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 چکيده 

صنعت گردشگری در زمينه اقتصاد و فرهنگ شهرها از اهميت ويژه ای برخوردار است و توجه به اين امر در طراحی و برنامه 

ويت قريزی شهرها الزم به نظر می رسد. به ويژه در ايران با توجه به پتانسيل های موجود در شهرها می توان با برنامه ريزی و ت

طرح های گردشگری شهری تاثيرات مثبت آن را در اقتصاد و فرهنگ شهر ها شاهد بود. از اينرو سعی بر آن است تا در اين 

مطالعه پس از بررسی ادبيان موضوع و اهميت يافتن آن در ادبيات شهری، به بررسی طرح ها و رويکرد های برنامه های 

مشکالت و نواقص آن بتوان از اين تجارب در شهرهای ايران بهره جست. هدف اين گردشگری در ايران پرداخته , و با بررسی 

-پژوهش، بررسی دقيق تر ادبيات گردشگری شهری و طرح های صورت گرفته در اين زمينه می باشد که با شيوه ی توصيفی

گونگی گری بر شهرها و چتحليلی و بوسيله ی مطالعه ی کتابخانه ای سعی در يافتن پاسخ چگونگی اثرگذاری صنعت گردش

نگرش به طرح های گردشگری شهری و تغييرات اين طرح ها در طول زمان و در نهايت ارايه ی راهکار هايی برای طرح های 

   .آتی است

 صنعت گردشگری، برنامه های توسعهگردشگری شهری، طرح های گردشگری،  کليد واژگان:

  

 مقدمه  .1

اجتماعی شهرها، برای گردشگران شهری محسوب -وثرترين فعاليت ها در ايجاد تحول اقتصادیامروزه گردشگری به عنوان يک صنعت، از م     

می شود. از ديگر سو تغييرات کالبدی شهر ها نتيجه ی عوامل متعددی است که گردشگری شهری با توجه به ويژگی های خاص خود يکی از 

 -گذاری بر ساختار جمعيتی شهر، وجود ويا ارتقاء امکانات فرهنگی اين عوامل محسوب می شود. به عبارت ديگر، گردشگری شهری با اثر

فرهنگی جامعه ی شهری و ايجاد تنوع اقتصادی، نقش مهمی را در  -تفريحی و ورزشی، ارتقاء اقتصادی شهر، اثر گذاری بر ساختار اجتماعی

 بسياری برای گردشگری بر اساس منابع موروثی و باستانی شهر ها، بويژه شهر های تاريخی ايفا ميکند. بطور ويژه شهر های تاريخی فرصتهای

 . (8،48يناری:د)دارند و اصوال تمايل به سمت گردشگری فرهنگی، موروثی به بازارهای در حال پيشرفت گردشگری فرهنگی پاسخ مثبت می دهد

زمينه صورت گرفته است، اما در رشته ی شهر  در ايران نيز هر چند مطالعات بسياری در علوم اقتصادی و در پژوهش های گردشگری در اين 

سازی و به لحاظ بررسی ابعاد مديريت و برنامه ريزی شهری به اين صنعت کمتر توجه شده است. بهره گيری از  تجارب کشورهای پيشگام و 

.همچنين گام های برداشته شده در  تواند راهکار های مناسبی در اختيار برنامه ريزان و مديران اين صنعت قرار دهد موفق در اين زمينه می

 یراستای ارتقإ اين صنعت و بررسی پيشينه ی آن در ايران می تواند ما را در توجه و ارائه ی راهکارهای نوين تقويت گردشگری در ايران يار

  رساند. 

ز شهر ها در کشورهای توسعه يافته يا در حال توسعه امروزه گردشگری شهری اثرات چشمگيری بر ابعاد مختلف شهر ها دارد. در بسياری ا      

،بواسطه ی تقويت گردشگری شهری توانسته اند بر بسياری از مشکالت اقتصادی، اجتماعی  شهرها فائق آيند. بواسطه ی اهميت اثرات اين 

ون متعددی تدوين شده است. در اين پديده در شهرها، توجه فراوانی به آن معطوف گشته و در ادبيات جهانی در خصوص گردشگری شهری مت

، به ضعف ها و قوت های برنامه ريزی گردشگری در ايران پی برده در ايران ا با بررسی تأثيرات صنعت گردشگریمطالعه نيز سعی بر آن است ت

  عت در شهرهای تاريخی ايران بويژه تهران باشيم.و در پی تقويت اين صن

در کتب و مقاالت پژوهشی انتشار يافته در اين زمينه، به اثرات صنعت گردشگری در شهر ها پرداخته شده که، عمدتا بر ابعاد اقتصادی و      

مرکز داشته و اثار منفی و يا مثبت حضور گردشگران بر محيط طبيعی بررسی شده است. به طور فرهنگی و يا در حوزه ی گردشگری طبيعی ت
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به تجزيه و تحليل جامعی در خصوص تئوری  (2114و ديگران ، 1ربروس هايل)مثال در کتاب فضاهای شهری، مکان های گردشگری، نويسنده 

ی گردشگری در فضاهای شهری می پردازد. و يا در کتاب گردشگری و ها ی گردشگری و توسعه ی اين صنعت و چگونگی تبلور سياست ها

به بررسی رابطه ی پيچيده ی  توسعه ی گردشگری و محيط با رويکرد گردشگری پايدار و تمرکز بر مسائل  (2هلن بارياسوليس)محيط، نويسنده 

حاصل از گردشگری بوجود می آيد، در محيط زيست طبيعی فرهنگی و سياست های منطقه ای می پردازد. و در نهايت آنچه از محيط و تغييرات 

است.  "توسعه ی گردشگری و تغييرات شهری در روم "بررسی می گردد. در اين راستا، همچنين مقاالتی انتشار يافته اند که از اين جمله مقاله 

 می پردازد.  (هسته ی تاريخی شهر و در حومهدر مرکز شهر و )به بررسی تطور کالبدی شهر روم  (3فليپو سالتا)در اين مقاله نويسنده

بطور کلی می توان اذعان داشت، آنچه در زمينه ی تاثيرات کالبدی توسعه ی توريسم مورد توجه قرار گرفته، در حيطه ی طبيعت و يا آثار 

، مطالعه بر روی گردشگری 51ايل دهه فرهنگی نمود يافته و يا به آثار مثبت و منفی گردشگری در شهر ها پرداخته شده است. در او -اقتصادی

مطالعات نقشه  (1799) 1، پيرس(1791) 4شهری به صورت پراکنده و نامنسجم انجام شده بود. مطالعات اوليه در اين خصوص عبارتند از: برگس

  (.1797) 9و جود و کولين (1797) 9، مطالعات بلنک و پتکويچ(1791)ذهنی گردشگران از آکسفورد بر اساس مطالعات لينچ

 
  0559رشد ادبيات گردشگری شهری تا سال  1نمودار 

متذکر می شود که، به دليل کمبود  (1794 )ظهور پيدا کرد. واندرمی 41منابع گردشگری شهری به عنوان يک موضوع جدی در ادبيات دهه 

، پيتر هال به ظرفيت 1799اله ای کوتاه در اطالعات در اين زمينه، گردشگری شهری مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته است. در مق

