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   چکیده
اقتصادي براي امروزه گردشگري به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و 

این صنعت در ساختارهايِ فضایی، . کالنشهرها و مادر شهرهاي جهانی از جمله کالنشهرهاي ایران بوجود می آورد
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي عصر پسامدرن در جامعه حال حاضر شهري ایران بسیار با اهمیت است؛ بر اساس چنین 

مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان  ویژگی، امروزه گسترش فضاهاي باز جمعی و ایجاد
توسعه گردشگري شهري با ارتقاي ابعاد کمی و کیفی با . گردشگري شهري است   مدیریت کالنشهرهاي جامعه در حوزه

متنوع  وجود جاذبه هاي. حداکثر بازده یکی از مهترین فعالیت هاي عمده مدیریت اجرایی شهرها در عصر حاضر می باشد
در شهرها چون اماکن تاریخی، فضاهاي سبز، مراکز فرهنگی امکانات ورزشی، تسهیالت مهمان نوازي، مراکز خرید و 

هاي عمران گردشگري تأکید بر توسعه فعالیت. جزء پارامترهاي مهم شکل گیري گردشگري شهري می باشد.. . بازراها و
اهاي تفریحی در این حوزه با ارائه تسهیالت مناسب کمک شایانی به شهري، نوسازي بافت هاي تاریخی شهر، بازسازي فض

رقابت در جهت توسعه پایدار گردشگري شهري با توجه به ارائه نیازهاي جهانگردان، در . توسعه پایدار شهري می کند
ختلف کنار تقویت مشارکت بخش هاي خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها، همچنین ایجاد بسترهاي آمایشی م

وجود تبلیغات داخلی و . این حوزه باید مورد اهمیت و برنامه ریزي مدیریت اجرایی گردشگري شهري قرار گیرد   در
گردشگري شهري، تربیت  بسط مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، پویایی خارجی در حوزه شناخت توریسم شهري کالنشهرها،

تغییر نگرش مسئوالن و  توریسم شهري بسیار موثر باشدنیروي متخصص در جامعه ما می تواند در توسعه پایدار 
شهروندان نسبت به جذب گردشگران شهري، ارائه رفتارهاي مناسب با این میهمانان، کنترل معضالت و مشکالت 

می تواند جزءمهمترین عوامل توسعه پایدار .. ارائه اطالعات مورد نیاز به گردشگر و   فرایند مراحلگردشگران، توجه به 
بر این اساس راهکارها و . هکارهاي گردشگري شهري در ایران از جمله کالنشهرهاي گردش پذیر شهري ایران باشدرا

  .برنامه هایی را براي توسعه پایدار این صنعت باید ارائه داد
  

  .گردشگري شهري ،جهانگردي، توسعه پایدار ،برنامه ریزي  ،اوقات فراغت :کلیدي هاي واژه
  
   مقدمه -1

گردشگري را به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار در هر جامعه اي باید دانست، که از تحـرك بـاالیی در    امروزه
تغییرات اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، شهري و محیطی برخور دار است، تمرکز بر جنبه هاي مختلف صنعت گردشگري، همراه 

  نقش بسیار با اهمیتی در فرایندهاي بین المللـی و ملـی هـر جامعـه اي     با برنامه ریزي هاي مدیریت محلی و ملی هرجامعه اي 
گردشگري شهري در واقع بخشی از این صنعت توسعه مند و پایـدار جهـانگردي اسـت کـه موضـوع نسـبتاٌ        .می تواند ایفاء کند
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کـی از مهمتـرین و   گردشـگري شـهري، ی  . طرح آن در محافل علمی به کمتر از دو دهه اخیر می رسـد   جدیدي است، و سابقه
پیچیده ترین فعالیت هاي فضایی و مکانی انسان در جامعه شهري است، به نظر صاحبنظران، جهانگردي شـهري یـک فرصـت    
بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي براي کالنشهرها و مادر شهرهاي جهانی بوجود می آورد، که این فرصت نقش بسیار موثري 

در واقع این صنعت در جامعه شهري بـه عنـوان فعالیـت    .ن در ابعاد مختلف می تواند ایفاء کنددر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندا
چهارم زندگی شهرنشینی، بر اساس اختصاص دادن فضاهاي خاص براي گـذران اوقـات فراغـت و نیازهـاي مختلـف تفریحـی،       

تماعی و اقتصادي به شکل مثبت و منفـی از  امروزه نقش بسیار مهمی در ساختارهاي فضایی، فرهنگی، اج  ...میراثی، تاریخی و
  .طریق رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی به خود اختصاص داده است

ایـن نـوع صـنعت    . گردشگري شهري یا تفریح شهري، بخشی از گذران اوقات فراغت شهروندان عصر پسـا مدرنتیـه اسـت   
گردشگري شـهري بـه آن بخشـی از گـذران     . ادي می باشدشهري، حد فاصل گذاران اوقات فراغت در خانه و خارج از شهر و آب

شـهربازي   ،اوقات فراغت گفته می شود، که در محدوده سکونت شهري شهروندان و فضاهاي باز درون شهري از جمله پارك ها
ران رشد چنین صنعتی در نقاط مختلـف جهـان از جملـه در ایـ    . شکل می گیرد  ...مراکز فرهنگی و تاریخی و ،مراکز خرید، ها

علی الخصوص در کالنشهرهاي بزرگ جامعه ما به صورت روزانه یا هفتگی، که توانسته بخشی از نیازها و فعالیت هـاي فراغتـی   
بر اساس چنین ویژگی، امروزه گسترش فضاهاي باز جمعـی   .مستمر شهروندان را ارضاء کند در حال گسترش و تداوم می باشد

گسترش ایـن  . یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کالنشهرهاي جامعه ما می باشدو ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن 
نوع جهانگردي مدرن در سطح توسعه محلی پایدار و در نهایت توسعه ملی عالوه بر تأمین اهداف اقتصـادي، زیسـت محیطـی،    

اه مـی آورد، نقـش بـارزي در جـذب     تعادل بخشی در گذران اوقات فراغت، تأمین سالمت جسمی و روانی که با خـود بـه همـر   
بـر ایـن    .توریسم خارجی و داخلی براي یک سیستم مدیریت شهري با برنامه ریزي پیچیـده و چنـد وجهـی را بـه همـراه دارد     

گردشگري شهري چون با گذران اوقات فراغت، نیازهاي فراغتی در درون شهر و محیط پیرامون شهر بصورت مسـتمر و  « اساس
است، این صنعت در شهرها بخش جدایی ناپذیر خدمات شهري چند وجهی مورد نیاز شـهروندان دائـم و غیـر    پایدار در ارتباط 

عـالوه   .دائم شهري را تشکیل می دهد؛ و بر این اساس این صنعت در حیطه وظیفه برنامه ریزي مدیریت شهري واقع می شـود 
ی هر شهر ارتبـاطی تنگاتنـگ دارد، کـه از ایـن منظـر      بر این گردشگري شهري با ارزش هاي محیطی، میراث فرهنگی و تاریخ

باید توجه کرد که گردشگري شهري . توجه به استقالل به این امر در طرح هاي توسعه و عمران شهري ضروري به نظر می رسد
عمران شهري به شمار می آید، امـا در کـل بـراي تحقـق گردشـگري       و کیفیت و کمیت آن یکی از شاخص هاي مهم توسعه و

هري در شهرها می بایست گردشگاه و مجموعه هاي گردشگاهی درون شهري و برون شهري و حومه اي به تناسب بوجود آید ش
گردشگري شهري در چـارچوب الگوهـاي    ].1[» و تسهیالت گردشگري نیز در یک شهر به تناسب طیف گردشگران فراهم شود

جاذبه هاي تاریخی و فرهنگی بسیاري می باشند، غالبـاً مقاصـد   نواحی شهري به علت آنکه داراي . فضایی خاصی عمل می کند
شهرها معموالً با جاذبه هاي متنوع و بزرگ که داراي موزه ها، بناهاي یادبود، تئاترها، استادیوم . گردشگري محسوب می گردند

... حوادث مهم با افراد مشهور وهاي ورزشی، پارك ها، شهربازي، مراکز خرید، مناطقی با معماري تاریخی و مکانهایی مربوط به 
با توجه به این ویژگـی هـاي شـهري،    . را دارا بوده، نقش بارزي در شکل گیري گردشگري شهري، جذب گردشگران بسیار دارد

مسـافرت هـاي   ، دیـدار دوسـتان و خویشـان    "گردشگران شهري در فضاي شهري در راستاي انگیزه هاي متفاوتی کـه شـامل   
بـه منظـور حضـور در     ،سفرهاي مـذهبی و تفریحـی   ، بازدید از میراث فرهنگی ،شگاه ها و کنفرانس هادر نمای  حضور، تجاري
به شهرهاي بزرگ و کالنشهرها سفر می کنند، بر مبنـاي ایـن    "...دالیل شخصی و ،سفرهاي روزانه ،خریدهاي تفریحی ،حوادث
دي بـرآورد کننـده یـک رویکـرد بـه درون در      کـه ایـن فضـاي چنـد بعـ     . هاي کنشگري، فضاي شهري چند بعدي اسـت انگیزه

