافزار قدرتمند ن نرمی، همچنR . است
 R راه امکانات ویژه براي به تحلیل اطالعات استیک نرم افزار جامع به هم.R  داراي خصوصیاتی از قبیل: 

 ؛اداره موثر اطالعات و امکان نگهداري آنها)1

  ؛ها ها در ماتریس مکان ویژه عملگر براي حساب آرایهیک )2

 ؛ها هاي واسطه براي آنالیز داده منسجم و جامع ابزار مجموعه بزرگ، یک)3

 ؛ها راي آنالیز دادهمکانات گرافیکی با )4

 ؛نویسی مناسب یافته،آسان و با زبان برنامه یک برنامه توسعه)5

6( R  ها است اخیر حاصل از تعامل آنالیز داده هاي توسعه یافته فزار آماري براي به کار بردن روشیک نرم ا.  
    

  :تحقیقهاي  ها و ارائه یافته  ه ل دادیتحل
و گروه ) شهروندان(منتج از دو پرسشنامه مرتبط با گروه اول  يها افتهیها و ارائه  دهل دایق، به تحلین قسمت از تحقیدر ا
 يها هم به لحاظ آمار ک از پرسشیج مرتبط با هرینتا. م پرداختیخواه) ییو اجرا یمتخصصان و خبرگان دانشگاه(دوم 

سمت ن قیدر ا. اند ل قرار گرفتهیتحلک از آنها مورد یمختصر هر یحاتیدر ادامه است و با توض یکیو هم به لحاظ گراف
) فصل پنجم(ق یفصل آخر تحق ين قسمت به ابتدایمطالب ا يبند ان موارد مذکور بسنده کرده و جمعیصرفاً به ارائه و ب

. میق گردیات تحقیا عدم اثبات فرضیق وارد مبحث اثبات یتحق يها افتهیو استنتاج کامل  یموکول شده تا با بررس
  :ل مورد بحث قرار خواهند گرفتیل به تفصیاشاره در دو قسمت ذ مورد يها افتهی
   

  :) نفعانیذ(مرتبط با پرسشنامه شهروندان  يها منتج از داده یلیتحل يها افتهیارائه 
  :اند بوده یر مورد توجه اساسیز يرهایها و متغ ق، پرسشیتحق یل با استناد به اهداف و سؤاالت اصلیبخش از تحلن یدر ا
 :الت  تحقیق سؤا -الف
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 کمبودها و اشکاالت موجود در مسیر توسعه گردشگري در هر یک از مناطق و مراکز گردشگري چیست؟ .1

 راهکارهاي مرتبط براي رفع هر یک از کمبودها و اشکاالت کدام است؟  .2

اي چگونه است و آیا در توسعه گردشگري تاثیري دارد  هاي فردي و حرفه توزیع گردشگران بر اساس ویژگی  .3
 یا خیر؟

 نماید؟ آیا توزیع و پراکنش زمانی و مکانی گردشگران از یک مدل کاربردي تبعیت می  .4

 عوامل موثر در الگوي گذران اوقات فراغت گردشگران شهري تهران چیست؟  .5

هاي موجود تبعیت دارد و آیا این الگو تاثیري در توسعه این صنعت  هاي گردشگري آیا از تئوري اهم هزینه  .6
 یر؟دارد یا خ

 الگو و مدل تمایالت و عالیق گردشگران در هر یک از مراکز گردشگري کالنشهر تهران چگونه است؟  .7

تواند از کارآیی  وضعیت مدیریت فعلی مراکز گردشگري چیست و کدام شیوه و روش مدیریتی جدید می  .8
 .بیشتري برخوردار باشد

ر خصوص توسعه گردشگري کالنشهر تهران انتظارات و توقعات گردشگران و شهروندان از مدیریت شهري د .9
  چیست؟

  : متغیرهاي تحقیق -ب
 ؛...شغل و هل، أسن، جنسیت، وضعیت ت: اي گردشگران نظیر هاي فردي و حرفه ویژگی .1

محل اقامت، فاصله زمانی گردشگري، پراکنش استفاده از : توزیع و پراکنش زمانی و مکانی گردشگري نظیر .2
 ؛...هاي گردشگري و  مکان

 ؛...همراهان، بعد گردشگري، وسیله نقلیه و :  ي گذران اوقات فراغت شاملالگو .3

 ؛...سرانه هزینه گردشگري به ازاي هر روز اقامت، سهم هزینه هر یک از عناصر گردشگري و : ها شامل هزینه .4

 تمایالت و عالیق گردشگران؛ .5

 هاي گردشگري؛ رسانی و شناخت جاذبه اطالع .6

 رضایت گردشگران؛هاي گردشگري و  مدیریت حوزه .7

   .انتظارات و توقعات گردشگران از مدیریت شهري در توسعه گردشگري شهر تهران .8
  

  :ق یتحق يها  افتهیاز  ییل نهایو تحل يبند جمع
 يها ن قرارگاهیتر ن و کاملیرت شرفتهیرا که شهرها پیاند؛ ز  گردشگران بوده ين فضاها برایاز جذابتر یکیرباز یاز د شهرها

و  یعیطب يها  ن از جاذبهیبوده و افزون بر ا.. .و  یحی، تفری، علميدارنده مراکز مهم اقتصادل داده و در بریتشکانسان را 
 ینیل شهرنشیپتانس .جلب توجه گردشگران هستند يها ن کانونین جهت مهمتریمند بوده و به هم  ز بهرهین یراث فرهنگیم
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ند، ین فراینه ایت بهیشود، اما در جهت هدا  یها محسوب م شهركدر توسعه شهرها و  یم اصلیسه يرویک نیبه عنوان 
 يها خلق بخش يبرا يزیر  د ضرورت برنامهیجد يمنابع درآمد قیجاد شده از آن و تزریا يها  تیح از مزیاستفاده صح

و کاهش  ییارویدار جهت رویم توسعه پاین تفکر با ورود پارادایا. باشد یر میاجتناب ناپذ ير گردشگرینظ ياقتصاد
. گرفته است يا ندهیبزرگ سرعت فزا يژه شهرهایبو ش از استاندارد شهرهایب یشدن و آلودگ یصنعت یاثرات منف
حائز  شمال و جنوب يهر دو گروه از کشورها يک صنعت مطرح بوده و برایدر حال حاضر به عنوان  يگردشگر