به کاستی پژوهش و مطالعه در اين خصوص اشاره  (199؛1799) 9های گردشگری به منظور بازسازی شهرهای صنعتی اشاره کرد و پيرس

گردشگری شهری: "با عنوان  (1797،33) 7ميکند اما مقاله ای که به عنوان جرقه ی توجه به اين موضوع محسوب ميشود، مقاله ی اشورث

اين به خودی  .بود که در آن اظهار داشت: وجود مطالعه در خصوص کيفيت و کميت گردشگری حائز اهميت است "عدم تعادل در توجه

خود قابل توجه است چرا که اکثر گردشگران شهری، به دنبال شهرهايی به عنوان مقصد برای تعطيالت هستند و اثرات اجتماعی و اقتصادی 

 در مناطق شهری قابل توجه است.  گردشگری

استدالل کرد که نظر اشورث هنوز هم معتبر است  (179؛2111)يازده سال بعد، با وجود حجم رو به رشد از انتشار کار در اين زمينه، پيج     

حليلی توصيفی و ت است، چرا کهوی اظهار کرد: ... پيشرفت مطالعات در اين زمينه کند بوده و با گسترش مطالعات "تند و تيز"،هرچند 

عاری از ارزيابی های گردشگری در محيط های شهری است. اين مطالعات اغلب برای گسترش مباحث تئوريک و يا تدوين چارچوب 

                                                           
1 Bruce Hayllar 
2 Helen Briassoulis 
3 Filippo Celata 
4 Burgess 
5 Pearce 
6 Blank and Petkovich 
7 Judd and collin 
8 Pears 
9 Ashworth 
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منحنی ادبيات گردشگری به طور کلی، رشد سريع در تعدادی  0551نشان می دهد، در طول دهه  .. همانطور که نمودارمفهومی جديد است

 شگری شهری داشته.از نشريات گرد

  مبانی نظري .2

 . تعاريف گردشگري: 2.1

به معنای دور زدن، رفت  ”turns“التين  به معنای گشتن اخذ شده که ريشه در لغت "tour"از کلمه  "tourism"لغت گردشگری      

 ,Oxford (1970 (سی راه يافته استو برگشت بين مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از يونانی به اسپانيايی و فرانسه و در نهايت به انگلي

. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می گيرد و سپس بازگشتی به محل سکونت را در بر  189

. در فرهنگ لغت النگمن گردشگری به معنای مسافرت و تفريح برای سرگرمی معنا (Webster, 1970, 189)دارد، اطالق می گردد

 11استدالل می کند که گردشگری يک جزء از تفريح و سرگرمی است، در حالی که مورفی 11پيگرام. (Longman, 1988, 1712)دهش

متذکر شده اند که اين موضوع محققان که موضع يک رويکرد تئوری خاص نداشته و با علوم   12با وی مخالف است. با اين حال دن و کوهن

سميت معتقد است که محققان، انجمن گردشگری ملی و بين المللی، نهادهای کسب و کار و سازمان های مختلفی گره خورده است. بر اين ا

 جعفری (  ,Asian Social Science, vol. 5, No. 5)دولتی تعاريف مختلفی از گردشگری بر اساس ادراک وعالئق خود داردند.

ردشگری مطالعه انسان به دور از زيستگاه معمول خود، از صنعت، که در گ"گردشگری را بر اساس از ديدگاه انسان شناسی تعريف می کند .

 . "پاسخ به نيازهای خود، و از اثرات که هر دو او و صنعت در محيط های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فيزيکی ميزبان است

طق مقصد، تا زمانی که اقامت ايشان به يک مجموعه ای از ... سفر افراد غير مقيم به منا"گردشگری به عنوان  از از سوی ديگر مورفی     

ک کشور، سفر هر فرد ساکن در ي". به تعريف ديگر"اقامت دائم نشود تعريف می کند. اين ترکيبی از تفريح و سرگرمی و کسب و کار است 

يک شب برای ساعته و يا  28صرف نظر از مليت، به جايی در اين کشور به غير از محل معمول خود را از محل اقامت برای يک دوره حداقل 

کسب و کار، خانواده  ،تفريحی، تعطيالت، درمان، پژوهش، مذهب، ورزش،گذران اوقات فراغت  . انگيزه برای اين قبيل سفر ممکن است

يکی از  عنوان می کنند، گردشگری، (  .Edwards et al،0124:  2114). 13. همانطور که ادواردز و همکاران(همان)"،ماموريت و جلسه باشد 

مولفه های متعدد اجتماعی و اقتصادی در محيط شهری است. گردشگری، صنعتی است که با مديريت و بازار ها و محصوالت مختلف و طيف 

گری شگسترده ای از افراد با انگيزه ها و تجارب ، ترجيحات و ديدگاه های فرهنگی متفاوت در ارتباط است. که اين تعامالت تبعاتی را برای گرد

 . (Mathieson, 2005)جامعه ميزبان و صنعت گردشگری به دنبال دارد،

 :صنعت يک عنوان به گردشگري 2،2،2

 شامل صنعت يک عنوان به گردشگری که ميکنند عنوان ، 14ليکوريش و جنکس و شده شناخته صنعت يک عنوان به معموال گردشگری     

در  گردشگری با بيشتر معموال که اوليه، معامالت-1 (Likorish & Jenkins ,1997;5-6 0 ) است "معامله“ يا و کار و کسب سه نوع
 -2ها.  جاذبه و پذيرايی امکانات رفاهی، امکانات مسافرتی، های آژانس توريست، های شرکت نقل، و حمل ، مثال عنوان به( است رتباطا

و  تفريحی های فعاليت بيمه، و بانک فروشی، خرده دخري ، مثال عنوان به( است گردشگری صنعت از پشتيبانی و کمک که ثانويه معامالت
بخش  ، مثال عنوان )به است گردشگری از حمايت و اساسی های زيرساخت دهنده ارائه ، سوم معامالت-3شخصی  خدمات ، فراغت اوقات

 .(توليد ، سوخت و غذايی مواد عمومی، خدمات
 از 11اسواربروک و ليپر .دارد گسترده ای دامنه که ست محصولی که است اين در صنعت يک عنوان به گردشگری مفهوم پيچيدگی     

 بخش بر بخش يک در تغيير ، هستند مرتبط هم با آن دهنده تشکيل های بخش که اند کرده ياد "يکپارچه سيستم يک“ عنوان گردشگری به

 فعلی وضعيت“ ( Leiper, N. 1990 ) است نياز جامع رويکردی يک به پايدار گردشگری صنعت داشتن برای و است گذار اثر های ديگر

                                                           
10 Pigram 
11 Murphy 
12 Dan and Cohen 
13 Edwards et al. (2008: 1038) 

Likorish and Jenkins 14 
Leiper and Swarbrooke 15 
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 سال تا آن بينی پيش و منطقه در المللی بين گردشگران تعداد 2 شماره نمودار .کشورهاست از بسياری خاطر ی دغدغه صنعت گردشگری
 شاهد بعد به آن از و شد افزوده 1771 تا 1711 سال از پيوسته طور به گردشگران تعداد که دهد می نشان شکل .دهد می را نشان 2121
 که کند می بينی پيش ( ( UNWTO متحد ملل جهانگردی جهانی سازمان که حالی در ، هستيم 2111 سال تا 1771 سال سريع از افزايش