. پاسخگویی به نیازهاي مختلف و یک رویکرد به بیرون در کنش متقابل فرهنگی یا در برخی موارد تضادهاي ناشی از آن اسـت 
گردشـگري شـهري، کـنش متقابـل     «را می توان اینگونه تعریـف کـرد   در راستاي یک الگوي فضاي شهري، گردشگري شهري 

زبان و تولید فضاي گردشگري پیرامون سفر به مناطق شهري با انگیـزه هـاي متفـاوت و بازدیـد از جاذبـه هـا و       می ،گردشگران
به ایـن   با توجه ].2[» متفاوتی را در فضاي شهري بر جاي می نهد ه آثارکبه گردشگري  طاستفاده از تسهیالت و خدمات مربو
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ند دهه اخیر ارائه خدمات گردشگري نـوین از جملـه ارائـه خـدمات بـه      ابعاد امروزه یکی از مهمترین کاربري هاي شهرها در چ
گردشگران شهري است، چرا که شکل گیري عصرپسا مدرنیته با گزاره اصلی آن یعنی فرایند جهانی شدن، نیازمند اطالعات در 

  .مروزه می باشدفضاهاي مختلف می باشد، که گردشگري شهري یکی از پارامترهاي اساسی این فرایند در چنین عصري ا
  

  لهاطرح مس -2
به نوعی عملکرد اطالق مـی گـردد   « امروزه مفهوم توسعه پایدار در تمام ابعاد براي ما امري ملموس است، این نوع توسعه 

و هماهنگ در جهت از بین بردن فقر، مرض، جهل و نا امنی   که در آن همه افراد و شرایط مادي و غیر مادي یک جامعه با هم
همچنین توسعه اي مد نظر . یج شوند و کشور را از نظر اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به بهره روز افزون برسانندبس... و

است که حداقل تخریب و حداکثر سودآوري را به ارمغان آورد و مردم یک کشور در هرجایی کـه زنـدگی مـی کننـد احسـاس      
می رسد که یکی از راه هاي توسعه پایدار می توانـد از طریـق گردشـگري    بر اساس چنین تعریفی به نظر  ].3[ »رضایت نمایند

شهري شکل گیرد، توسعه گردشگري شهري با ارتقاي ابعاد کمی و کیفی در هر شهري از جمله کالنشهرهاي ایـران مـی توانـد    
ران تا زمان خروجشان، همکاري همراه باشد، تا از این طریق حداکثر بازده را تولید نماید، وجود تسهیالت از زمان ورود گردشگ

همگی بیانگر ارتقاء کیفی و کمی این نوع جهـانگردي در  ... و مشارکت عرضه کنندگان خدمات شهري، تامین نیازهاي فراغتی و
بنابراین در این مقاله به دنبـال پاسـخ بـه ایـن هسـتیم کـه مهتـرین راهکارهـاي توسـعه          . سطح توسعه پایدار محلی می باشد

  .ارزیابی قرار دهیم بصورت پایدار چه می باشد؟ را مورد بررسی و گردشگري شهري
  

  اهمیت موضوع -3
امروزه گردشگري شهري براي بسیاري از مدیران و مسئوالن شهري به صورت یـک امـر اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و      

اي میان کالنشـهرهاي آن جامعـه    گردشگري شهري به نوعی فرایند رقابتی در هر جامعه. نمادین بسیار با اهمیت درآمده است
تبدیل شده که مدیریت وقت شهري آن با ارائه تعاریف، تعیین اهداف، داوري میـان گزینـه هـاي گونـاگون در زمینـه سـرمایه       
گذاري و آمایش و ایجاد ساختار مدیریت مناسب و تجاري کردن فرآورده هاي گردشگري شهري بایـد سـعی کننـد، در جهـت     

این منطق بهره برداري از امکانات شهري براي گردشگري شهري تـاکنون در ایـران بـه    . گام موثري بردارندتوسعه پایدار محلی 
به این سمت وارد پـروژه   1980مفهوم گردشگري شهري از دهه . و در حال توسعه کمتر بوده است  مراتب از کشورهاي منطقه

هنگامی که اوقات فراغت براي زنـدگی شهرنشـینی اهمیـت     از .هاي تحقیقی و ارزیابی توسعه پایدار کشورها گردیده شده است
گردشگري شهري به عنوان یک مقوله مهـم در   بسیاري یافت و تعداد گردشگران شهري به طور روز افزون در حال افزایش بود،

شـهري،  در اهداف  (Life Cycle) درك گردشگري شهري و نتیجه چرخه زندگی« . توسعه پایدار محلی و شهري تبدیل گشت
تحقیـق و روش هـاي جدیـد بـراي عملکـرد گردشـگري و       . روش هاي پیچیده اي را براي تحلیل اشکال و عملکردها در بردارد

گردش کنندگان در محیط شهري در حال حاضر با سرعت در حال پیشرفت است و هدف بسـیاري از بررسـی هـاي مقابلـه اي     
  ].4[»است

ا یافته بود در کنار موقعیت مکانی، شکل شناسی شـهر، امـاکن سـاخته شـده     وجود جاذبه هاي متنوع که در شهرها استقر
، ...)نمایشـگاه هـاي مختلـف و    ،جشـنواره هـا   ،سالن هاي تئاتر ،اعم از موزه ها(تاریخی و میراثی، فضاهاي سبز، مراکز فرهنگی 

، مراکـز  ...)هـا و هتـل  ،ستوران هـا ر(امکانات ورزشی، فضاها و بخش هاي سرگرم کننده، وجود امکانات در بخش مهمان نوازي 
در جامعه ایران هـم وجـود ایـن پارامترهـا در     . جزء پارامترهاي مهم شکل گیري گردشگري شهري می باشد.. ها ورخرید و بازا

. ساختار کالنشهرها، منجربه این شده که گردشگران شهري داخلی بسیاري را به عنوان گردشگر به سمت این شهرها روانه کند
ر ساختار جامعه کشورهاي غربی و پیشرفته در اکثر نقاط جامعه شهري وجود مراکز خرید باعث رونق گردشگري شـهري  د  اما

نشده است، چون این مراکز در تمام شهرها به صورت فروشگاه هاي زنجیره اي محصول کلی را در اختیار شـهروندان قـرار داده   
یس هاي غربی شده، امکانـات حمایـت کننـده از ابتکـارات در بخـش      است، آنچه که موجب رونق گردشگري شهري در متروپل
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خصوصی مراکز خرید در مادر شهرهاي کشورهاي غربی است، که گردشگران شهري و شهروندان بسیاري از نقـاط مختلـف آن   
  .کشور را به سمت متروپلیس ها کشانده است

یکدیگر قرار می گیرند تا آنچه جهانگرد می خواهد،  در واقع گردشگري شامل تمام خدمات و ویژگی هایی است که در کنار
فضاي کلی را براي انواع گردشگري مشخص  4صاحبنظران گردشگري در دنیا بر اساس فضا   .فراهم آورند و انواع مختلفی دارد

ویژگـی   فضاي ساحلی بـا  -3 فضاي کوهستانی براي ورزش هاي کوهستانی -2فضاي روستایی یا جهانگردي سبز  -1: کرده اند
  سرآمد انواع این نوع گردشگري ها بر اساس فضاء فضاي شـهري اسـت  . فضاي شهري  -4هاي منحصر به فرد ساحل مورد نظر

بطوریکه بـا توجـه بـه جایگـاه ویـژه شـهر، در بسـیاري از        . این نوع گردشگري پر مشتري ترین نوع گردشگري در فضاء است«
ایجاد و توسعه فضاهاي شـهري مناسـب، بازسـازي    . توسعه گردشگري است کشورهاي موفق در این صنعت، شهر پایه و اساس

بـدین منظـور   . فضاهاي متروك و مرده به قصد زنده کردن جنبه هاي کهن جامعه از جمله آثار توسعه گردشگري شهري است
. ست شهري بهره گیرنـد بسیاري از شهرها در صددند تا از ویژگی ها و امکانات خاص شهر خود سود برده و از مزایاي جلب توری

فضاهاي مدرن یا جدید نظیر پـارك هـا، مراکـز     -الف :فضاهاي شهري در شهرهاي معاصر را می توان به دو دسته تقسیم نمود
گورستان ها، باغ ها، مساجد، و سایر  ،فضاهاي سنتی نظیر بازارها، امام زاده ها -ب. فروش مدرن، فرهنگسراها، میادین و پالژها

گردشـگري و   -الف: از این منظر، تأثیر گردشگري بر کالبد فضاهاي شهري نیز قابل تقسیم به صورت ذیل است. اماکن تاریخی
گردشگري و احیاء و باز زنده سـازي بافـت هـاي تـاریخی و فضـاي کهـن       : ب. ایجاد و توسعه فضاهاي شهري و مدرن و جذاب