جنوب  يکشورهاع به ین صناین و انتقال ایع سنگیصنا یاز آلودگ ییشمال به جهت رها يکشورها يبرا. باشد یت میاهم
د و به اقتصا یجنوب به جهت تنوع بخش يکشورها يو برا يوابسته به گردشگر يق عملکردهایآن از طر ینیگزیو جا
بزرگ و مهم اغلب  يان شهرهاین میدر ا. باشد یمد نظر هر دو گروه از کشورها م يا هیاز چنگ اقتصاد تک پا ییرها

، یزاتی، تجهیساتیت به لحاظ استقرار عناصر تأسین مزیبرخوردار از ا یت مکانیموقع يدارا يورهاژه کشیبوکشورها 
، آثار یارتباط يها ، شبکهیسرگرم -یحی، مراکز تفریان، مراکز اطالع رسیها، مراکز اقامت ر فرودگاهینظ یحیو تفر یرفاه

کالن  يبا توجه به درآمدها. کشورها دارند يگردشگر يها  مهدر تحقق اهداف برنا یمهم نقش... و  یو باستان یفرهنگ
 يک نوع فضایشغل،  750000ش از یب ییدالر و اشتغال زاارد یلیم 550که ساالنه بالغ بر  ياز صنعت گردشگر یناش

ز یهدر تج يشهر يها سازمان ییرسد که توانا یبه نظر من یبنابرا ؛جاد شده استیان خصوص یدر ا یالملل نیب یرقابت
ن بدان یا. ت کندیرا تثب يگاه توسعه گردشگریتواند جا یشدن، م ین فوق در جهت رقابت در عرصه جهانیادیعناصر بن

ه یتوج يدارا يعناصر وابسته به توسعه گردشگر یفیو ک یارتقاء کم يدارا يشهر يمعناست که بخش اقتصاد گردشگر
  .باشد یم یو اجتماع ياقتصاد

مورد اشاره در فصل  يها افتهیبه  يبا اتکاژه یاستناد مطالعات انجام شده در فصول گذشته و بون شرح مختصر و با یبا ا
هاي جنگلی،  شهري، پارك يها مکان پارك 4در ( در شهر تهران يگردشگر يالگو از یکل یق ابتدا به بررسیچهارم تحق

و انتظارات آنها پرداخته و  ن نظراتیو همچن )تاریخی –ت مراکز فرهنگییها و سایر مناطق اکوتوریستی و در نها رود دره
م یخواهاشاره  يو گردشگر يت شهریریدر ارتباط با مقوله مد ییو اجرا یخبرگان دانشگاه اتل نظریپس از آن به تحل

  .نمود
  ):نفعان يذ( يق مرتبط با گردشگران شهریتحق يها افتهیاز  یل کلیتحل

در  يت شهریریم که مدیرس یجه مین نتیبه ا) ینفعان اصل يا همان ذی(وندان در بخش شهرق یتحق يها  افتهیبه استناد  با
  :دار مورد توجه قرار دهیبا دقت بس ر رایست موارد زیبا یم يصورت ورود به مقوله توسعه گردشگر

ن تعداد یشتریان گردشگران کمتر محسوس است و عموماً بیابد حضور آنها در می یش میهرچه سن افراد افزا .1
 . قرار دارند "سال 29تا  20 یعنیجوانان  یمحدوده سن"ران در گردشگ

ان یشتر آقایانگر استقبال بیدهند که ب یل میتشک "مردان"را  يگردشگران شهرت یت جمعیاکثر یتیبه لحاظ جنس .2
 . در شهر تهران است يگردشگر يها از فرصت
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ن ین بوده و ایش از مجردیتعدادشان ب یمکان مورد بررس 4در هر  "نیدسته متأهل"ز عموماً یاز لحاظ تأهل ن .3
در کالنشهر  يگردشگر يها از فرصت يریگ ن جهت بهرهین نسبت به مجردیشتر متأهلیانگر رغبت بیمهم ب

  .تهران است
از  ین فراوانیشتریب يداراب یبه ترت "کارمند، محصل و صاحبان مشاغل آزاد"ت یجمع ،ت اشتغالیوضعاز جنبه  .4

ن خصوص به خود اختصاص یرا در ا ین فراوانیز کمترین "کارانیقشر کارگر و ب" ت مورد پرسش بوده ویجمع
  .اند داده

ن یشتریب "هیالت عالیافراد با تحص"ان ین میبوده و در ا "باسواد" یدر اماکن مورد بررس حاضرافراد ت یاکثر .5
کز اانتخاب مر يبر رو يریثأچ تیالت هیتوجه شود که نوع تحصباید  البته؛ را به خود اختصاص داده اند یفراوان

  .مورد نظر نداشته است يگردشگر
و  دهند یل میتشک "هزار تومان300درآمدهاي کمتر از "بیشتر جمعیت گردشگران را افراد با  يبه لحاظ درآمد .6

   .شود یابد از تعداد گردشگران نیز کاسته می هرچه میزان درآمد افزایش می
ر یاستان تهران و سا يها از شهرستان یو مابق "ساکن شهر تهران" انیدرصد از پاسخگو 4/82 يبه لحاظ آمار .7

  .اند ها بوده استان
پسندند و پس  را می "سفر به خارج از تهران"شود که گردشگران در ابتدا  مشاهده میسفر  يبند تیلحاظ اولوبه  .8

، بعد "ي شهري و جنگلیها رفتن به پارك"، سپس "و مناطق کوهستانی اطراف تهرانها  درهرفتن به رود "از آن 
   ...و "دید و بازدید و رفتن به اماکن تاریخی"ز یناز آن 

 ياز فضاها يمند ل به بهرهیتما"شوندگان  عموماً پرسش يمحل اقامت تا مکان گردشگر یبه لحاظ فاصله زمان .9
  .دارند "شان  به محل سکونت) ک ساعتیکمتر از (کتر یبا فواصل کوتاهتر و نزد

 "ان هفتهیالت پایاز تعط باال استقبال"انگر یب زیام هفته نیدر طول ا يگردشگر يها از مکان پراکنش استفاده .10
  .در شهر تهران است يگردشگر يها   از فرصت يمند  جهت بهره