 ٪1 کننده بازديد ترين کم با آفريقا که، است آن گويای زير نمودار همچنين .کرد خواهد رشد ميليارد 1,9 تا گردشگران تعداد 2121سال  در

 .است داده اختصاص خود به را بازديدکننده بيشترين درصد 11 با اروپا و ، درصد 22 اقيانوسيه و آسيا ، درصد 19 آمريکا ، ٪9 ق ميانهشر

 

 2112 سال در گردشگران تعداد 2 نمودار
(http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.pdf) 

از هدف از سفر در جهان و بازديد از دوستان، درمان، سفر زيارتی و ديگر اهداف  ٪90وقات فراغت، تفريح و تعطيالت ، ا2101توجه به آمار 

 است.از اهداف سفر مشخص نامشخص  ٪3، و ٪09قرار گرفته و سپس کسب و کار و سفر کاری  ٪23در رتبه دوم با 

 

 

  2101ال تقسيمات گردشگری بر اساس اهداف گردشگران در س 2 نمودار

 (http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.pdf)  

 .  انواع گردشگري: 2.2

).  همچنين شناخت انواع 24در شناخت گردشگی و انواع آن ، نوع فعاليت، انگيزه و ساير موارد کمک می کند(گردشگری شهری صص     

ه های گردشگری تاثير بسزايی دارد. بطور کلی گونه های متفاوت گردشگری را می توان به انواع زير تقسيم گردشگری در برنامه ريزی عرص

 کرد: 

http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.pdf
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.pdf
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.pdf
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  گونه های متفاوت گردشگری1تصوير 
http://oer.nios.ac.in/wiki/index.php/File:Conceptmap_forms_of_tourism.png  )001-014  وانس اسميت نيز از شش گونه

صورت زير نام می برد (الوانی ، گردشگری به  ، ص0232
 گردشگری قومی، که به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام  انجام می شود.  . 1

 گردشگری هنری،که در پی شناخت هنرهای ملل ديگر و آگاهی از آن است. . 2

 ها، مکانها و ابنيه ی تاريخی را شامل می شود. گردشگری تاريخی  که گردشگری ميراث نيز ناميده می شود و بازديد از موزه. 3

 .است طبيعت آغوش به بردن پناه و محيطی و طبيعی های جاذبه بر تاکيد آن در که گرا طبيعت گردشگری. 4

 . است نظر مد دلنشين محيطی در اجتماعی برخوردهای و افتاب حمام ورزشی، های فعاليت به توجه آن در که تفريحی گردشگری.5 

 ی کاری که در آن مقصود گردشگری نيست بلکه انجام بخشی از کار و حرفه است. گردشگر. 9

، 0249در دسته بندی کلی می توان انواع گردشگری را از نظر مکان و موضوع گردشگری به دو گروه کلی تقسيم نمود(پاپلی يزدی ،     

گردشگری) است که بسياری از فعاليت های عنوان  ) اما آنچه در اين پژوهش مد نظر است گردشگری شهری (به لحاظ مکان يا مقصد84

در اين پژوهش تمرکز بر گردشگری شهری و برنامه ريزی   شده در گونه های گردشگری را در تقسيم بندی های متفاوت در بر می گيرد.

 برای اين گونه ی خاص از گردشگری است که البته بسياری از ديگر انواع گردشگری را در دل خود دارد . 

 گردشگري شهري   2.2.1

مطرح شد. مطالعات در اين خصوص در کشورهای توسعه يافته  0551و  0541گردشگری شهری به عنوان موضوع علمی از سال های      

اين موضوع  51و اوايل دهه  41،اروپا و اياالت متحده آمريکا (بويژه سواحل شرقی) از مهمترين صنايع محسوب می شود. در پايان دهه 

 18). ال9، صCutaia ،2113)در بسياری از کتب و مقاالت مطرح شد( 0545( 03وعيت يافتن در  کتاب  اشورث و پيرسپس از موض

گردشگری شهری را گردشگر در نواحی شهری می داند که منجر به اين سوال می شود که: نواحی شهری چه ويژگی هايی دارند؟ که در 

مقياس سنجش  05يدهد که البته اين ابعاد در متون مختلف متفاوت بوده است. بطور مثال، سزپاسخ، همواره ابعاد شهرها را مد نظر قرار م
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نفر ساکن را در مطالعات خود عنوان کرده است در حاليکه فدراسيون گردشگری شهری در اروپا  29111اين شهر ها را داشتن تعداد 

جام داده است. برای تسهيل مطالعات بين المللی، برخی تقسيم بندی نفر ان 011111،مطالعات گردشگری شهری را در شهر های با بيش از 

 ) مقاصد گردشگری را به سه دسته تقسيم کرده اند: 0555( 21کلی تری برای شهر ها قائل شده اند. بطور مثال جود و فانستاين

  ه.گردشگری اقامتگاهی: اقامت گاه های شهری دست ساخت بشر، با يا بدون طرح از پيش تعيين شد -

  گردشگری شهرهای توريستی: جاذب گردشگران با به دليل تاريخ غنی شهر. -

 شهرهای مبدل: که جذابيت انها وابسته به شالوده ی زيرساختی شهر است.  -

منجر به نزول اقتصاد شهری بخصوص در حوزههای بخش  0541انتقال از اقتصاد توليدی و عرضه کاالها به اقتصاد خدماتی در دهه      

ی اروپا شد. گردشگری بوسيله ی ايجاد شغل، ميتواند نقش مهمی در استراتژيهای توسعه اقتصادی برای بسياری از شهرهای صنعت سنت

اخيرا ،گردشگری شهری به عنوان يک صنعت شناخته می شود که سودی سرشار را برای شهرها در پی . )Hall ،2119قديمی، ايفا کند (

  مزايای گردشگری برای شهرها در آغاز قرن بيست و يکم را اين گونه برمی شمرد: )  برخی از2112(20دارد. اسوارزبروک

 اشتغال زايی  -

  "تزريق ارز خارجی به اقتصاد محلی" -

 توسعه خدمات و امکانات مورد استفاده ی گردشگران و ساکنين محلی  -

 سرمايه گذاری درساير بخش ها  -

 آلودگی کمتر از صنايع سنتی  -

-  ..   