  ].5[»شهري
که به سمت شهرنشینی و شهر گرایی رشد شـتابانی برداشـته انـد و     با توجه به این ویژگی ها و خصوصیات، اکثر جوامعی

میل به تمایز زدایی در عصر پسامدرن را سرلوحه کاري خود قرار داده اند؛ همچنین مرزهاي بین کار و فراغت را برهم زده اند و 
این وصف می توان گفت که در این  عنوان یکی از عناصر اساسی و الینفک لحظه اي زندگی خود بدل کرده اند، با  را به  فراغت

انسان تمایل به سبک زندگی اکسپرسیونیستی پیدا کرده، که خواستار تهییج، رفع نیاز فراغتـی، انعطـاف پـذیري،     عصر جدید،
پویایی، فرار از کار مستمر و خسته کننده در تمام عرصه هاي مختلف زندگی اش می باشد، بنابراین مؤلفـه رشـد    ،لذت بخشی
شهري به عنوان یک فعالیت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و روانی براي ساختار مدیریت شهري کالنشهرهاي جوامع  گردشگري

 .در حال توسعه از جمله ایران می تواند پتناسیل خوبی براي توسعه محلی پایدار در عصر حاضر تلقی می گردد
  

  بحث و نتایج -4
  شهر و گردشگري - 1- 4

گري شهري به صورت یک مسأله و فعالیتی مهم در مدیریت شـهري و توسـعه محلـی پایـدار     امروزه در عصر حاضر گردش 
در واقـع  . شهرها درآمده است، این فعالیت شهري تغییرات فضایی و کاربري هاي گسترده اي را براي شهرها بوجود آورده است

امـروزه  . سایر گروه هاي گردشگري باشند ویژگی هاي منحصر به فرد شهرها باعث این شده که گردشگران شهري متفاوت تر از
از نظر فرهنگی در جریان هاي شهري و انطباق این شـهرها بـا جهـانی شـدن و بـه روز شـدن         گردشگري شهري نقش مهمی

 -1« شناخت عناصر بنیادي گردشگري می تواند ما را در شناخت گردشگري شهري کمـک کنـد کـه عبارتنـد از     . شهرها دارد
: مکان ها قابل بازدید مانند: دوم... فعالیت هایی مانند تئاتر، سینما، برپایی نمالیشگاه ها و: اول: ( گري شاملعناصر اولیه گردش

عناصر ثانویه شامل مهمان سراها، بازارها و فروشگاه ها و  -2) ، آبشار و غیره)موزه ها( بوستان ها مکان هاي تاریخی، گنجینه ها
ون اطالعات، خدمات موجود در بوسـتان هـا، نقشـه هـاي راهنمـا و اداره اطالعـات بـراي        عوامل دیگري چ -3. غذا سراها است

اکثر گردشگران شهري که به شهرها مسـافرت   در واقع]. 6[»گردشگري استراهنمایی گردشگران از دیگر موارد عناصر بنیادي 
مهمتـرین پارامترهـاي تحققـی گردشـگري      می کنند، با دو انگیزه و هدف اصلی به مسافرت می پردازند؛ این دو هدف در واقـع 

در ایران هم این دو هدف اصـلی بـراي گردشـگران شـهري داخلـی مـا خصوصـاً سـفر بـه           .می باشد) تجارت و فرهنگ(شهري
کالنشهرهاي انگیزه مناسبی براي پژوهش و تحقیق می تواند باشد؛ در واقع درکنار این دو هـدف وجـود انگیـزه هـاي متنـوعی      
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ز خدمات پزشکی، دیدار اقوام و آشنایان، بازدید از گنجینه ها و آثار تاریخی، رفتن به تائتر و سینما، توجه بـه  استفاده ا "چون 
... ها، زیـارت و بازي شهر ،مراکز خرید ،فروشگاه ،نمایشگاه :فرصت هاي ورزشی، دیدن مناظر شهري، پیدا کردن سرگرمی مانند

  .لی این ویژگی شهري کندمی تواند کمک بسیاري به توسعه پایدار و مح
گردشگري شهري یک عامل تغییر دهنده فضا در مکان ها و زمان هاي شناخته شده براي هر شهر و کالنشهري محسـوب  

در واقع توریسم شهري به عنوان استفاده کننده از فضاي شهري یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضاي شهري مـی   .می گردد
تسهیالت و  هر میزان که استفاده گردشگران از این فضا و امکانات، خدمات، .بل توجه و بررسی باشدتواند به عنوان عامل مهم قا

به عبـارتی سـاختار فضـاي    . فضا و ساختار فضاي شهري به سمت گردشگري بیشتر تمایل دارد جاذبه هاي شهري بیشتر باشد،
ساختار و فضاي شهري نمی تـوان بـه اهمیـت و نقـش     از بعد دیگر بدون شناخت . شهر استوار بر ساختار توریسم شهري است

امروزه مدیریت شهري کالنشهرهاي بزرگ ایران با توجه به اهمیتی کـه نقـش گردشـگري شـهري     . گردشگران شهري پرداخت
براي کالنشهرشان می تواند داشته باشد، اقدام به تغییرات فضایی و مکانی شهرها کرده اند؛ بـه عنـوان مثـال مـدیریت شـهري      

هد، با توجه به اینکه این کالنشهر بعد از تهران بزرگترین کالنشهر ایـران مـی باشـد و یکـی از کالنشـهرهاي بـزرگ جهـان        مش
میلیون جهانگرد می باشد، در سه دهه اخیر خیـز مناسـبی بـراي تغییـر فضـاها و       5مذهبی است و بطور نسبی ساالنه پذیراي 

 ،)ع( اشته است، براین اساس با طرح نوسازي حرم مطهـر حضـرت رضـا   کاربري هاي شهري در جهت جذب توریسم شهري برد
 تخریب و بازسازي بافت هاي فرسوده اطراف حرم مطهر و تبدیل آنها به هتل هـاي مجلـل، هتـل آپارتمـان هـاي خصوصـی و      

اي مسـافرتی،  ، آژانس هـ (Center Shop) مرمت و بازسازي اماکن تاریخی و فرهنگی، مراکز خرید مدرن مهمانپذیرها، عمومی،
دفاتر خدمات ارتباطی، مراکز اطالع رسانی، کمپ هاي تفریحی و استراحتگاهی در حاشیه نقـاط ورودي شـهر، مراکـز درمـانی     
مجهز در نقاط پردد گردشگري شهري، تسهیالت ویژه رفت و آمد به نقاط فرهنگی، زیارتی، تفریحی و ییالقـی، ایجـاد بزرگـراه    

ه اندازي مترو، برپایی طرح ترافیک در مسیرهاي منتهی به حرم مطهر و ایجاد مدرن تـرین پایانـه   هاي عبور و مرور ترافیکی، را
نمونه اي از تغییرات فضایی مکـانی در جهـت پایـداري توسـعه محلـی گردشـگري       ... هاي مسافربري در حاشیه ورودي شهر، و

عـزاداري هـاي    ایـام اعیـاد و   ،تابستان ،عید نوروزهمچنین ارائه خدمات ویژه در ایام و زمان هاي خاص چون . شهري می باشد
نمونه اي از تغییرات فضایی در زمان است که مدیریت شهري این کالنشهر بزرگ ایران در گـذرگاه هـاي ورودي و   ...  اسالمی و

هم مـی  نقاط پرجمعیت و تردد شهر خدماتی را براي گردشگران شهري و زائران به طور سیستماتیک و برنامه ریـزي شـده فـرا   
با توجه به این نمونه سایر، مدیریت هاي شهري دیگر کالنشهرهاي ایران هم خیزش مناسـبی در جهـت توسـعه پایـدار     . آورند

محلی و شهري و جذب توریسم شهري داخلی و خارجی برداشته اند که این فعالیت ها مناسب می باشد، اما جاي کار بسـیاري  
گردشگري شهري یکی از پدیده هاي جدید شهر «بر این اساس. ران شهري وجود داردهنوز براي ارائه خدمات بیشتر به گردشگ

الگـوي  . ومتروپولیس هاي جهانی می باشد، که زمینه ساز یک رشته از رفتارهاي اجتماعی با توجه به ویژگی هاي شهري است
خدمات شهري و ارتباطات اجتماعی  رفتاري گردشگران در شهر تابعی از الگوها ي فضاي شهري است که به عنوان جذابیت ها،

رفتار گردشگران شهري در فضاي شهري متجلی می شود و اگربپذیریم که فضـاي شـهري در پـی تصـمیمات     . تعریف می شود
فردي و جمعی انسان ها به طور آگاهانه یا غیر آگاهانه تغییر می کند، گردشگران نیز در روند فضاي شهري یا تغییر آن با توجه 