 "فصول بهار و تابستان يت باالیاولو"ز نشانگر یدر طول فصول سال ن يگردشگر يها پراکنش استفاده از مکان .11
 .ر فصول سال استینسبت به سا ينزد گردشگران شهر

 6تا  3ن یزمان ب"و  بودهار اندك یبس يگردشگر يها ساعت در مکان 6براي حضور بیش از ل افراد یتما .12
 .دهند را بیشتر براي گردش ترجیح می "اعتس

بیشتر از  "هاي جنگلی و اماکن طبیعی پارك"در  يدگاه گردشگران تمایل به گذران اوقات گردشگریاز د .13
  .است یخیتار -ي مصنوعی شهري و مراکز فرهنگیها پارك
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 ؛"بپردازند يبا خانواده خود به گردشگر"دهند که  یح میشتر افراد ترجیگذران اوقات فراغت، ب يالگو به لحاظ .14
نمود  یخانوادگ يها ل به گردشین تمایو در جامعه متأهل يل به گردش مجردین تمایالبته در جامعه مجرد

 .دارد يشتریب

 2ن یب" یتیجمع يو عموماً در بعدها "و دوستانه یبصورت خانوادگ"درصد از افراد مورد پرسش  95ش از یب .15
گردش کوچکتر به  یتیجمع يا در بعدهای ییکه به تنها يان تعداد افرادین میدر ا. پردازند یبه گردش م "هنفر 4تا 
 .ز استیار ناچیبس روند  یم

جهت تفرج استفاده نموده و پس از آن استفاده از  "یشخصه یل نقلیوسا"درصد گردشگران از  50ش از یب .16
 .ت قرار داردیدر اولو یر اتوبوس و تاکسینظ یه عمومیل نقلیوسا

 ينه هر روز اقامت در مراکز گردشگریسرانه هز ،درصد از گردشگران مورد پرسش 80ش از یدر مجموع ب .17
از  کمتر"نه یهز یدرصد از جامعه مورد بررس 50د البته حدو. اند نوان کردهع "هزار تومان 10کمتر از "را  يشهر

نفره بودن  4تا  2بر  یمبن 15با توجه به دو آمار فوق و بند . اند ها اذعان نموده  را در پرسشنامه "هزار تومان 5
-10بصورت متوسط از " يهر روز اقامت در مراکز گردشگر ينه سرانه برای، هزدر تهران يشهر يبعد گردشگر

 .ر استیمتغ ")حداکثر(هزار تومان  40-20تا ) حداقل(ان هزار توم 20

حمل و "مربوط به  آن،بوده و پس از  "غذا و تنقالت"ز عموماً مربوط به یها ن ها در گردش نهیسهم هزن یشتریب .18
 نیا منطقه کمتریخاص آن مکان  يد کاالیان خرین میدر ا. است يو استفاده از امکانات در محل گردشگر "نقل

 .به خود اختصاص داده استسهم را 

 "روي و ورزش پیاده"و پس از آن  "گفتگو و در کنار هم بودن"ها عموماً مربوط به  بیشتر عالیق افراد در گردش .19
گردد و شاید این را بتوان به دلیل استرس ناشی از زندگی در شهرهاي بزرگ و کمبود فرصت براي  خالصه می

 . گذران وقت در کنار خانواده دانست

جهت استفاده از اماکن  "ل به استفاده از کتاب و بروشوریتما"  يدرصد گردشگران شهر 42ش از یب .20
در  "لمیو ف يد یاز س يریگ بهره"و  "در محل ییراهنما"ر ینظ ییاه نهیگزالبته . شهر تهران را دارند يگردشگر

 .قرار دارند يت بعدیاولو

 .دارند ییشهر و حومه آن آشنا یعیطب يها جاذبهت یلاز اماکن با قاب "بصورت متوسط"باً گردشگران یتقر .21

 .دارد "نه حداقلیگز "به ییل باالیتما یو فرهنگ یخیتار يها جاذبه يگردشگران از اماکن دارا ییزان آشنایم .22

 .ش داردیگرا "ت باالیامن"شتر به سمت یب يگردشگر يها طیت در محیزان احساس امنیم .23

 .اند  یشهر تهران ناراض يگردشگر يها از جاذبه "زان حفاظتیم"از   ياز گردشگران شهر یتعداد قابل توجه  .24

 .اند از خود نشان داده "يت مراکز گردشگریریدر خصوص مد ییباال يتمندیرضا" يگردشگران شهر .25
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و ) درصد44(هاي عمومی بخش"توسط  يجهت مدیریت مراکز گردشگرمردم به  "ادیار زیبس"ل یتما .26
یت مردم از نحوه مدیریت مراکز هم ن امر نشان دهنده رضایر است و ایار چشمگی، بس")درصد33(دولتی

ها با  تواند ارائه خدمات و امکاناتی باشد که این بخش یکی دیگر از دالیل این رجحان می .تواند باشد می
، يت اماکن گردشگریریمد يدر هر حال انتخاب اول گردشگران برا .گذارند اختیار مردم می اندك در يها هزینه

 .تهران است يشهردارا همان ی يت شهریریمدژه بر ید ویو با تأک یرت توسط بخش عمومیمد

سیسات و أبهبود ت": استده یگرد يبند تیاولون نحو یز بدین يت شهریریتوقعات و انتظارات گردشگران از مد .27
انجام اقدامات "در اولویت دوم و  "ایجاد و گسترش مراکز گردشگري"در اولویت اول،  "تجهیزات گردشگري

   .در اولویت سوم "رسانی تبلیغاتی و اطالع
  : متخصصان و خبرگانق مرتبط با یتحق يها افتهیاز  یل کلیتحل

ت یریمد نظرات خود را در خصوصز ین) ییو اجرا یدانشگاه( ، متخصصان و خبرگانقیتحق يها  افتهیبا استناد به 
تواند  ین مسائل و موارد میاست که توجه به ا یهیبد .اند مودهان نیب لیبه صورت ذ يمقوله گردشگرو توسعه  يشهر
  :دیل نماینه تسهین زمیرا در ا يت شهریریر تحقق اهداف مدیمس

 .در تهران است "يت شهریریمد ینهاد متول يشهردار") درصد 94حدود (بر اساس نظر متخصصان  .1