  
  يگاه گردشگری شهری در کنار ديگر گونه های گردشگریجا 2تصوير 

 URBAN TOURISM – FORM OF TOURISM WITH REAL ECONOMIC DEVELOPMENT PERSPECTIVE FOR CITIES, page 165  

ی صادتبه عنوان يک روش دفاعی برای توسعه ی گردشگری ياد می کند. با اين حال، شرايط اق از گردشگری شهری 22اشورث0531در     

به پديده های قابل توجهی در شهرها بدل شد که اجازه داده که گردشگری به عنوان يک تابع مهم شهری بدل شود. در  0531پس از سال 

نقش گردشگری به عنوان يک کاتاليزور برای تقويت اقتصاد شهری در رکود اقتصادی شهرها در انگلستان، غرب اروپا و شمال  31اواخر دهه 

جه قرار گرفت. گردشگری برای ايجاد تغيير در مديريت شهر پيشنهاد شد و سپس گسترش يافت و به بخش اصلی در اقتصاد امريکا مورد تو

توجه بيشتر به گردشگری و بازسازی شهری برای تبديل شدن به فعاليت های مهم مربوط به  0541شهرها بدل شد. به موازات آن، در سال 

  .)Hairul Ismail, Tom Baum & Jithendran Kokranikkal, page 1 to 4مشکالت موجود در شهرها آغاز شد(

در اين رابطه، اشورث دو شرط برای همپيوندی مفاهيم شهری و گردشگری را نام ميبرد ،که پيچيدگی رابطه بين ويژگی های شهری و      

ان ابزاری برای شکل دادن به صنعت گردشگری ) ويژگی ذاتی شهرها به عنو0توابع ايجاد گردشگری شهری را نشان می دهد؛ شرط اول( : 

) عملکرد گردشگری و اوقات فراغت نيز 2و يا فعاليت های اوقات فراغت که در آن نقش گردشگری شهری پديدار شود. از سوی ديگر( : 

 وسيله ای  برای شکل دادن به جنبه های مهم شهرها می شود. 
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 22کانات مختلف مانند حمل و نقل، هتل ها و برقراری رويدادها هستند. بر اين اساس، بلنکعالوه بر اين، شهرها مکان هايی برای ارائه ام 

 پنج عامل مهمی که شهرها را به عنوان مقصد گردشگری معرفی می کنند را شناسايی کرد، که عبارتند از: 

 و بستگان خواهد داشت.  محل سکونت اکثر جمعيت، که جذب تعداد بااليی از گردشگران را ، برای بازديد از دوستان -

 گره های عمده سفر که به عنوان دروازه يا نقاط انتقال به مقاصد ديگر عمل می کنند.  -

 نقاط کانونی تجارت، صنعت و امور مالی.  -

 تمرکز ارائه خدمات به مردم از جمله آموزش و پرورش، مرکز مديريت ، بهداشت و...   -

  .)Ismail, Baum & Kokranikkal, page 1 to 4(ارب فرهنگی، هنری و تفريحیمکان های برای ارائه طيف گسترده ای از تج -

) صنعت گردشگری ، و(  2) گردشگر ( 0از ديدی جامع تر، پيچيدگی گردشگری شهری می تواند از سه ديدگاه مورد بررسی قرار گيرد( :       

يک سيستم زيست محيطی پيچيده ميکنند، که در آن هر يک  اين عناصر در تعامل با هم  توليد ).Fainstein and Judd, 1999) شهرها( 2

) توجه به سليقه و 0به اين رابطه به عنوان(  , 28از عناصر منحصر به فرد است ، اما به شدت بهم وابسته است. در مثالی ساده، فانستين و جود

به همچون محل سکونتشان و به همين دليل  ) تبديل شدن محيط زيست به شهرهايی برای گردشگران2خواسته های گردشگران ، برای( 

  ,Ismail) نياز به تغييرات مداومی مناظر شهری برای صنعت گردشگری به عنوان ضرورتی برای ويژگی اقتصاد سياسی شهرها می داند(2(

 .)Baum & Kokranikkal, page 1 to 4 

بدون توسعه شهری وجود ندارد. توسعه  "ردشگری شهریگ"رابطه بسيار قوی بين توسعه شهری و گردشگری شهری وجود دارد و هيچ      

شهری در اين خصوص نبايد امری تصادفی تلقی شود، و در توسعه ی شهر بايد با در نظر گرفتن نيازهای گردشگری شهری همچون هتل 

ترده ی منابع از به انواع گسها و مراکز تفريحی، به رشد و تسهيل صنعت گردشگری کمک و آن را حفظ کنند. بنابراين، توسعه گردشگری ني

) منابع توريستی  0يا دارايی دارد که می تواند با توجه به آب و برق و منابع طبيعی ديگر به صورت زير طبقه بندی شود : انواع منابع طبيعی: 

ستی به اشتراک گذاشته ) منابع توري 2،که تنها مقاصد گردشگری محسوب می شوند، از جمله سواحل شنی و دامنه های پوشيده از برف ، 

شده، که به طور عمده در گردشگری و تعداد محدودی از صنايع ديگر مانند شيالت و کشاورزی بهره برداری می شود، از قبيل دريا و جنگل  

مايت از برای ح ) منابع مشترک ، که در اکثر صنايع و زندگی روزمره استفاده می شود، مانند زمين و آب . ديگر منابع : سه سطح از منابع 2

) جاذبه برای گردشگران ، از جمله جاذبه طبيعی، فرهنگی که با توجه به اهداف گردشگری ساخته  0فعاليت های توريستی حائز اهميت است: 

475() زيرساخت و روساخت. 2) امور اجتماعی از جمله مهمان نوازی جامعه ، 2شده اند ، Liu, Z. (2003), 11 (6). pp. 459(.   

ه در سال های اخير، در متون مربوط به گردشگری به کررات مورد توجه متخصصين امر قرار گرفته مباحث گردشگری پايدار در شهر آنچ     

گردشگری که منجر به مديريت تمام منابع  ") گردشگری پايدار را اينگونه تعريف می کندWTO)0540__ها است. سازمان تجارت جهانی 

. "جتماعی و زيبايی شناسی با حفظ يکپارچگی فرهنگی ، فرايندهای ملزومات زيست محيطی ، تنوع زيستی شوددر امور نيازهای اقتصادی، ا

دسترسی به منابع  يعنی استفاده بهينه از منابع در طول زمان برای افرادی که )Aransson  ،2004بنا به تعريف آرانسون گردشگری پايدار ( 

حفظ شود، و مصرف منابع بايد در مفهوم جهانی ديده شود. بطور کلی، راهکار  های طبيعی و فرهنگیدارند ، اما تنها در شرايطی که گونه 

 0545:28( عملی آن به گونه های گردشگری با مقاصد مختلف قابل بست است . های توسعه ی پايدار گردشگری و نمونه های مديريت

Coltman  (ه توسعه صنعت گردشگری اشار محيطی ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در نهايت اصول توسعه پايدار به جنبه های زيست

  دارد.

بنابراين می توان عامل بسياری از تغييرات در شهر ها را به فعاليت های گردشگری را نسبت داد و نه به فعاليت های غير گردشگری. به      

شهری می انجامد ، در نتيجه در تعريف شهر عنوان ميشود که، عبارت ديگر ، موضوع تغيير و اثر گردشگری شهری به تمرکز بر بحث ماهيت 

ند امحيطی است ذاتا متفاوت از روستا ، کوه، کنار دريا و يا بسياری ديگر از انواع گردشگری است که از لحاظ جغرافيايی از هم متمايز گشته 

ورد مطالعه وجود دارد که در تضاد با آن گردشگری .در تعريف گردشگری شهری بايد مشخص کرد که آيا گردشگری روستايی در منطقه ی م

شهری معنی يابد؟ و اگر چنين است ويژگيهای متمايز کننده شهرها برای داشتن گردشگران شهری چيست؟ گردشگری شهری مانند ديگر 

که در آن  طه ی فعاليت ی، تنها به واس'ورزشی'، 'کنگره'و حتی  'تاريخی'، 'فرهنگی'انواع گردشگری وصفی نيست يعنی مانند گردشگری

 اتفاق می افتد شناخته نمی شود. 
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  برنامه ريزي گردشگري شهرها  .2.3

در گذشته برنامه ريزی گردشگری به مکانيابی و خدمات گردشگری(از قبيل هتل ها و ) ...  و حصول اطمينان از دسترسی مناسب به      

رچند اين گونه از برنامه ريزی در دوره ای پاسخ گو بود و موفق عمل می حمل و نقل و ساماندهی آن در سطح شهرها اختصاص می يافت. ه

کرد، اما با توسعه ی ناگهانی صنعت گردشگری و ايجاد پديده ی گردشگری انبوه، اين فضاها هزينه های زيست محيطی و اجتماعی زيادی 

 را به دليل عدم برنامه ريزی توسعه ی گردشگری متحمل شد. 