شاید بیشترین . و نقش آن در صنعت گردشگري نقش دارند و از این نقش در برنامه ریزي شهري نمی توان غافل شدبه اهمیت 
تأثیر گردشگران را در فضاي تاریخی شهر ببینیم؛ به طوري که یکی از جاذبه هاي مورد توجه گردشگران فضـاهاي تـاریخی در   

یک چالش بزرگ در جهت توسعه شهري از آن نام برده می شود و اغلب شهرهاست؛ فضاهایی که با توجه به بافت آن به عنوان 
ــد          ــوده انـ ــه بـ ــکل مواجـ ــا مشـ ــعه آن بـ ــا توسـ ــاء و یـ ــازي و احیـ ــظ، بازسـ ــهري در حفـ ــزان شـ ــه ریـ  ].7[»برنامـ

مهمترین منابع گردشگري شهري که مدیریت اجرایی یک شهر باید در الگوي فضایی شـهر و سـاختار آن مـورد      از منظر دیگر
بخش اول این منابع همان عناصر اولیه گردشـگري اسـت کـه در    . برنامه ریزي قرار دهد، از سه بخش شکل یافته است توجه و

وجود آثار تاریخی، خیابانهاي تاریخی، بوسـتان و فضـاي سـبز، سـینما،     . واقع پتانسیل اصلی جذب گردشگري به شمار می آید
ن عناصر شامل تأسیسات اقامتی و فروشگاه ها و غیره می باشـد و بخـش   بخش دوم ای ...گنجینه هاي هنري و فرهنگی و تئاتر،
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سوم عناصر دیگري هستند که کار راهنمایی و خدمات گردشگري را انحام می دهند، مانند مدیریت فرهنگـی، اطـالع رسـانی و    
نگـی در یـک توزیـع فضـایی     در ایران با توجه به اینکه در کالنشهرهاي جامعه وجود آثار تاریخی و ابنیه هـاي فره . گردشگري

بـر اسـاس ایـن     .منابع گردشگري شهري در راستاي این توزیع فضایی تنظیم باید شود  عناصر ثانویه و سوم  خاص قرار گرفته
منابع می توان الگوي رفتاري مناسبی با ویژگی هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی کـه تـابعی از فضـاي گردشـگري و فضـاي       

بنابر این اولین و مهمترین عامل در الگـوي  . در شهرها بوجود آورد یده هاي اجتماعی تغییر می کند،شهري است و بر حسب پد
رفتاري در فضاي گردشگري رفت و آمد یا مسیرهاي گردش گردشگران براي بازدید از جاذبه هـاي شـهري اسـت، زیـرا عامـل      

امـت گردشـگران اسـت کـه مرکـز ثقـل حرکتـی        دومین محل اق. اصلی در جذب گردشگر به شهرها جاذبه هاي آن شهر است
عوامل فوق به همراه عوامل دیگري چـون دیـد و   . سومین عامل خرید، تهیه سوغات در شهر است. گردشگران در شهر می باشد

  . بازدید اقوام، تعامالت اجتماعی فضاي گردشگري شهر را شکل می بخشند
 
هاي گردشگري شهريکاربري- 2- 4  

ري در ساختار کالنشهرها و متروپلیس ها غربی و ایران اختصاص به گردشگري، پذیرایی و ارائـه  بخشی از کاربري هاي شه
وجـود مکـان هـاي جـذاب، دیـدنی و تفریحـی، مراکـز خـدماتی و         . خدمات شهري در جهت رفع نیازهاي مختلـف مـی باشـد   

وان در حوزه کـاربري گردشـگري تعریـف    فروشگاهی، تأسیسات اقامتی، مراکز اطالع رسانی ادراي وابسته به گردشگري را می ت
این کاربري ها عالوه بر ارائه خدمات به گردشگران شهري براي استفاده از شهروندان ساکن در آن شهر هـم تعبیـه شـده    . کرد

از آنجـایی کـه برنامـه    . است؛ اما به دلیل بهره مندي گردشگران در اینجا در زیر مجموعه کاربري هاي گردشگري باید شناخت
  ي براي کاربري هاي شهري از جمله گردشگري یکی از مهمترین و مشکل ترین بخش هـاي برنامـه هـاي مـدیریت شـهري      ریز

می باشد، با توجه به این امر کاربري هاي مربوط به بخش گردشگري از جمله کاربري هاي مهم شهري است که باید با توجه به 
استفاده از فرصت هـاي گردشـگردي در   . و ارزیابی دقیق قرار گیرد نقش گردشگري که شهر پذیراي آن شده است، مورد توجه

صدر برنامه هاي کالن و جامعه کالن شهرهاي ایران قرار گرفته و کالن شهر هاي کشور مـا بـه عنـوان یـک شـهر گردشـگري       
موزه ها، نگارخانه گنجینه ها، (شناخته می شوند، لذا مدیریت شهري کالن شهرهاي جامعه ما با ایجاد جاذبه هاي شهري چون 

باید به جذب گردشگران داخلی و خارجی در جهت توسعه پایدار محلـی و در  ...) ملی و بین المللی و ها، نمایشگاه هاي محلی،
کاربري هاي گردشگري درکالن شهرهاي جامعه ما باید سبب تغییر . نهایت توسعه پایدار توریسم ملی گام هاي اساسی بر دارند

کالنشهري که می خواهد صـنعت گردشـگري در آن شـهر    . مسئوالن اجرایی شهرها به عناصر شهري شوندنگرش شهروندان و 
ریزي شهري  خصوصیات و الزامات آن در برنامه .برجسته گردد، باید نگرش متفاوتی نیز به کاربري هاي گردشگري داشته باشد

    ... دسترسی، ترافیک و لحاظ کند، مانند تعیین حدود و توان کاربري، میزان و نوع کاربري،
 

گردشگري شهري و فضاي شهري-4-3   
در دو دهه اخیر براي توسعه گردشگري پایدار جامعه ما بسیار با اهمیت ) داخلی و خارجی(بازار صنعت گردشگري شهري 

ودن ظواهر امروزه مدیریت فرهنگی و اجرایی شهرها در ایران خصوصاً کالنشهرهاي بزرگ، با توجه به یکسان ب. می باشد
متأسفانه وجود . خارجی کالنشهرها و اتحاد و همسانی آنها، نتوانسته کمک شایانی به توسعه پایدار گردشگري شهري بکند
مذهبی، فراغتی و  نگرش هاي سیاسی متفاوت دولت ها در ایران نسبت به گردشگري حفظ و نگهداري فضاهاي تاریخی،

در واقع  .فرهنگی و مدیریت اجرایی شهرها را با مشکالت بسیار روبرو کرده استتفریحی کالنشهرها، ساختار مدیریت میراث 
باید درك کاملی از عناصر اساسی شناخت فضاهاي گردشگري شهري در مدیریت اجرایی و فرهنگی کالنشهرهاي ما شکل 

شناختی در شکل گیري گیرد، این شناخت یعنی درك کامل از فرایندهاي برنامه ریزي، محیطی، جامعه شناختی و انسان 
پایدار فضاهاي گردشگري شهري به صورت پایدار و منحصر به فرد بسیار ضروري و الزم است؛ که متأسفانه چنین نگرش هایی 

در واقع مدیریت اجرایی کالن شهرهاي ایران، باید سعی کنند که اندازه . به صورت سلیقه هاي فرهنگی و سیاسی اجرا می گردد
توسعه دهند تا بتوان فشار کمتري قابل تحمل تر باشد، اما ساختار چنین کالن شهرهایی در گسترش  فضاهاي گردشگري را
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براي مثال در شهرهایی که با گسترش توریسم  .کاربري هاي گردشگري در فضاي شهري با مشکالت بسیاري روبرو است
ار فشرده و مشکل آفرین است، در کالنشهر مذهبی بسیار باال روبروست فشار و تراکم فضا و کاربري گردشگري شهري بسی

متأسفانه در کالن شهرهاي . مشهد و حتی شهر قم و سایر نقاط گردشگري مذهبی ایران چنین پیامدهایی بسیار بارز است
ایران فضاهاي گردشگري داراي کاربري هاي بسیار مختلف می باشد که با مشکالت بسیار اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی 

وجود بافت فرسوده، ترافیک،عدم کنترل اجتماعی و فرهنگی، وجود عدم جذب توریسم براي بازگشت  .روبرو هستندکالنشهرها 
گریبانگیر    نمونه اي از پیامدهاي... مجدد، تفاوت هاي رفتاري و تنوع فرهنگی، رعایت بهداشت و نظافت در این فضاها و

  .فضاهاي گردشگري شهري می باشد
. گردشگر از فضاهاي گردشگري در کالنشهرهاي ایران، ما با مشکالت و پیامدهاي بسیار روبرو هستیم در زمینه درك و شناخت