 یالتیو تشک ی، سازمانیتیریاز توان مد "نتهرا يشهردار"که )  درصد60ش ازیب( ن باورندیافراد پاسخگو بر ا .2
 .برخوردار است يشهر الزم جهت انجام امورات

هاي  وجود سازمان" و پس از آن "...)و تاریخی، طبیعی(در شهرهاي توریستی  جذابیت وجود"متخصصان   .3
ها و تجهیزات گردشگري  زیرساخت"، "...)و  یمسافرت يها نظیر شهرداري، آژانس(خدماتی محلی 

را به  ")هوایی و زمینی(شبکه حمل و نقل "ت یو در نها "..)ها و هتل ها، نظیر شبکه ارتباطی، جاده(ريشه
 .دانند یشهر تهران م يتوسعه گردشگرمؤثر در از عوامل  یب جزئیترت

ن یمهمتر "فقدان رویکردي جامع و هماهنگ بین نهادهاي سیاستگزار و متولی گردشگري"از نظر صاحبنظران،  .4
ناهماهنگی میان نهادهاي " نه،ین گزیالبته بعد از ا .باشد یشهر تهران م يؤثر بر عدم توسعه گردشگرعامل م

نقش کم رنگ نهادهاي محلی و بخش خصوصی نسبت به بخش " و سپس "محلی، دولتی و بخش خصوصی
 .بوده است ییباال یفراوان يز داراین "دولتی

ت یاولو. اند ان نمودهیدر شهر تهران ب يات توسعه گردشگرن اثریرا از مهمتر "ياثرات اقتصاد"متخصصان،  .5
 .بوده است "یاجتماع-یاثرات فرهنگ"شوندگان  پرسش يبعد

 :اند کرده يبند تینطور اولویرا ادر توسعه گردشگري شهر تهران  يت شهریریمد يهاراهکار صاحبنظران .6
ا سازمان مستقل جهت سازماندهی و ایجاد نهاد ی"؛ "تعامل بیشتر با نهادهاي مرتبط با حوزه گردشگري"

سازي  فراهم" ؛"هاي مدیریت شهري با گردشگري تر نمودن سیاست نزدیک" ؛"مدیریت گردشگري شهري
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هاي گردشگري شهري با  گیري از ظرفیت بهره" و "هاي مرتبط کالبدي و زیرساخت-بسترهاي فیزیکی
 ."مشارکت شهروندان

ن یمهمتر "هاي توسعه شهري ریزي و طرح قوله گردشگري در برنامهتوجه بیشتر به م" شوندگان، از نظر پرسش .7
ایجاد "البته  .شهر تهران بکار بسته شود يگردشگر يدر راستا يت شهریریتواند توسط مد یاست که م يابزار

رسانی شهري، آموزش و  انجام اقدامات تبلیغاتی، اطالع"و  "هایی براي حضور بیشتر بخش خصوصی فرصت
 .اند متخصصان قرار داشته يت بعدیز در اولوین "سازي فرهنگ

را دتر یفرصت اشتغال و خدمات جد" يبسترها يتهران با توسعه گردشگر يت شهریریمد ،از نظر متخصصان .8
 .آورد   ید میپد "شهروندان يبرا

 نیاز مهمتر "هاي اساسی براي عملکرد کارآمد شهر آماده ساختن زیرساخت" ن باورند کهیصاحبنظران بر ا .9
 .است يتهران در توسعه گردشگر يت شهریریستم مدیس یف اساسیوظا

 "یو فرهنگ ی، خدمات اجتماع"یو خدمات یعمران يتهای، فعال"و نظارت يزیبرنامه ر"د کارشناسان،یبنابر تأک .10
ت یریستم مدیمشخص س یاتیف عملیاز جمله وظا "يست شهریط زی، بهداشت و محیمنیا"ت یو در نها

 .ندیآ یشهر تهران به شمار م يگردشگر توسعه  يبرا يشهر

ن یبه عنوان بهتر "هاي مدیریت شهري تمرکززدائی از قدرت و منابع دولت مرکزي و واگذاري آنها به سیستم" .11
 .ان شده استیدگاه متخصصان بیگردشگري شهري تهران از د راهبرد در جهت توسعه

و در  "یو بخش خصوص یجلب اعتماد مردماصل "در شهر تهران با  ياز نظر صاحبنظران، توسعه گردشگر .12
 .دارد يشتریانطباق ب يت شهریریدر مد" مداوم از شهروندان یابیاصل نظر" يت بعدیاولو

 یاتیاهداف عمل در شهر تهران موجب تحقق يتوسعه گردشگر ،ییو اجرا یخبرگان دانشگاهاز منظر  .13
 "ت معاشیفیبهبود ک"و پس از آن  "يردایو پا يت، برابریامن ياعتال"ت اول یبا اولو يشهر ییحکمروا

 .گردد یم

و  "ییعدم تمرکز و کارآ"در درجه اول و پس از آن  "يو شهروند مدار یمشارکت مدن"از نظر نخبگان،  .14
بواسطه توسعه  يخوب شهر یحکمران يها تحقق شاخص يامدهایدر درجه دوم، از پ "جاد عدالتیا"

 .گردند  یشهر تهران محسوب م يگردشگر

ش یافزا"آورد   یتهران وارد م يت شهریریبه مد يکه توسعه گردشگر یبین آسیمعتقدند که مهمتر اسانکارشن .15
ش تقاضا و انتظارات یافزا"ز یگر نید یالبته گروه. در شهر است "ن، کاال و خدماتیمت زمیع قیسر

ت یو در نها "زبانیجامعه م يها  تیبرهم خورد نظم فعال"، "یعیط و منابع طبیمح یتباه"، "شهروندان
 .آورند   یبها به شمار مین دسته از آسیز جزو این را  "یش مشکالت اجتماعیافزا"
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تهران در  يت شهریریتوسط مد "دگاه دانش مدارید"ت از یخود، خواهان تبع يها  دگاهیصاحبنظران در د .16
آنان قرار داشته  يعدت بیدر اولو "یدگاه نظارتید"و  "مثبت یتیدگاه حماید"البته . هستند يتوسعه گردشگر