ه ريزی به مفهوم فعاليتی رسمی و منضبط تعريف می شود، يک فرآيند تصميم گيری هدفمند که از طريق آن جامعه به طور کلی، برنام     

ا و ه در خود تغييراتی را ايجاد می کند. بنابراين  برنامه ريزی بايد شامل توانايی پيش بينی حوادث آينده، تجزيه و تحليل و ارزيابی موقعيت

ت آوردن راه حل های سودمند را داشته باشد. برنامه ريزی گردشگری نيز مفاهيم اساسی برنامه ريزی را ظرفيت تفکر خالق در جهت بدس

 ).  .Liu, Z. 2003 464)در بر دارد اما متناسب با ويژگی های سيستم گردشگری

طوح خرد صورت گيرد به، زيرا در سهر چند رسيدن به اين امر هميشه امکان پذير نيست، اما فرايند برنامه ريزی بايد سطح کالن تا سطوح 

کلی چارچوب و راهنمای  تهيه برنامه های خاص به ارائه می گردد.بنابر اين گردشگری ابتدا بايد در سطوح ملی و منطقه ای برنامه ريزی 

و  ی، عوامل سازمانیشود. در اين سطح، برنامه ريزی در رابطه با سياست های توسعه صنعت گردشگری، استاندارد ها، برنامه های ساختار

تمامی عناصر الزم ديگر برای توسعه و مديريت گردشگری صورت می گيرد. سپس، برنامه های مفصل تر برای جاذبه های توريستی ،تفريحی، 

 http://www.unep.fr/ SustainableCoastalTourism)(شهری، روستايی و ساير اشکال توسعه گردشگری آماده می شود .

 Planning.pdf  page 23 22  

   :)page 24  15( همان ،برنامه ريزی گردشگری معموال با هدف زير صورت می پذيرد

  شناسايی عناصر اصلی يک طرح گردشگری  -

  داشتن درک بهتر از برنامه جامع يا تفضيلی در توسعه صنعت گردشگری -

  درک اهميت برنامه ريزی گردشگری  -

 گردشگری  درک عوامل موثر بر فرايند برنامه ريزی -

، 0248از ديگر سو مباحث  مورد توجه در زمينه برنامه ريزی گردشگری موثر بر برنامه ريزی شهری و منطقه ای عبارتند از (ديناری      

الف. تعيين حوزه نفوذ گردشگاهی در شهر، که امروزه نقش مهمی در برنامه ريزی و مديريت شهر ايفا می کند. افزايش سريع وسايل ): 88

نقل عمومی و خصوص  ی و رشد روزافزون سفرها، وظايف جديدی برای مديران شهری در حوزه های برون شهری ايجاد کرده حمل و 

است که ضرورت توسعه و تجهيز گردشگاه های برون شهری و تسهيالت وابسته را به عنوان نيازهای مبرم روزمره مطرح ساخته است. ب. 

 هری. طبقه بندی و پهنه بندی گردشگاه های ش

     با توجه به تنوع فعاليتهای مختلف گردشگری و استقرار آنها در فضاهای مختلف، گردشگاه های مورد نياز شهر از نظر تجانس عملکردی   

. گردشگاه های 2. گردشگاه های حاشيه شهری 2. گردشگاه های درون شهری 0و نحوه دسترسی به سه گروه عمده تقسيم می شوند: 

سال است. تمامی اين موارد از طريق  01شود که افق برنامه ريزی برای گردشگری شهری تا سه سال و تمديد تا  گفته میبرون شهری .

در فرآيند مطالعات گردشگری شهری موضوعات مختلفی .)www.unep.fr(فرايند برنامه ريزی پويا، انعطاف پذير و سازگار به دست می آيد

 ر اين موضوعات آمده است: بايد مد نظر قرار گيرد که در فلوچارت زي
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برنامه ريزی استراتژيک يک فرايند دوره ای است که به طور کلی شامل سه مرحله اصلی است . فاز اول شامل: تصميم گيری برای شروع      

 عريف استراتژی. تيک فرايند برنامه ريزی ، تهيه و تصويب بيانيه چشم انداز ، ايجاد يک چارچوب برای مشارکت ذينفعان ، تجزيه و تحليل و 

بی امرحله دوم تدوين برنامه اقدام استراتژيک است. مرحله سوم از فرايند برنامه ريزی استراتژيک اجرا و نظارت است. در نتيجه نظارت و ارزي

ه می يابد تا دام، اين طرح به بررسی و تجديد نظرمی شود. تجديد نظر طرح ها نسبت به پياده سازی صورت ميگيرد. تکرار نظارت و ارزيابی ا

  طرح با موفقيت انجام شود. (همان) . 

برنامه ريزی استراتژيک گردشگری شهری نيز بايد در سه مرحله انجام گيرد؛ گردشگری شهری يکی از عناصر ضروری است که نمی      

جه استراتژيک ناديده گرفته شود نتيتوان آنرا از از مراحل برنامه ريزی استراتژيک جدا دانست. اگر گردشگری شهری در مراحل برنامه ريزی 

توسعه ناخواسته و تصادفی خواهد بود که اين تهديدی است بر هر گونه امکان توسعه آينده است که اثری منفی بر گردشگری شهری می 

، مزايای گردشگری بلگذارد .می توان گفت رابطه بين گردشگری شهری و برنامه ريزی استراتژيک رابطه ای حياتی است، وابسته به منافع متقا

  ).http://www.unep.fr( شهری از برنامه ريزی شهری جهت ايجاد فضاها و تسهيالت جديد شهری و يا حتی بازسازی فضاهای موجود است

 ): هماناهداف کلی در يک فرايند برنامه ريزی استراتژيک برای توسعه گردشگری پايدار می تواند به صورت زير تعريف شود( 

 اشتن تصوير واضح تری از صنعت گردشگری و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد آنها؛ در نظر د •

 برای تدوين برنامه های عملی   "راه دستيابی به آن "و  "هدف "تمرکز بر  •

 تاکيد بر نياز برای پروژه های گردشگری پايدار برای هدايت بازار می شود.  •

 بع برای تسهيل پروژه ها و فعاليت؛ کمک به شناسايی، سازماندهی و بسيج منا •

 آماده سازی برای داشتن طرح های کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.  •

 کمک به اولويت بندی در بهره گيری از منابع کمياب.  •

 فراهم کردن اهداف برای کمک به نظارت، عملکرد و ارزيابی؛  •

 مه های استراتژيک، و غيره پاسخگويی به اقدامات خاص، و در نتيجه تسهيل در اجرای برنا •

به طور کلی می توان اجزاء ساختاری تشکيل دهنده ی گردشگری در شهرها را سه جزء مديريت، چگونگی ساماندهی فضا و گونه شناسی      

کل ش ). در تعريف هر يک از اين اجزا بايد اذعان داشت که گونه شناسی، گردشگری در چارچوبی از عرضه و تقاضا051، 0249دانست(يزدی،
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می گيرد، به اين معنی که جريان گردشگری به عنوان تقاضا وابسته به محصول گردشگری به عنوان عرضه است. در شکل زير گونه شناسی 

 گردشگری بر بنيان عرضه و تقاضا آمده است: 

 
  

. در خصوص )Aitchison,2002,23(صد بااليی از تقاضا را تشکيل ميدهدبا توجه به بازار گردشگری شهری، سفر به شهرهای تاريخی در     

ساماندهی فضاهای گردشگری نيز می توان گفت که گردشگری در داخل شهرها فضاهای ويژه ی خود را ميسازند و فضاهای ويژه نيز گونه 

 های گردشگری را به خود جلب ميکنند. 