در واقع در ساختار مدیریت گردشگري ایران هیچگونه مدیریتی براي بازدید از فضاهاي گردشگري و مناطق توریسم شهري به 
محیط نا آشنا قرار گرفته و به دنبال پیدا کردن راه خود می  واقع جهانگرد شهري ما که در یک در .جهانگرد ما ارائه نمی شود

متأسفانه به دلیل . باشد، بسیار کم و کمرنگ در کالن شهرهاي ما برنامه ریزي هاي فرهنگی و گردشگري انجام می شود
ناهماهنگ بودن برنامه هاي مدیریت اجرایی و فرهنگی گردشگري شهري در کالنشهرهاي ما، آن قسمت هایی که باید از 
فضاهاي شهري و محیط شهر الگو برداري شود تا بوسیله آنها جهانگرد ما محیط گردشگري خود را شناسایی کند، یاد داده نمی 

ت گردشگر از فضاهاي گردشگري شهري که بتواند به معلومات، ارزش ها، عقاید او کمک کند تا شناخ فرایندمتأسفانه . شود
فضاهاي تاریخی، مذهبی، اجتماعی شهرها را بشناسد کمتر مورد توجه ساختار مدیریت فرهنگی و اجرایی گردشگري شهري ما 

گذار شهري، نقشه  حوزه فن راهنمایی گشت وبراي توسعه پایدار گردشگري شهري باید نیروهاي متخصص در . قرارمی گیرد
هاي شناختی، منابع مهم گردشگري چون کتاب، روزنامه، مجالت تخصصی، صداو سیما، اینترنت و لوح فشرده، چاپ و ارائه 

  .بسیار توسعه و بسط پیدا کند... نشریات و برشورهاي تبلیغی و
عنصر در  4در واقع . گردشگران را تحت تاثیر و تعدیل قرار داددر فضاي گردشگري شهري باید، عناصري تعبیه شود که رفتار 

نیروهایی که باعث می شوند یک : تقویت کننده هاي تقاضا -1«. فرایند تصمیم گیر فردي در گردشگري شهري مؤثر است
وجود انگیزه  حتی با: محدود کننده هاي تقاضا -2 .گردشگر شهري تصمیم به دیدن یک جاذبه گرفته و یا به تعطیالت برود

مصرف کننده در   :تأثیر گذارها - 3 .براي سفر، تقاضاها تحت تأثیر عوامل اقتصادي، جامعه شناسی و یا روانشناسی قرار گیرد
صویري که آژانس ها ارائه می دهند و اطالعاتی که به دست می آورند، متأثر از تقویت کننده تمورد قصد گردشگري، محصول 

مهمترین نقش : نقش ها -4. فزایش یا کاهش می یابند و نهایتاً به تصمیم گیري فرد منتهی می گرددهاي گوناگونی است که ا
متعلق به خانواده است که در فرایند خرید دست داشته و تصمیم نهایی این گروه را که در چه زمانی، کجا و چگونه باید اقدام 

ختار مدیریت اجرایی و فرهنگی گردشگري شهرها، از طریق به بر اساس این پارامترها باید سا ].8[»شود، در بر می گیرد
برنامه  .کارگیري نیروهاي تخصصی در حوزه گردشگري، سعی در ایجاد انگیزهاي مسافرت مجدد جهانگرد شهري بنماید
راحتی را  ریزهاي بسیار متنوع و دقیقی در جهت شناخت فرهنگی و تاریخی آتار گردشگري ارائه دهد، امکانات بسیار متنوع و

واقع  در. فراهم کند ...براي، امنیت، تفریح، تعطیالت، فراغت و مسافرت وي در حوزه تغذیه، استراحت، سوغات، حمل و نقل و
مدیریت وقت گردشگري شهري در کالن شهرهاي ما هرچه عوامل اقتصادي، اجتماعی، رفتاري، خدماتی، و محیطی بیشتر 

  .ر جذب و پایداري گردشگري شهري کمک بسیاري خواهد کرداین امکانات و عوامل د فراهم کنند،
 
  هاي گردشگري شهريعناصر و فرصت - 4- 4

صنعت گردشگري شهري پدیده اي است که با بخش هاي مختلف ساختار شهري ارتباط دارد، در واقع در جامعه ما یکی از 
ت براي سازمانهاي شهري ما روشـن و واضـح   مشکالت این صنعت در حوزه مدیریت شهري این است که محدوه هاي این فعالی

نیست، به طوري که گروه بی شماري از نهادها و سازمان هاي شهري خود را متولی این امر دانسته اند و هریک به نوبه خود به 
شـهري را بـراي     جانسن وربک در یک طبقه بندي ساده عناصري اولیه و ثانویه گردشـگري . گردشگران خدمات ارائه می دهند
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عناصر نخستین، زمینه ها و پایه هاي مادي و انسانی و هم چنین فعالیـت هـا و تجهیـزات ویـژه     «ارئه خدمات بیان کرده است 
سـرا، بنگـاه    عناصر ثانوي که در بر گیرنده تسهیالت خرید، اقامت، غذا. مستعد جذب گردشگران را باهم جمع و ادغام می کند

یفی که به عناصر اضافی معروفند و شامل تسهیالت دسترسی به نقاط مختلـف از  عناصر ک. هاي حمل و نقل گردشگري هستند
در واقع در حوزه گردشگري شـهري در یـک طـرح     ].9[»جمله توفقگاه ها، اطالع رسانی به مسافران و بازدید کنندگان هستند

، غـذا سـرا و سـامانه هـاي اطـالع      چون مهمانسراها، خدمات مربوط به رفت و آمد، بازرگـانی : تجهیزات جانبی-1"ترکیبی باید 
تدارکات و تجهیزات براي گردشگران عمدتاً مشاغل مهم مرتبط با جهانگردي را  -2رسانی را براي جهانگردان شهري فراهم کرد 

میراث شهري را باید بازسازي کرده و در خدمت گردشگران شهري و سایر گردشگران با اهداف متنـوع قـرار    -3 باید سامان داد
رویدادها و فرصت هاي مهم گردشـگري   -5 تجهیزات تفریحی و سرگرم کننده ویژه جذب گردشگري را باید فراهم کرد -4 داد

  .شهري را باید مورد ثبت و تجربه قرار داد و سرلوحه کاري کرد
و  تئـاتر، کنسـرت هـاي ملـی     "در حوزه عناصر اولیه گردشگري شهري باید مکان ها و فعالیتهاي گردشگري شهري چون،

را به سهولت براي گردشگران فراهم نمـود،   "... و) هنري ،نمایشگاه فرهنگی ،موزه ،گالري(محلی، سینما، گنجینه هاي فرهنگی
عالوه بر این خدمات و تسهیالت ورزشی، شامل مسابقات ورزشی بین الملل ماننـد المپیـک، المپیادهـاي کشـورهاي اسـالمی،      

یکسـري از  . ه هاي آسیا، مسابقات منطقـه اي، محلـی و ملـی را در شـهر گسـترش داد     آسیایی، جام ملت ها، فینال جام باشگا
خدمات تفریحی شامل، باشگاه هاي اسب سواري، بیلیـارد، جشـنواره هـاي زمسـتانی و تابسـتانی، پیسـت اسـکی تابسـتانی و         

ن هاي تفریحی، وجود اهمیـت بـه   در حوزه مکا. فراهم کرد... زمستانی، تله کابین، مجموعه هاي سرپوشیده و باز ورزش شنا و
ویژگی هاي فیزیکی شهر چون الگوهاي خیابان، ساختمان هاي جذاب و دیدنی، بوستان ها و فضاهاي سبز، رودخانه ها، کانـال  

وجـود   .را مورد توجه ویژه مـدیریت گردشـگري و اجرایـی کالنشـهرهاي جامعـه بایـد قـرار داد       ... ها و دریاچه ها، بندرگاه ها و
اجتماعی و فرهنگی شهر چون موسیقی محلی و منطقه اي، زبان و گویش، فرهنگ عامیانـه، امنیـت را بایـد در قالـب     نمادهاي 

  .استراتژي هاي کاربردي در سطح شهر توسعه و گسترش داد
ي از در واقع باید مدیران شهري در یک تعامل رقابتی در پی ایجاد تنوع در جاذبه هاي شهري باشند و با معرفی و بهره گیر

وجود طراحی سایت هاي گردشگري و شیوه . جاذبه ها سعی در معرفی و شناساندن شهر خود گام هاي پایدار و مستمر بردارند
هاي فشرده، توسـعه گشـت و گـذارهاي شـهري در داخـل و خـارج از       لوح متنوع در داخل و خارج، طراحی  هاي اطالع رسانی

... یغات داخلی و خارجی در حوزه مکان ها، اقامت گاه هاي استراحت و تفریحی وکشور، انتشار تصاویر جاذبه شهري، وجود تبل
در حوزه عناصر ثانویـه گردشـگري شـهري، تنـوع اقامتگـاه، سـلیقه و       . را باید مورد اهتمام ویژه مدیریت اجرایی شهر قرار گیرد