 .است

ارتقاء "، شهر تهران به يدر توسعه گردشگر يت شهریریشتر مدین باورند که با اهتمام بیخبرگان بر ا .17
دار یپا يمهم در گردشگر يها که از جمله شاخص "ستیز طیت محیفیحفظ ک"و  "یتوسعه محل يها شاخص

 .ابدی یند، دست میآ  یبه شمار م يشهر

 يشهردار یاز وابستگ ییرها"و پس از آن  "یدار نفتیناپا ياتکاء اقتصاد شهر به درآمدهااز  ییرها"نخبگان  .18
در (تهران  يت شهریریتوسط مد ير توسعه گردشگریناپذ  اجتناب يها  جزو ضرورت را "یدولت يها به کمک

 .دانند یم) ین المللیو ب  یاس ملیمق

ه امکانات یته"و  "يشهر يکپارچه گردشگریت یریمد"و پس از آن  "ياقتصاد يایش مزایافزا"متخصصان  .19
اس یدر مق(تهران  يت شهریریتوسط مد يتوسعه گردشگر  يها  ضرورتن یرا از مهمتر "الزم یرساختیز

 .دانند یم) يا  و منطقه یمحل

و  "و چشم اندازها یعید از مناظر طبیبازد"شوندگان  ، پرسشيشهر يل گردشگریبا توجه به متنوع بودن دال .20
ست توسط یبا یکنند که م یمحسوب م يشهر يجزو سفرها را "یو فرهنگ یخید از اماکن تاریبازد"سپس 

 .ندیها لحاظ نما يزیر در برنامه يت شهریریمد

فشار "تهران به همراه خواهد داشت  يط شهریمحدر  يکه توسعه گردشگر ين اثریاز نظر کارشناسان مهمتر .21
 "کالبد شهر یر و دگرگونییتغ"ز یو ن "دیجد يها ساختریجاد زیو ضرورت ا يشهر يها رساختیبر ز

 .خواهد بود

 "يو اقتصاد يتجار يها گسترش سازمان"، "اطالعات و ارتباطات يشرفت فناوریگسترش و پ"متخصصان،  .22
  يمهم مرتبط با مقوله توسعه گردشگر يها  را از جمله شاخص "یم خارجیمستق يگذار هیع سرمایرشد سر"و 

 .دانند  یشهر تهران م شدن در یو جهان

) درصد 5/72( "ییارتباط باال"تهران  يت شهریریف مدیوظا یط کنونین باورند که در شرایصاحبنظران بر ا .23
 .دارد يبا توسعه گردشگر

در زمینه گردشگري در حد متوسط تهران  يشهردار یرسان ن باورند که خدماتیاز نخبگان بر ا يادیعده ز  .24
دارند  يت شهریریف مدیبا وظا يادیف تناسب زین وظاینکه ایبا توجه به ا وباشد  می) درصد 43حدود (
 .خود را افزایش دهد يکارآمدبایست در این خصوص  اینست که شهرداري تهران میجه بر ینت

ت واحد یریعدم وجود مد"تهران  يدر توسعه گردشگر يت شهریریضعف مد یل اصلیاز نظر کارشناسان دل .25
و  ییاجرا ين نهادهایمشخص ب یو ارتباط سازمان یعدم هماهنگ"س از آن در درجه اول و پ "يشهر
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ل در ارتباط با عدم وجود نهاد مستق"ت یو در نها "نهادهاي سیاستگزار امورات مدیریت شهري و گردشگري
 .است "مقوله گردشگري در سیستم مدیریت شهري

 "ییدر حد باال"شهر تهران  يرا در خصوص توسعه گردشگر يت شهریریمد يزان توانمندیمتخصصان م .26
 .کنند یبرآورد م) درصد 66ش از یب(

ش از یب( "يبه مقوله توسعه گردشگر يت شهریریمد يضرورت ورود جد"نخبگان،  يها با توجه به پاسخ .27
 .است ي، ضروردیکه سابقاً ذکر گرد یلیدال یبواسطه تمام) درصد90

الزم در  یتیریاز اراده مد )درصد 77ش از یب( "يادیدر حد ز"تهران  يبنابر باور صاحبنظران، شهردار .28
 .شهر تهران برخوردار است يخصوص توسعه گردشگر

ش یب( "در حد متوسط و کمتر از آن"تهران تاکنون  يدارند که شهردار یان میاز نخبگان ب یتعداد قابل توجه .29
 .دیه نمااستفاد يخود در خصوص توسعه مقوله گردشگر يها تیتوانسته از قابل )درصد 73از 

ن راهکارها ین و مؤثرتریتواند مهمتر یر میز يبند تیتهران با اولو يت شهریریشمندان اعتقاد دارند که مدیاند .30
ا یآماده و مه"، "تهران يدر مجموعه شهردار ک سازمان مستقلیجاد یا": بکار بندد يرا جهت توسعه گردشگر

 يها  مناسب با سازمان ییتعامل اجرا"، "يرشه يژه گردشگریو يها  يجاد کاربریو ا يشهر ينمودن فضا
نه و یجاد زمیا"ت یو در نها "شهر تهران ين سند جامع توسعه گردشگریتدو"، "يمرتبط با مقوله گردشگر

 ."الزم یو سازمان یتیریاراده مد

) تهران يبصورت خاص شهردار(تهران  يت شهریریان مدیم یدگاه متخصصان، عدم انسجام و هماهنگیاز د .31
 91ش از یکه بیر و مشهود است، به نحویکامالً چشمگ يو گردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیازمان مبا س

 .اند ف نمودهیکم توص یلین ارتباط را کمتر از متوسط تا خیدرصد از آنها ا

و هدفمند  یک ارتباط منطقی يشان معتقدند که در صورت برقراریبا توجه به نظر متخصصان در بند فوق، ا .32
توان به توسعه   یم) درصد 89حدود ( "ییدر حد باال" يو گردشگر يت شهریریمرتبط با مد يادهان نهیب

 .دوار بودیدر کالنشهر تهران ام يگردشگر
  

  :اتیآزمون فرض
ق و به تبع آن آزمون یات تحقیفرض یق به بررسیتحق يافته هایاز  ییل نهایو تحل يبا توجه به جمع بند

  :ل استیب ذیپرداخت که شرح آن به ترت مین قسمت خواهیات در ایفرض
  :قیه اول تحقیفرضآزمون 