  

  تاثير گردشگري در شهر  2.4

 بخش عمده تقسيم کرد که عبارتند از:  2توان اثرات گردشگری در شهر ها را به  به طور کلی می

  .  اثرات اقتصادی شامل: درآمد ارزی، درآمدهای دولتی، اشتغال و درآمدزايی، توسعه منطقه ای، تأثير فزايندگی 0 

، خاک، اقليم، فضای سبز طبيعی) و محيط شامل: طبيعت و محيط زيست ( هوا، آب، گياهان، زندگی طبيعی . تاثيرات زيست محيطی2 

 مصنوع ( بافت شهری، ساختمان ها و ابنيه ی يادبود، زيرساخت، پارک های انسان ساخت، فضاهای باز) 

. تاثيرات اجتماعی شامل رفتارهای اجتماعی (جرايم، ناهنجاری های اجتماعی، قمار)، شيوه ی زندگی و ارزشها( اشتغال، اندازه و سن و 2 

  جمعيت، نوع خانوار، زبان، مذهب)، فرهنگ ( هنر، صنايع دستی، موسيقی و رقص، اعياد)جنس 
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 ,k.andriotisآثار گردشگری منبع: 

اثرات کالبدی گردشگری بر شهر ها نه فقط بواسطه ی توسعه ی گردشگری در محيط صورت می گيرد، بلکه حضور  29به عقيده هال     

ز در دراز مدت می تواند موجبات تغييرات در محيط را فراهم آورد. وی تاثيرات کالبدی ناشی از گردشگری گردشگران و فعاليت های ايشان ني

را در فعاليت های مرتبط با ساخت و ساز و توسعه ی زيرساختها، جنگل زدايی و يا تشديد يا عدم پايداری کاربری اراضی و توسعه ی 

ر اين باور است که، فعاليت گردشگران عالوه بر منافع حاصله برای مقصد، می تواند آثار تفرجگاه های ساحلی می داند. از ديگر سو، وی ب

  (.Hall.M.C, 2001. Pp. 601(مخربی همچون تخريب محيط طبيعی را در پی داشته باشد

ر می ا اينگونه ب، اثار مثبت و منفی گردشگری شهری ر "درک آثار گردشگری شهری"دبورا ادوارد و تونی گريفين در گزارش تحليلی

  :شمارند

 اثار مثبت:  اثار منفی: 

  تشويق به استفاده بيش از حد نوشيدنی (الکل) / مواد مخدر 

  کاهش ايمنی برای ساکنان  •

  گسترش بستر •

  افزايش رفتارهای ضد اجتماعی •

  مناقشه بر سر استفاده از زمين و منطقه بندی •

  افزايش هزينه کاال و خدمات  •

  

ی تفريحی و اوقات فراغت برای افزايش فضاها
  افزايش کيفيت فروشگاه ها • ساکنان

  ارتقا کيفيت فضاهای عمومی •

  مشوقی برای حفاظت از محيط زيست طبيعی •

  انگيزه ای برای حفاظت فرهنگی  •

 افزايش طيف وسيعی از فروشگاه ها و خدمات   •

 تشويق به داشتن استانداردهای باالتری در برنامه ريزی های محلی  •

                                                           

  صنعت گردشگري در ايران  .3

می )، 0249ساختاری-(خالصه سند طرح راهبردیاز آنجا که جاذبه های گردشگری، تاريخی و فرهنگی ايران در رده ی ده کشور برتر دنياست     

، 0818در بهبود وضعيت اقتصادی کشور سهيم دانست .بر اساس سند چشم انداز در افق توان با تقويت اين فعاليت در کشور، گردشگری را 

ايران بايد با توجه به جايگاه خود درآمد مناسب داشته باشد اما متاسفانه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری پاسخگو نيست و درآمد اين 

در اين راستا تالشهايی نيز در جهت بذل توجه  ل ازبين رفتن است.صنعت همچنان اندک و آثار تاريخی کشور در همه ی استانها در حا

بيشتر به اين صنعت صورت گرفته اما متاسفانه به نظر می رسد موفقيت چندانی کسب نشده است. به طور مثال طرح تشکيل وزارت ميراث 

به مجلس تقديم شد  3.0252.3در تاريخ با قيد يک فوريت  0818فرهنگی و گردشگری جهت رسيدن به اهداف سند چشم انداز در افق 

اتاثر  گردشگري   

 اقتصادي

 درآمد ارزی  

 دولت   درآمد

 اشتغال و   درآمد  

   ای توسعه ی   منطقه  

multiplayer  
effects 

leakage and  
linkage 

محيطی   

 
زيست  

 طبيعی محيط  
 زيست  

 هوا -
 آب -
 گياهان -
 وحش -

 حيات  
 خاک -
 سبز -

 فضای  
 اقليم -

 ساخت محيط
 انسان  

  
 بافت شهر -

  
- 

 المان ابنيه  
 و ها  

  
 ها زيرساخت -

  
 ساخت -

 انسان  
 های  

 پارک  
 فضاهای باز -

  

 اجتماعی

 هاي
 زفتار  

 وابسته  
 به  

 ق اخال  
 فساد فحشا -

 و  
  

 قمار -
 مست -

 کردن  

 زندگی  
 ي  

 شيوه و ارزشها  
  

- occupation 
- 

 جنس  
 اندازه ،  سن   و  

 جمعيت
 خاتوار -

 بعد  
 زبان -

 مذهب

 فرهنگ
 هتر -
 صنايع -

  
 دستی

 رقص -
  
 و
  
 موسيقی

 و مراسم -
  
 اعياد
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اما به تصويب نرسيد. در کل می توان فعاليت های عمده ی مديريتی صورت گرفته در اين زمينه در ايران بعد از انقالب اسالمی را در 

 جدول زير خالصه کرد: 

  
 سال  اقدام  هدف 

بر عهده گرفتن سرپرستی امور جهانگردی در حوزه معاونت جهانگردی 
 اين وزارتخانه 

تغيير نام وزارت اطالعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی و سپس به وزارت 
 ارشاد اسالمی  

 0293 

جلوگيرى از تداخل وظيفه و هماهنگ بودن فعاليتهاى مسائل مربوط 
 به امر جهانگردى در جهت اعمال سياست صرفهجوئی 