مکان یابی هاي گردشگري در اماکن تاریخی و بازار  باید مورد توجه قرار گیرد، در این حوزه استقرار ...توانایی مالی گردشگران و
شهر، ایستگاه هاي ورود خروج گردشگران، در طول راه هـاي سفرگردشـگري شـهري، دسـته بنـدي هـا و طبقـه بنـدي هـاي          

وجود فروشگاه ها و غذا سراها، متنـوع در نقـاط گردشـگري شـهري بـا تنـوع ذائقـه        . باید تعبیه شود... مهمانسراها و هتل ها و
متفاوت گردشگران با کیفیت و خدمات مناسب و عالی بهداشتی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادي باید مـورد ارزیـابی و کنتـرل و    

 ،ریلـی  ،هـوایی (در حوزه عناصر خدماتی و کیفی براي گردشگران شهري باید شبکه وسیعی از حمل و نقـل  . استقرار قرار گیرد
در کنار این خـدمات ارائـه اطالعـات راجـع بـه نقـاط و امـاکن تـاریخی،         . گردد با کیفیت مناسب باید فراهم) عمومی ،شخصی

 ،پلـیس  ،مراکـز خریـد  ، فرهنگی، هنري و تفریحی شهر، اطالعات راجع به تأسیسات شهري چون سامانه حمـل و نقـل شـهري   
  .یار گردشگر شهري قرار گیردبیمارستان ها؛ اطالعاتی چون خدمات بانکی، غذاسراها، توقفگاه ها و غیره باید در اخت ،بوستان

امروزه کالن شهرهاي ایران در جهت کسب امتیاز سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و گردشـگري بایـد بـاهم رقابـت     
فرهنگـی و  ، صـنعتی  ،وجود میزبانی هاي مسابقات ورزشی داخلی و خارجی و منطقه اي، برپایی نمایشگاه هاي اقتصادي. کنند

مدیران شهري را براي کسب فرصت   ...همایش هاي علمی، سیاسی، جشنواره هاي هنري، دینی و ها وهنري، برگزاري نشست 
  .هاي تعامل با مسئوالن و توسعه پایدار گردشگري شهري در منطقه باید مورد جنب و جوش واقعی قرار دهد
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شهرنشینی و گردشگري شهري - 4-5   
گذاري فراوان در بخش صنعت و افزایش جمعیت و فضاي آن تا به امروز در به بعد با سرمایه  18روند مدرنیته از آغاز قرن 

یکـی از پارامترهـاي   . به تحول سریع رشد شهرنشینی و توسعه آن به سمت کالن شهرهاي جهانی و ملی شده اسـت  دنیا منجر
هـاي طبیعـی، فرهنگـی و     مهم این توسعه وجود آثار گردشگري شهري بوده است، که در جامعه ایران هم پارامترها و موقعیت

در چنین فضایی افزایش و توسعه وسایل حمل و نقل، کم شدن  .مذهبی در رشد شهرنشینی و کالنشهرها بسیار موثر بوده است
زمینه هاي گـذران اوقـات فراغـت و رونـد      ،ساعات کار، و افزایش دستمزدها که حاصل ماشینی شدن زندگی شهري بوده است

به گونه اي که همگام بـا توسـعه شهرنشـینی، گردشـگري از جملـه گردشـگري       . ا مهیا کرده استگریز از محیط هاي شهري ر
از یکسـو کـانون هـاي    « به طور کلی محیط هاي شهري از دو نظر در صنعت گردشگري امنیت دارند. شهري تعمیم یافته است

فعالیـت بـه عنـوان مبـداء مسـافرت هـاي       شهري را به لحاظ تمرکز جمعیت در آن ها و فشارها و خستگی هاي ناشی از کار و 
گردشگري محسوب می گردند و از سوي دیگر بعضی از شهرها به علت وجود امکان فعالیت هاي اقتصادي، سیاسـی، ارتبـاطی،   

بـه عبـارت دیگـر گسـترش      »رت هاي گردشگري برگزیده می شـوند فراغتی و جاذبه هاي تاریخی و گردشگري به عنوان مساف
تکامل و تراکم شهرها، تنگناهـا و محـدودیت هـاي خـاص را      .هم شکل گیري گردشگري قلمداد می گرددشهرنشینی از علل م

براي ساکنان اش به وجود آورده و ادامه چنین روندي باعث می گردد انسان ها به دنبال گریزگـاهی باشـند کـه خـود را بـراي      
براي تفریح و تفرج و ترمیم قواي تحلیل یافتـه اختصـاص    مدتی از انقیاد دست و پاگیر زندگی شهري رها می سازند و زمانی را

به دنبال آشکار شدن بازتاب هاي منفی زندگی شهري، برنامه ریزي در زمینه اوقات فراغت درصدد اولویت هـاي شـهرها   . دهند
  .قرار گرفته و این امر به زایش توریسم شهري و گردشگري منجربه گردیده است

 
  شهري و گردشگري پسامدرنیته -6- 4

گردشگري پسامدرن ناشی از تحوالت فناورانه پسا صنعتی از یکسو و اندیشه ها و نظریات اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی    
در وضعیت . زیست محیطی از سوي دیگر دست به دست هم دادند و گردشگري پسامدرن را براي جامعه امروز بوجود آورده اند

و به پایه هاي زندگی و هستی امـروز  . به عنوان حق، نه پاداش، محسوب می شود پسامدرنیته امروزه اوقات فراغت و گردشگري
از اینرو پسامدرن را می توان فرایندي دانست از مجموعه عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیطـی  . افراد بدل گشته است

ا براي لذت تجربه کردن، در بسیاري که در یک سبک زندگی اکسپرسیونیستی به هم پیوند می خورند و واکنش هاي بسیاري ر
آنچـه شـکل   « .از سطوح معرفتی در چهارچوب هستی شناسی و پایبندي به حال چه در جامعه و چه در خود سبب می شـوند 

نسبت به گذشته و توجه فزاینده به میراث بـه طـور عـام    ) نوستالژي گیري جریان گردشگري را تسهیل می کند، حس دلتنگی
شته به عنوان تقاضاي گردشگري در می آید و تمامی اشـکال مختلـف هنـري، معماري،آموزشـی، میـراث      بازگشت به گذ. است

در این بین میراث اعم از طبیعی و فرهنگی . گردشگري پسامدرن نیز بر پایه نشانه ها شکل می گیرد .فرهنگی در هم می آمیزد
ت میراث در زمینه گردشگري شهري پسامدرن شده است، آنچه باعث اهمی. از اصلی ترین مؤلفه هاي این گونه گردشگري است

میـراث و دیگـر قابلیـت هـاي گردشـگري      . ایجاد یک حس دلتنگی بیشتر در شرایط هویت فرهنگی و اجتماعی مختلـف اسـت  
ایـن  . شکل می دهند) فیلم، سی دي و غیره پسامدرن از دیگر سو فرایندهاي زیبا شناختی را به کمک فناوري و مجازي سازي

ر در شرایط دهکده جهانی و فشردگی زمان و فضاء امکانات بی پایانی را فراهم می آورد که سبب افزایش تمایل انسان به سفر ام
دورنماي گردشگري فرایندي است که در وانمودن مکان و میزبان چشم انداز گردشگري و بخشی از تجربه مسـافرت  . می گردد

ي گردشگري ترکیبی چندگانه براي ساماندهی اجتماعی و مجموعه اي متشـکل از  دورنما. را در عصر پسامدرن تشکیل می دهد
و می تواند شامل نمونه هایی همچـون برشـورها، سـواحل بکـر، مکـان هـاي دیـدنی،        . شیوه دیدن، شناخت و درك افکار است

ه خانـه در سـاحل،   ساخت و پـردازش تصـاویري همچـون قهـو    . فرهنگ منحصر به فرد و فرهنگ اصیل بومی براي تبلیغ باشد
رو غـذاهاي سـنتی بخشـی از دورنمـاي گردشـگري پسـامدرن را         موسیقی و رقص هاي سنتی به نمایش گذاشته می شود و سـ

نواحی شهري به علت اینکه دراي . گردشگري شهري بخشی از الگوي فضاي گردشگري پسامدرن است ].10[» تشکیل می دهد
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شهرها معموالً جاذبه هاي متنوع . لباً مقاصد گردشگري مهمی محسوب می شودجاذبه هاي تاریخی و فرهنگی بسیاري است غا
و بزرگی شامل گنجینه موزه ها، بناهاي یادبود، سالن هاي تئاتر، استادیوم هاي ورزشی، پارکها، شهربازي، مراکز خرید، مناطقی 

ود گردشگران بسیاري را جذب می کند، وجـود  یا افراد مشهور را دارا هستند که خ  با معماري تاریخی و مکان هاي مربوط مهم
از اینرو شهرنشـینی امـر گردشـگري    . سبک اکسپرسیونیستی در شهر و میل به گذران اوقات فراغت در شهرها فزونی می گیرد