  ."شهر تهران گام برداشتتوسعه گردشگري بتوان در راستاي مدیریت شهري خت درست از اهداف شنابا رسد به نظر می"
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ر یزمل متأثر از سه عا یبصورت کلایدة مدیریت شهري  دهد، یق نشان میانجام شده در تحق يها یهمانطور که بررس
  :است

  ها و اصالحات اقتصادي کالن ملی و اقتصاد شهري؛  اول ـ ضرورت نزدیک کردن سیاست
  هاي نسبی شهرها و نقش آن در فرایند توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی؛  گیري از برتري دوم ـ بهره

دایت تغییرات ساختاري سوم ـ آگاهی از وجود همبستگی میان بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در ه
  .که بایستی با مشارکت نهادهاي غیردولتی و نهادهاي اجتماعی صورت گیرد

است به نحویکه زمین و محیط » تقویت فرآیند توسعه شهري«، زین هدف تئوریک سیستم مدیریت شهرين راستا یدر هم
عی و اقتصادي آنان و نیز جامعه هاي اجتما مناسب براي زندگی راحت، امن و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگی

هاي مدیریت شهري  ف خرد فراگیر را براي تمام سیستمتوان سه هد البته در قالب این هدف کالن می. هم شودمربوطه فرا
  : به شرح زیر تعیین کرد

  ارتقاء شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه ویژه به افراد و گروه هاي کم درآمد؛ -الف
  وسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار؛تشویق ت -ب
  .حفاظت از محیط فیزیکی شهر  -ج

  :مورد زیر هستند 4وظایف سیستم مدیریت شهري قابل ارائه در ن اساس یبر هم
  هاي اساسی براي عملکرد کارآمد شهرها؛ آماده ساختن زیرساخت -الف
  و بهبود استانداردهاي زندگی شهرنشینان؛ وري آماده ساختن خدمات الزم براي توسعه منابع انسانی، بهبود بهره -ب
  هاي بخش خصوصی مؤثر بر امنیت، سالمتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهري؛ تنظیم فعالیت -ج
هاي مولد و کارآمد مؤسسات خصوصی در نواحی  آماده ساختن خدمات و تسهیالت الزم براي پشتیبانی فعالیت -د

  . شهري
هم به لحاظ  يت شهریریمدستم یس دهد که یق نشان میج تحقی، نتارح داده شدکه در سطور فوق ش يبا توجه به موارد

ده یگر اید یانیبه ب؛ باشد یشهر تهران م يالزم جهت توسعه گردشگر یاتیتوان عمل يدارا یک و هم به لحاظ عملیتئور
ن مهم یبر از ینق یتحق يها افتهیبوده و  يف آن کامالً منطبق با اهداف توسعه گردشگری، اهداف و وظايت شهریریمد

 يها تیاز ظرف يریگ با بهرهدر شهر تهران  يتوسعه گردشگردارد،  یان میق بیتحق يها افتهیکه همانطور  .گذارد یصحه م
مرتبط با مقوله  يها رگذار در شهر و سازمانیتأث ينهادها يها استیک کردن سیکامالً منوط به نزد يت شهریریمد

 يها  افتهیه ه مذکور با توجه بین فرضیبنابرا. است يو گردشگر یع دستی، صنایفرهنگراث یر سازمان مینظ يگردشگر
 .است قابل اثبات ،قیتحق  

  

  :قیه دوم تحقیفرض آزمون
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در توسعه به اهداف خود تواند  یو انتظارات شهروندان مهاي شهر  از قابلیت استفاده بارسد مدیریت شهري به نظر می"
  ."ست یابدکالنشهر تهران د گردشگري

ست ابتدا به شناخت یبا یکالنشهر تهران م يدر توسعه گردشگر يت شهریریدهد که مد یق نشان میتحق يها افتهی
از نظرات متخصصان  يمند موجود در شهر تهران و با بهره يرگردشگ يشهر بپردازد و سپس با توجه به الگو يها تیقابل

  . اقدامات مورد نظر را بعمل آورد و خبرگان
و  يشهر يگردشگر يها فرصت ییبر شناسا یعدم انجام مطالعات مبتن ،یدگاه علمیبه د یمتک ینبود شناخت کافچه گر

نه فراهم ین زمیشرفت را در ایپ مموجبات عد يتوسعه گردشگر يک سند جامع و هماهنگ برایشهر از  يعدم برخوردار
 يت شهریریستم مدیساز ورود  یم متخصصان به نوعنفعان و ه يذدهد که هم  یق نشان میج تحقینتا یرده است ولآو

توان  يداراهم تهران  يت شهریرین باورند که مدیاستقبال نموده و بر ا يگردشگر يها گسترش و توسعه فرصت جهت
ن مقوله به یتواند با توسعه ا یاست و هم م يگردشگر يها الزم جهت شناخت فرصت یالتیو تشک ی، سازمانیتیریمد

ق و آنچه در یتحق يها افتهین سطور و با استناد به یه ان با توجه بیبنابرا. ح پاسخ دهدیوندان به صورت صحانتظارات شهر
   .اثبات استمورد  نیزه مذکور یق آمده است،  فرضیتحق يبند قسمت جمع

  
  

  :قیه سوم تحقیفرض آزمون
  . "ب شهري در کالنشهر تهران کمک نمایدتحقق اهداف حکمرانی خو تواند به ، میرسد توسعه گردشگري شهريبه نظر می"

اي که  تقویت فرآیند توسعه شهري است، بگونه ی شهريیاوهدف از حکمرد، ین مطرح گردیشیهمانطور که در فصول پ
هاي اجتماعی و اقتصادي  در جامعه، زمینه و محیط مناسبی براي زندگی راحت و کارآمد شهروندان، به تناسب ویژگی

  :اند شده بیانداف کالن حکمروایی شهري به شرح زیر اه. آنان فراهم شود
  ؛، نهادها و جوامع محلیها بازساخت جامعه مدنی براي تقویت و اعتالي بیشتر سازمان  -
  ؛هاي اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها گزینی کاهش فقر و جدایی -
  ؛رون شهرهاافزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهاي سیاسی د -