غام شرکت سهامى گشتهاى تاسيس سازمان مراکز، ايرانگردى و جهانگردى با اد
ايران، شرکت سهامى مرکز خانههاى ايران، شرکت سهامى سازمان مراکز 

 جهانگردى براى ورزشهاى زمستانی و شرکت سهامى تأسيسات جهانگردی ،  

 0294 

درجهبندی، نظارت و نرخگذارى تأسيسات سياحتى کشور اعم از بخش 
 نهادها و ارگانهاىخصوصى و دولتی، برقرارى ارتباط بينالمللى با 

جهانگردى خارجی، شرکت در سمينارها، اجالسها، نمايشگاهها و 
مجامع بينالمللى جهانگردی، ارائه تسهيالتى نظير بروشور، جزوه و 

رد نياز براى راهنمائى سياحان داخلى و خارجى نقشه حاوى اطالعات مو
نظارت بر کار دفاتر خدمات مسافرتی، توسعه و تبليغات ايرانگردى و 

 جهانگردى در سطح کشور  

 0295  تشکيل دفتر ايرانگردى و جهانگردى بهصورت يکى از ادارات تابعه 

به منظور توسعه فعاليتهای اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از 
غير نفتی با توجه به توان باالی کشور در زمينه جلب  منابع

 گردشگران خارجی، بازنگری در اهداف و وظايف ، 

حوزه معاونت امور سياحتی و زيارتی و سازمان مراکز ايرانگردی و جهانگردی 
بوجود آمد و اين دو بخش در يکديگر ادغام و سازمان ايرانگردی و جهانگردی 

 ی تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأسيس شد با عنوان يکی از سازمانها

 0293 

تجديد نظر در تشکيالت حوزۀ معاونت سياحتی و زيارتی -
 وزارتخانه، 

امور ايرانگردی و جهانگردی بر عهدۀ واحدهای تابعه مرکز، دفتر -
برنامه ريزی و امور فنی اداره کل نظارت بر خدمات سياحتی و زيارتی 

عات ايرانگردی و جهانگردی و مرکز آموزش ،مرکز تحقيقات و مطال
 خدمات جهانگردی گذاشته شد 

 0231  به منظور توسعه صنعت گردشگری  

ادغام دو سازمان ايرانگردی وجهانگردی با سازمان ميراث فرهنگی از وزارت   
فرهنگ و ارشاد اسالمی و منفک شدن آن و به عنوان يکی از سازمانهای زير 

 ی تحت عنوان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری مجموعه رياست جمهور

 0242 

ساله بخش ميراث فرهنگی و  21سند چشم انداز  48تا  42سالهای   
گردشگری تهيه و تمام اسناد باالدستی را مطالعه کرده و حتی مطالعات سه 

 برنامه قبلی را بررسی و در قالب آن تهيه شد  

 0248 

 ديريتی صورت گرفته در خصوص گردشگری در ايران بعد از انقالب اسالمی ماخذ: نگارنده برگرفته ازبررسی اقدامات م 0جدول 

http://mirjalilismj.blogfa.com/ و http://maysamsargol.blogfa.com   

يکی از بخشهايی که همواره مورد توجه برنامه های توسعه کشور بوده است گردشگری است. جايگاه گردشگری در برنامه های توسعه ی 

 کشور به اختصار آورده شده است.  

 (1331-1331)برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

  :استهای کلی اين برنامه عبارت بود ازسي

.توسعه وتقويت برنامه های تبليعاتی برای معرفی جاذبه های 
 فرهنگی ، تاريخی و طبيعی کشور 

 راه اندازی تورهای مخصوص جانبازان و معلوالن 

 

 .برپايی کنفرانس ها ،نمايشگاهها ،جشنواره های فرهنگی هنری 

 

سياست اخيرالذکر دارای نتايج  .عملکرد برنامه نشان می دهد ،سه
  .مثبت بود و موفق نشان داده است

http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://mirjalilismj.blogfa.com/
http://maysamsargol.blogfa.com/
http://maysamsargol.blogfa.com/
http://maysamsargol.blogfa.com/
http://maysamsargol.blogfa.com/
http://maysamsargol.blogfa.com/
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سرمايه گذاری در زمينه ايجاد واحدهای ارزان برای اقامت 

مسافران در جهت حمايت طبقات متوسط و کم درآمد که 

  .اين سياست از جمله سياستهای موفق برنامه بوده است

 آموزش نيروی انسانی برای تربيت کادر متخصص 

 

 .راه اندازی و توسعه تورهای داخلی 

 

همکاری با سازمانهای بين المللی و کشورهای پيشرفته جهت کسب 
 تجارت گردشگری 

 توسعه،ارزيابی و نظارت بر فعاليتهای مراکز ايرانگردی در کشور  تسهيل در ورود و خروج ايرانيان مقيم خارج 

ريفات ر تشايجاد تسهيالت گمرکی و تسهيالت گمرکی و تسريع د 
 مرزی 

 .تشکيل شورای عالی ايرانگردی جهانگردی؛ 

 

 .شرکت فعال در نمايشگاهها و مجامع بين المللی؛ 

 
اقدام به تأسيس آموزشکده جهانگردی و برگزاری دوره های 

 آموزش مديران 

 فه جويیتغيير روش در تدارکات به منظور صر اسکان زائران در مجتمع های مسکونی به منظور صرفه جويی 
 

  : اهداف کمی برنامه 09

 نفر ؛  204111.افزايش تعداد گردشگران خارجی به 0

 نفر ؛  421111.افزايش تعداد ايرانيان که به خارج می روند به 2

 ميليون دالر درآمد ارزی ناشی از ورود گردشگران خارجی ؛  891.حصول 2

وريه ؛ نفر زائر س 832111نفر زائر حج و  411111.تمشيت امور 8

  : اهداف کيفی

 .شناساندن فرهنگ و تمدن ايرانی اسالمی به جهانيان و صدور انقالب و آشنايی ايرانيان با تمدن ساير ملل 0

 .ايجاد زمينه آشنايی مردم با نقاط مختلف کشور و تحکيم و جذب اقوام مختلف ايرانی ؛ 2

 آور نمودن واحدهای دولتی ؛ .افزايش در آمدهای ارزی کشور از طريق جدب گردشگران و سود2

 .بهره برداری صحيح از تجهيزات و تأسيسات احداث شده و ساير سرمايه گذاريها ؛ 8

.ايجاد زمينه مناسب برای سفر ايرانيان به خارج و بهبود و توسعه مشيت زائران حج و عتبات عاليه ؛ 9

 (1331-1334)برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

دوم با يک سال تأخير نسبت به برنامه اول شروع شد ،دراين برنامه سعی شد، ضعفها و کاستی های برنامه اول را نيز پوشش برنامه      

دهد، با اين ديد برنامه دوم تمهيداتی را نيز در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری درنظر گرفت. اعتبار در نظر گرفته شده برای صنعت 

 درصد آن مربوط به اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است.  09درصد آن از اعتبارات جاری و  49ل بود که ميليارد ريا 9/550گردشگری 

  . در صد رشد را نشان می دهد 10/21و اعتبارات عمرانی  9/01در طی برنامه اعتبارات جاری 