عملکرد گردشگران در فضاهاي شهري، پیرامون جاذبه ها، بافت شهر، خرید، اسکان و فعالیـت  . پسامدرن را تسهیل نموده است
اینگونـه عملکـرد   . ي جانبی است که در رویکرد به موزه ها تئاترها، نمایشگاه ها، مراکز تفریحی و نظیر اینها تبلور مـی یابـد  ها

دیدار دوستان -1 ". گردشگري فضاي شهري در راستاي انگیزه هاي متفاوتی شکل می گیرد که برخی از انها به شرح ذیل است
سـفرهاي   -5باردیـد از میـراث فرهنگـی     -4 حضور در نمایشگاه ها و کنفرانس هـا  -3 مسافرت هاي تجاري -2 و خویشاوندان

مسـائل   -9بهداشـتی خریـدهاي تفریحـی     -رفـع مسـائل درمـانی    -7حضـور در مراسـم و محـل حـوادث     -6) زیارت(مذهبی 
گري شـهري در  گردشـ   در واقع فضـا منـدي   "...دالیل شخصی و -12سفرهاي روزانه و اداري  -11مسائل آموزشی -10ورزشی

از اینـرو در  «. است و برآمده از تولید اجتماعی فضاء وماهیت مادي آن است "پول، قدرت و فضاء"عصر پسامدرن نشان از روابط 
در  میزبان و چرخه سود ناشی از سرمایه داري است -این فضاء گردشگري شهري بیانگر تولید اجتماعی فضاء، پیرامون گردشگر

فضـامندي در   .فضاء به صورت کاالي بسته بندي شده و قابل فروش بـه گردشـگران در مـی آیـد     فضامندي گردشگري شهري،
برگیرنده پیوستگی بین رفتارهاي مکانی، الگوهاي درحال تغییـر اشـتغال و توسـعه در مرحلـه جمـع آوري سـرمایه از طریـق        

می سازد و فضاهی ویـژه نیـز گونـه هـاي     خود را   بر این مبنا گردشگري در داخل شهرها فضاهاي ویژه ].11[گردشگري است
در یک شهر زیارتی مثل مشهد فضا و نواحی شهري که اختصاص به زیـارت و گردشـگري   . گردشگري را به خود جلب می کند

محـدوده فضـایی در شـهري تـاریخی مثـل      . زیارتی دارد ساختار و کارکرد و رفتار معنوي متفاوتی با سایر نـواحی مشـهد دارد  
فیزیکی و کالبدي و عملکردي ویژه خود را دارد که کامالً با فضاي دانشگاهی یا مسکونی همـان شـهر متفـاوت     اصفهان ساختار

از سوي دیگر وجود یک مـدیریت قـوي بـراي توسـعه چنـین گردشـگري در ایـن فضـا پسـامدرنیته امـروزه در سـاختار            . است
در مرحله اول مدیریت گردشگري شهري باید در . استکالنشهرهاي ایران در جهت توسعه پایدار گردشگري شهري بسیار مهم 

چارچوب راهبردهاي مطلوبی شکل گیرد و بر مبناي آن خط مشی و سیاست هاي مناسـبی بـراي توسـعه گردشـگري در نظـر      
راهبردهـاي توسـعه گردشـگري در عملکـرد     . گرفته شود که مانع برخورد منافع گردشگري و دیگر کارکردهاي شـهري گردنـد  

ر شهرها و در رابطه با شهروندان باید عادالنه و موجـب شـکاف در سـطوح درآمـد و اشـتغال و بـه طـور کلـی رفـاه          مدیریتی د
یکی از کارکردهاي مدیریت گردشگري شهري در فضاي پسامدرن جذب سرمایه بـراي توسـعه پایـدار ایـن     « . شهروندان نشود

بهبـود شـرایط محـیط طبیعـی و      قابلیت ها، فعالیتهـا،  سرمایه گذاري در گردشگري شهري شامل توسعه. صنعت در شهر است
مدیریت گردشگري شـهري در راسـتاي جـذب    . زیست محیطی و تاسیسات زیربنایی است منافعی براي ساکنان محلی نیز دارد

انداز در روندي از چشم  ].12[»سرمایه و فعالیت هاي شهري باید در یک موقعیت رقابتی فزاینده با مکان هاي رقیب عمل نماید
گردشگري شهري مدیریت شهري و اجرایی گردشگري در چنین عصري باید به سمت افزایش تعداد گردشگران، جذب سـرمایه  

اسـتمرار گردشـگري در شـهر پایـداري     . را افزایش دهد و بر قابلیت توسعه گردشگري و بهبود و بازسازي محیط شهري بیفزاید
این امر خود بستري براي رفـاه شـهروندان   . اشتغال و درآمد را فراهم می آوردبازار گردشگري را سبب می شود و افزایش سطح 

این در حالی است که راهبردهاي درونی مدیریت گردشگري شهري باید با در پیش گرفتن سیاسـت هـاي اجتمـاعی    . می شود
قصد گردشـگري شـهري   به طور تصویري ایده آل از یک م. مناسب به سوي کاهش تضاد بین ساکنان و گردشگران حرکت کند

امکان انتخـاب از میـان یـک سلسـله      -2دسترسی به تمامی مناطق مقصد  -1« با مدیریت قوي در برگیرنده پارامترهایی است
ترکیب فضایی مکان هاي مورد  -4ترکیب فعالیت ها در رابط با زمان و فضا  -3 گسترده از فعالیت ها با توجه به تنوع سلیقه ها

مدیریت گردشگري شهري باید پویـا  » ...اثر متقابل میان فعالیت ها و -6 رکردي میان قابلیت هاي شهريهمیاري کا -5عالقه 
باشد و با دید باز و سعه صدر عمل کند و در جریان تحوالت بنیادي و دائمی در امر گردشگري باشد و گرنه صنعت گردشـگري  

ه چنین مباحثی یکسري از راهکارها که در عصر پسامدرنیته در با توجه ب. در یک منطقه یا یک شهر با مشکل روبه رو می شود
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تعیین  -1 "جهت توسعه پایدار گردشگري شهري می تواند به مدیریت اجرایی گردشگري شهر کمک کند شامل مواردي چون 
مانـدگاري و   بررسی امکـان افـزایش طـول زمـان     -2 وضعیت بازدیدکنندگان از شهر و ویژگی بازار ایده آل براي آنها می باشد

در نظر گـرفتن خـرده فروشـی     -4در نظر گرفتن نیاز اسکان و مکان هاي اقامتی گروه هاي هدف  -3 ایجاد بازارهاي تخصصی
در نظـر   -6  ایجاد برنامـه مـدیریتی کارآمـد    -5 هاي آینده و نیازهاي سکونتی، چگونگی رفع این نیازها و محل الزم براي آنها

ترویج شرکت فعال محلی به منظور  -6ریزي بر اساس اطالعات براي پاسخگویی به تغییرات آینده  و کارهاي برنامه داشتن ساز
بـه   -7تضمین اینکه ساکنان شهر بخشی از فرایند برنامه ریزي باشند و سودآوري گردشگري به وسیله آنها و براي آنهـا باشـد   

تکیه بر نیازهاي فرهنگی و آموزشی بازدید کنندگان و  -8وجود آوردن فرصت ها، دوره هاي آموزشی و مشاغل در حیطه محلی 
در مجموع این راهکارها در مـدیریت گردشـگري شـهري عصـر پسـامدرن      . حمایت از ابتکارات محلی -9افراد اجتماعات محلی 

  حفـظ تنـوع و گونـاگونی منـابع محیطـی      -3 کـاهش مصـارف اضـافی و زائـد    -2پایداري منابع مـورد اسـتفاده    -1«منجربه به
مشـارکت محلـی    -7 توجه به ویژگی هاي فرهنگی جوامـع محلـی  -6 حمایت از اقتصاد محلی-5هماهنگی و برنامه ریزي -4 

  انجام فعالیـت هـاي پژوهشـی در ایـن زمینـه      -10بازاریابی مسئوالنه و قوي -9 آموزش کارکنان -8مردم در تصمیم گیري ها 
عـدالت  (توزیع مناسب درآمدها و زیر ساخت هـا در سـطح شـهر     -12 رعایت استاندارد هاي زیست محیطی و بهداشتی -11 

  .خواهد شد» ) اجتماعی و عدالت جغرافیایی
  
  گیري نتیجه -5

با توجه به مباحث بیان شده در حوزه گردشگري شهري، باید بیان کرد که این صنعت نوپاي توریستی در حـوزه مـدیریت   
اعی، فرهنگی و اقتصادي در ساختار کالنشهري ایران و سایر نقاط جامعه بایـد  اجرایی شهرها با تأکید بر برنامه ریزي هاي اجتم

فعالیت هاي عمده دستگاهاي متولی گردشگري شهري در هرزمان و هر دولتی باشد، همچنین تأکید بـر    یکی از سرلوحه هاي
توریسـم شـهري بایـد در     توسعه عمران شهري و گردشگري در کالنشهرها و نوسازي بافت هاي تاریخی و گردشـگري منـاطق  