  :کند حکمروایی شهري نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می اخص، به طورو 
  ؛کاهش فساد -
  ؛بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی براي همه شهروندان -
  ؛حفظ دموکراسی -
  ؛ها و آمالشان در زندگی ایجاد فرصت و امکان براي مردم به منظور نشان دادن خواسته -

 .اعتالي امنیت، برابري و پایداري -        

» شهر فراگیر«و » شهر پایدار«یابی به  هایی است که دست رویکرد حکمرانی خوب شهري داراي شرایط و ویژگیالبته 
  :ها عبارتند از این ویژگی ،منوط به اجراي آنها است
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  .تامنیو  مداريشهروند و مشارکت مدنی، پاسخگویی، شفافیت، کارایی، عدالت، عدم تمرکز، پایداري
خوب  یو بسط حکمران ين توسعه گردشگریه بیو دو سو یارتباط منطقق، یتحق يه بر جمعبندین راستا و با تکیدر هم

 ي، توسعه گردشگرییو اجرا یاز منظر خبرگان دانشگاهالبته . مشهود و محسوس است یبه درستدر تهران است  يشهر
و پس  "يداریو پا يت، برابریامن ياعتال"ت اول یبا اولو يشهر ییرواحکم یاتیاهداف عمل در شهر تهران موجب تحقق

 .گردد یم "ت معاشیفیبهبود ک"از آن 

جاد یا"و  "ییعدم تمرکز و کارآ"در درجه اول و پس از آن  "يو شهروند مدار یمشارکت مدن"ن، ینخبگان همچن
شهر تهران  يبواسطه توسعه گردشگر يخوب شهر یحکمران يها تحقق شاخص يامدهایدر درجه دوم، از پ "عدالت

 .گردند  یمحسوب م

  .استاثبات ز مورد یه مذکور نیشده، فرض ذکرها و اطالعات   یبا توجه به بررسبنابراین 
  :شنهاداتیو پ راهبردهاارائه 

مندي از  بهره هاي راهبردي و همچنین  اجرایی در راستاي بیان گردید، سیاست رسالهدر پایان، با توجه به آنچه که در این 
این پیشنهادات و راهکارها به نحوي  .گردد هاي مدیریت شهري در توسعه گردشگري شهري تهران پیشنهاد می ظرفیت 

افزایش نقش حوزه مدیریت شهري در پایداري و که بتوانند در خصوص ) ییو هم اجرا يهم راهبرد(اند  بیان گردیده
تولید شده توسط گردشگري  هاي شجامعه شهري با تکیه بر ارزیطی و زیست مح فرهنگی -توسعه اقتصادي، اجتماعی

  :مؤثر باشند شهري
  :گردشگري شهر تهرانتوسعه  يبراهاي راهبردي  سیاستشنهاد یپ
وري گردشگري شهري  ش بهرهافزایی و افزایمنظور همایجاد شرایط الزم براي تحقق مدیریت یکپارچه و کارآمد به  -

 ص و ماهر و برخوردار از مشارکت حداکثري جامعه ذینفعان؛متکی بر نیروي انسانی متخص

سازي، معرفی و ساماندهی منابع و  شناسایی، مستند: تدوین و اجراي طرح جامع توسعه گردشگري شهري تهران شامل -
 محصوالت گردشگري  در شهر و منطقه شهري؛

گردشگري فرهنگی، تاریخی، طبیعی، علمی،  :هاي الزم و حمایت از توسعه انواع گردشگري شهري از جمله ایجاد زمینه -
 ؛تهران ساخت و رویدادها در شهر و منطقه شهري هاي انسان ورزشی، زیارتی، سالمت و بویژه جاذبه

هاي روزآمد به منظور توسعه  گیري از علوم و فناوري هاي راهبردي و کاربردي و بهره ارتقاء کمی و کیفی پژوهش -
 گردشگري شهري؛

هاي  تقاء سطح همکاري و تعامل مؤثر با کالن شهرها، مجامع علمی، پژوهشی و دانشگاهی و سازمانتبادل تجارب، ار -
 منظور توسعه گردشگري شهري؛ه المللی گردشگري ب اي و بین ملی، منطقه

هاي  هاي غیردولتی بویژه حمایت از فعالیت ها و فعاالن گردشگري و تشکل تدوین نظام جامع حمایت از فعالیت -
 و ابتکارات داوطلبانه در حوزه گردشگري شهر و منطقه شهري تهران؛ خالقانه
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ایجاد اعتماد و امنیت خاطر گردشگران از طریق تدوین نظام جامع حمایتی و ساماندهی، تسهیل و استانداردسازي  -
 خدمات گردشگري در مبادي و مقاصد گردشگري در شهر و منطقه شهري تهران؛

هاي اقتصاد شهري و با ایفاي  رونق، با ثبات، با رشد پیوسته و هماهنگ با سایر بخشایجاد نظام اقتصاد گردشگري پر -
 نقش مؤثر در اقتصاد شهري؛

هاي اقتصاد  هاي مختلف گردشگري شهري در ارتقاء شاخص اتخاذ تدابیر الزم به منظور ایفاي سهم و نقش حوزه -
 محروم در شهر و منطقه شهري تهران؛زایی، کاهش محرومیت و افزایش سطح معیشت مناطق  ، اشتغاليشهر

منظور ارتقاء سطح حفاظت از محیط زیست، میراث فرهنگی، ه ایجاد شرایط، اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات الزم ب -
 بهداشت محیط و امنیت شهري به عنوان بسترهاي اصلی توسعه گردشگري شهر و منطقه شهري تهران؛

  

  :گردشگري شهر تهران يبرا) راهکارها(هاي اجرایی  سیاستهاد شنیپ
هاي توسعه گردشگري شهري و ادبیات مربوط به آن در  اتخاذ تدابیر جهت ملحوظ نمودن مفاهیم، اصول و شاخص -

 شهر تهران؛ت کالنوظایف مدیری

ایجاد شرایط حقوقی و اداري مناسب براي تحقق توسعه گردشگري شهري از طریق تدوین، اصالح و تکمیل قوانین و  -
 ها و استانداردها؛ شکیالت، روشمقررات، ت

 ها و انتظارات گردشگري در حوزه مدیریت شهري تهران؛  ایجاد یا ارتقاء ساختار تشکیالتی متناسب با فعالیت -

 طراحی و اجراي برنامه توسعه منابع انسانی به منظور ارتقاء تخصص و افزایش مهارت شاغلین مشاغل مرتبط با -
 هاي دیگر؛ ها توسط بخش این برنامه گردشگري شهري و حمایت از اجراي

 اتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و تربیت راهنماها و بلدهاي گردشگري شهري و منطقه شهري تهران؛  -

هاي جدید به منظور  سازي و حمایت از تنوع محصوالت گردشگري شهري و خلق مزیت هاي الزم، ظرفیت ایجاد زمینه -
 پاسخگویی به بازارهاي هدف؛

هاي   ها و ظرفیت هاي نوین تبلیغات و بازاریابی به منظور معرفی مزیت گیري از روش ی بازارهاي هدف و بهرهشناسای -
 گردشگري شهري؛

هاي الزم براي افزایش کمی و ارتقاء کیفی محصوالت گردشگري شهري و مناطق اثرگذار آن از طریق  ایجاد زمینه -
 هاي گرشگري؛ اذبهساماندهی و مهیا سازي آنها به عنوان منابع و ج

شهري  حریمها و مناطق داراي مزیت نسبی در شهر و  هاي گردشگري شهري  با اولویت فعالیت توسعه زیرساخت -
 تهران؛ 

گردي به منظور افزایش نشاط اجتماعی و سالمت عمومی در شهر، گردش متوازن مالی و  گسترش و حمایت از طبیعت -
 ن؛تثبیت جمعیت روستایی در منطقه شهري تهرا
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هاي فرهنگی،  هاي مختلف در حوزه گردشگري شهري تهران اعم از گردشگري در حوزه  ها و پژوهش حمایت از طرح -
 هاي انسان ساخت، رویدادها و غیره؛ تاریخی، طبیعی، درمانی، ورزشی، زیارتی، جاذبه

هاي فرهنگی، تاریخی،  یراثها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی متولی م تبادل اطالعات، همکاري و هماهنگی با سازمان -
 ساخت، رویدادها و امثال آنها؛ هاي انسان ، ورزشی، درمانی، جاذبه)ها منابع طبیعی و جاذبه(طبیعی 

 هاي غیردولتی ؛ هاي گردشگري شهري بویژه تشکل نفعان و فعاالن حوزه ساماندهی و حمایت از فعالیت جامعه ذي -

 اعم از مالی و غیرمالی  از فعاالن  بخش گردشگري شهري ؛تدوین نظام جامع حمایتی، ترویجی و تشویقی  -

هاي پائین جامعه از امکانات و تسهیالت گردشگري، از  مندي همه شهروندان بویژه دهک ایجاد شرایط الزم براي بهره -
 هاي مرتبط با گردشگري شهري؛ ارائه خدمات رایگان یا کاهش بهاي خدمات و تخفیف در عوارض فعالیت :جمله

هاي گردشگري و  هاي سریع به مراکز و جاذبه ندهی مبادي ورودي و خروجی شهر تهران، ایجاد دسترسیساما -
 سازي مسیرهاي گردشگري شهري؛ ساماندهی ترافیک و حمل و نقل شهر جهت روان

سازي تسهیالت و خدمات گردشگري در مبادي ورودي شهر تهران و مقاصد  ایجاد شرایط الزم براي استاندارد -
 هاي ذیربط؛ ري مناطق شهري با همکاري دستگاهگردشگ

ایجاد نظام گردشگري الکترونیک و همچنین ایجاد بانک اطالعات گردشگري شهري و استقرار امکانات و ساختارهاي  -
 ها و محصوالت مختلف گردشگري در شهر تهران ؛ مناسب شهري براي ارائه اطالعات مربوط در زمینه معرفی جاذبه

 و عالئم گردشگري شهري در کالن شهر تهران ؛   LOGOایجاد شبکه  -

گذاري مستقیم  بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه گردشگري  شهري  هاي الزم براي سرمایه ایجاد زمینه -
 تهران؛

 ؛تهران و ارزان قیمت گردشگري شهري و منطقه شهري) با محصوالت متنوع(حمایت از برگزاري تورهاي متنوع  -

از وکارهاي ارزیابی اثرات زیست محیطی  توسعه گردشگري شهري به منظور کاهش  اثرات بکارگیري اصول و س -
 گردشگري بر محیط زیست شهري و فرهنگ عمومی شهر؛ 

حمایت از تنوع منظر شهر و تنوع زیستی منطقه شهري  و تعمیق رابطه مردم با طبیعت از طریق توسعه پایدار  -
 گردشگري متکی بر طبیعت گردي؛

هاي فرهنگی و تاریخی مستقر در شهر و تعمیق رابطه شهروندان با مواریث تاریخی و فرهنگی از  میراث حمایت از -
 طریق گسترش گردشگري شهري ؛

هاي  هاي چند منظوره شهري با جاذبه پارك: ایجاد فضاها و اماکن مورد نیاز گردشگري شهر و منطقه شهري از قبیل -
  هاي طبیعت؛ رهاي فرهنگی و پاركهاي فرهنگی و هنري، گذ گردشگري، مجتمع
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"Efficiency Analysis of Urban Management in Tourism Development of Tehran" 
 
Abstract: 
Having tourism features within city, guarantee personal, social, economical & 
environmental profits for citizens. Decreasing tension, elevating mental health, 
raising creativity, improving skills and even citizen’s character perfection is to be 
contained of urban tourism development advantages. On the other hand, 
invigorating family relationships, developing public communication, bringing 
social state up, increasing employment, flourishing urban districts, improving 
servicing infrastructures, raising public welfare, preserving natural resource and 
cultural heritage, educating environmental culture and cooperation between urban 
management and environmental institutions could be concerned of the other  social, 
economical and environmental benefits of urban tourism development.  
This essay aim to using available capacities of urban management (municipality), 
explain executive and strategic policies in urban tourism development. Getting 
involved municipality as urban government on tourism is derived through new 
citizens' expectations and in this regard urban management requires executive and 
strategic policies for proper agenda. So, Tehran municipality as case study is 
investigated to provide social, economical and environmental teaching for other 
cities.  
 
Keyword: urban management, municipality, Tehran municipality, urban tourism 
development, executive and strategic policies 