احداث و بازسـازي فضـاهاي تفریحـی در حـوزه گردشـگري      . دستور العمل دولت و شهرداري کالنشهرهاي جامعه ما قرار گیرد
همراه با ارائه تسهیالت مناسب به بخش خصوصی و دولتی در رشد این صنعت شهري کمک ) حومه(شهري داخل و خارج شهر 

رقابت در جهت رشد برپایی فرصت هـاي گردشـگري شـهري در    . و محلی و منطقه اي می کندشایانی به توسعه پایدار شهري 
  عتوجـه بـه ارائـه نیازهـاي متنـو     . راستاي توسعه مندي گردشگري شهري باید دستور العمل مدیریت اجرایی شهرها قرار گیرد

ـ  )...اطالعـاتی و  ،تفریحـی  ،اسـتراحتگاهی  ،حمل و نقل ،خدماتی ،فرهنگی ،اجتماعی( تقویـت   راي توریسـم شـهري در کنـار   ب
مشارکت بخش هاي خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها کمک شایانی به توسعه صنعت مذکور در کالنشهرهاي جامعه مـا  

هتـل   ،هتلهـا (همچنین ایجاد بسترهاي آمایشی مختلف در حوزه گردشگري شهري، وجـود تسـهیالت مناسـب    . می تواند بکند
با توجه به درآمد گردشگر، بایـد  ...) حمل و نقل داخلی و خارجی در شهر و ،فست فودها ،غذاخوري ها ،اهامیهمانسر ،آپارتمانها

بسـط مراکـز    وجود تبلیغ داخلی و خارجی در حوزه معرفی توریسم شهري هر کالنشهر،. مورد اهمیت و برنامه ریزي قرار گیرد
رشد و اهمیت به پژوهش هـاي متنـوع    این حوزه،  متخصص در فرهنگی، فرهنگسراها، پویایی گردشگري شهري، تربیت نیروي

تغییر نگرش مسئوالن و شـهروندان نسـبت بـه جـذب      جمله گردشگري شهري در کالنشهرهاي جامعه، در حوزه گردشگري از
بـین  گردشگران شهري، ارائه رفتارهاي مناسب با این میهمانان، کنترل ترافیک ،آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، همـاهنگی  

دستگاه هاي متولی گردشگري در شهر و جلوگیري از انداختن تقصیر به گردن دیگر نهاد گردشگري در شـهر و تبرئـه نمـودن    
دستگاه خود، توجه به پروسه فرایند اطالعاتی بـه گردشـگران شـهري، طراحـی تبلیغـاتی، اینترنتـی در حـوزه بسـط پایـداري          

می تواند از مهمتـرین عوامـل توسـعه    ... و یقی سنتی و محلی، پوشاك بومی موسارائه آداب و رسوم محلی،  گردشگري شهري،
بـر ایـن اسـاس راهکارهـا و     . پایدار راهکارهاي گردشگري شهري در ایران از جمله کالنشهرهاي گردش پذیر شهري ایران باشد

  .مطالعه استبرنامه هایی را براي توسعه پایدار این صنعت در شهر بیان می کنیم که در سطور ذیل قابل 
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  راهکارها و پیشنهادات -6
خدماتی به گردشگران شهري به صورت مستمر نه فقط در زمان هاي  ،فرهنگی ،اقتصادي ،برنامه ریزي اجتماعی   تأکید بر -1

  .خاص از سال، با همکاري بخش هاي مختلف مدیریت اجرایی شهر و میراث فرهنگی شهرها و کالنشهرها
شهري و ایجاد خیز در جهت نوسازي بافت فرسوده شهر و حوزه گردشگري شهري، همراه با  تأکید بر توسعه عمران -2

مشارکت بخش خصوصی، دولتی، حکومتی، و ارائه تسهیالت بسیار مناسب به افراد مشارکت کننده در توسعه این حوزه پایدار 
 .شهري

ه شهر با مشارکت بخش خصوصی و حکومتی یا تأسیس و بازسازي مجموعه هاي گردشگري، تفریحی در حوزه شهر و حوم  -3
 .دولتی

، )بین المللی ،منطقه اي ،ملی(رقابت مدیریت اجرایی کالنشهرها، در جهت برپایی نمایشگاه ها متنوع، المپیادهاي مختلف  -4
جاذبه هاي استفاده از فرصت هاي مناسب در زمان این فعالیت ها براي معرفی . همایش هاي ملی و بین المللی و منطقه اي

  .گردشگري شهري
 .ارائه نیازمندي هاي متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، خدماتی به گردشگران در قالب شیوه هاي متنوع اطالع رسانی -5
تقویت مشارکت بخش خصوصی و شهروندان در جهت رشد بخش هاي مختلف گردشگري شهري و جلوگیري از عدم   - 6

  .نهادهاي حکومتی انحصاري بودن این بخش ها در دست
ایجاد بسترهاي آمایشی مختلف در جهت توسعه پایدار گردشگري شهري، با توجه به حمایت هاي همه جانبه مدیریت  -7

  .گردشگري شهري
شهربازي هاي  ،پارکها ،بوستان ها ،فضاهی سبز( ایجاد بسترهاي الزم براي رفع نیازهاي تفریحی و فراغتی گردشگران شهري -8

  .)مراکز خرید مجهز و مدرن در نقاط مختلف شهر، سنتی و مدرن
و جلوگیري از انحصاري  8وجود تسهیالت و امکانات حمایتی از بخش خصوصی در گسترش موارد اشاره شده در شماره  -9

  .بودن این فضاها در دست عده اي خاص
  .رياحیا و بازسازي جاذبه هاي تاریخی، فرهنگی شهر و توسعه همه جانبه میراث شه -10
، میادین )محلی، منطقه اي ،ملی(سینماها، کنسرت هاي ، توسعه گسترش فضاهاي مدرن چون بسط مراکز فرهنگی، تئاتر -11

  .نمادین شده شهر، تلفیق و ترکیب سنت و مدرنیته در حوزه بازسازي فضاهاي گردشگري شهري
امه ریزي هاي مدرن و مکانیکی از سوي مدیریت شهري ایجاد فعالیت هاي تفریحی و فراغتی، مهیج، پویا، انعطافی، با برن -12

  .براي جذب گردشگر شهري
 .تربیت نیروي متخصص در جهت بهره برداري تورهاي گردشگري شهري، راهنمایان تورهاي شهري و حومه شهرها -13
مکان یابی  نقاط مختلف شهر در طی سال و تعبیه افزایش دستگاهاي   گسترش کیوسک هاي اطالعاتی گردشگري در -14

  .براي گردشگري شهري
ایجاد پژوهش هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، در حوزه گردشگري و حمایت همه جانبه در بسط پایداري توسعه  -15

  .نتایج پژوهشی و برنامه ریزي هاي متنوع براساس یافته هاي اینگونه تحقیقات   گردشگري شهري از
  .روندان نسبت به گردشگران شهري، براي جذب پایدار توریسم شهريایجاد تغییر نگرش هاي مسئوالن و شه -16
 ، تخریب فضاي سبز، کنترل ترافیک " ایجاد راهکارهاي مناسب براي تقویت حل مشکالت گردشگري و کنترل معضالت -17

  ... عدم امنیت گردشگر، نحوه ارائه خدمات به توریسم، حمل و نقل داخلی و خارجی به گردشگر و
  .ه مدیریت اجرایی مناسب براي ارائه اطالعات صحیح از اماکن تاریخی، فرهنگی به گردشگرارائ -18
رفع ناهماهنگی ها در جهت ارائه خدمات و برنامه ریزي هاي متنوع به گردشگر شهري و مسئول بودن تمام نهادهاي  -19

  .مشکالت و مسائل گردشگران شهري متولی نسبت به ایجاد هرگونه مشکل و تالش همه جانبه نهادهاي متولی براي حل
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مسئولیت پذیري و پاسخگویی تمام نهادهاي موثر در این حوزه براي ارائه هرگون خدمات مناسب به گردشگر، در جهت   -20
  .توسعه پایدار توریسم شهري

  .تالش در جهت شکل گیري مناسب پروسه فرایندهاي اطالعاتی به گردشگر شهري -21
  .جلوگیري از اطالعات ناقص در زمینه هاي مختلف این حوزه به گردشگرکنترل اطالعات و  -22
طراحی وبالگها، سایت هاي گردشگري مجازي، رسانه اختصاصی به معرفی جاذبه هاي گردشگري از جمله توریسم شهري  -23

  .ملی و بین المللی ،منطقه اي ،به صورت محلی
فعالیتهاي فرهنگی  ،ن هاي مردم نهاد در قالب ارائه دستاوردهاانجمن ها و سازما ،حمایت از مشارکت بخش خصوصی -24

  .محلی به گردشگر شهري
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