ی امور ايرانگردی و جهانگردی ،تشويق بخش خصوصی عمده ترين خط مش های برنامه دوم ،ايجاد تمرکز در امر برنامه ريزی و سياستگذار

به سرمايه گذاری ، واگذاری طرحهای نيمه تمام به بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهتر و توسعه و تقويت تبليغات برای شناساندن 

  . فرهنگ و جاذبه های گردشگری کشور

  : بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه دوم

در ارتباط با تعداد گردشگران ورودی تحقق يافته است ، اما متوسط  0234تا  0239اهداف برنامه دوم در سالهای  درصد از 0/58در حاليکه 

درصد بوده است .ترکيب گردشگران ورودی به کشور ، سهم اند ک گردشگران ورودی از کشورهای  5/51تحقق درآمدهای پيش بينی شده 

مهمترين عواملی بوده اند که مانع تحقق اهداف برنامه در ارتباط با د رآمدهای ارزی  ثروتمند و کاهش متوسط گردشگران در کشور از

  .حاصل از گردشگری شده اند

  (1313-1331)برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی- 
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ی از ر اصولی بخشهای دولتبرنامه سوم توسعه ، اولويت دادن به بخش خصوصی و ايجاد فضای مناسب رقابتی و جلوگيری از رقابت غي

سياستهای اصلی اعالم و سازمان ايرانگردی و جهانگردی و سازمان ميراث فرهنگی را موظف به ارائه طرح حمايت و هدايت بخش خصوصی 

تصويب  هو غير دولتی جهت سرمايه گذاری دراحياء بياها و بافتهای تاريخی با مشارکت و دولت نموده و يکسال پس از تصويب برنامه سوم ب

  : هيئت دولت برساند. خطوط کلی برنامه جهت توسعه صنعت گردشگری در کشور در برنامه سوم توسعه عبارتند از

 برنامه ريزی برای مشخص کردن اهداف برنامه و تعيين راهکارهای الزم ؛  .0

 شناخت کشورهای جهانگرد فرصت و برنامه ريزی برای جذب گردشگر ؛  .2

 شگری در بين مردم و گشترش آن به مدارس و دانشگاهها ؛ .ايجاد فرهنگ گرد2

 .اعطای تسهيالت مختلف در جهت توسعه گردشگری ؛ 8

 (1311-1314)برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

وع يکی از ه موضبرنامه چهارم توسعه نسبت به ساير برنامه های قبلی توجه خاصی به گردشگری و ميراث فرهنگی نموده است؛ چنانک     

-004ماده(09ايرانی ،فصل نهم،توسعه فرهنگی ،مشتمل بر-بخشهای ششگانه برنامه(بخش چهارم)موضوع صيانت ازهويت فرهنگ اسالمی

)،در فرارهای مختلف اين بخش به کرات تأکيد بر توسعه آموزش،حمايت،حفاظت،پايداری و مشارکت بخش خصوصی ،تبادالت فرهنگی 018

گری ،فرهنگی و مذهبی شده است. با اين حال خطوط کلی برنامه چهارم راجع به توسعه گردشگری اينگونه تعيين شده با تکيه به گردش

 ) 0-21قانون برنامه چهارم، صص -است(روزنامه رسمی

ندارد بهره )از جمله، اصطالح قوانين و موانع انحصاری،تصويب و ابالغ استا018الف)مکلف کردن دولت جهت رونق اقتصاد فرهنگی(ماده

  .مندی تقاضاهای فرهنگی ،گردشگری نقاط مختلف کشور، توسعه ساختاری و استفاده از معافيتهای مالياتی و....است

ايران ،اعتالی معرفت دينی و توسعه  –ب)مکلف کردن دولت جهت تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسالمی

ينه اقداماتی همچون تهيه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد با همکاری سازمان )در اين زم019فرهنگ قرآنی (ماده

 تبليغات،اوقاف با همکاری سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ،تهيه طرح جامع و اجرای همگرايی مذاهب(گردشگری مذهبی). 

 )حمايت از پژوهشهای 015ن (مادهج)دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخی ايران اقداماتی همچو

علمی و بين رشته ای در زمينه ايران شناسی ، تاريخ تمدن و نظاير آن ، گردآوری و بررسی نظام يافته آداب و رسوم، فرهنگ ملی و 

  .بومی،شناسايی اصول و ضوابط شکل گيری معماری ايرانی اسالمی در شهرها و روستاهای کشور

) که نيازمند اقداماتی همچون مشارکت نهادها، مجامع 001ترويج فرهنگ صلح در سطوح بين المللی(ماده د)مکلف کردن دولت به منظور

 -هنری -فرهنگی، اهتمام به معرفی جاذبه های فرهنگی -منطقه ای و بين الملی و نيز تبادل نظر متفکران و دانشمندان و نهادهای علمی

  .ی ،قاره ای و بين المللیايران ، عقد موافقت نامه های فرهنگی ،منطقه ا

ه)مکلف کردن دولت جهت متجلی و توسعه مفاهيم ونهادهای هويت اسالمی و ايرانی در ساختار سياسی،اقتصادی، اجتماعی و علمی و نيز 

تی همچون طرح ) ؛ که نيازمند اقداما 002تعامل اثر بخش، ميان ايران فرهنگی،تاريخی،جغرافيايی و زبانی با رويکرد توسعه پايدار (ماده 

کاربرد نمادها ، نشانه ها ، آثار هنری ايرانی و اسالمی درمعماری و شهرسازی و سيمای شهری، احداث موزه علوم و فناوری، پارکهای 

د نعلمی، موزه های فرهنگی تاريخی و...استفاده از ظرفيتها و مزيتهای فرهنگی در تسهيل و بهبود روابط ومناسبات بين المللی ،که می توان

ازيک درصد از اعتبارات خود جهت احداث بناها و ساختمانهای خود برای طراحی ، ساخت آثار هنری متناسب با فرهنگ دينی و ملی استفاده 

  .کنند

مکلف کردن دولت جهت اهتمام ملی در شناسايی ، حفاظت ،پژوهش ، مرمت ، احياء بهره برداری و معرفی ميراث فرهنگی کشور و       

) ؛ اقداماتی همچون حمايت از مالکين آثار  008ن گردشگری ،توليد ثروت و اشتغالزايی و مبادالت فرهنگی در کشور (ماده ارتقاء توا

 –فرهنگی ، ايجاد و توسعه موزه های پژوهشی و تخصصی وابسته به دستگاههای اجرايی ، شناسايی و مستند سازی آثار تاريخی –تاريخی

جرايی طرح ، توسط دستگاه مجری با نظارت و تايی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ، ايجاد و تجهيز فرهنگی در محدوده جغرافيايی ا

پايگاههای ميراث فرهنگی در آثار تاريخی مهم کشور و مقايسه اصلی مرتبط با موضوع ميراث فرهنگی، شناسايی و حمايت از آثار فرهنگی 

مسايه و منطقه ، جلب مشارکت بخش خصوصی وتعاونی نسبت به صدور مجوز تأمين تاريخی حوزه فرهنگی ايرانی موجود در کشورهای ه

و فعاليت موزه های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع ميراث فرهنگی وگردشگری، ارتقاء جايگاه 
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ی ررات و ارائه تسهيالت و تهيه ضوابط حمايتبخش غير دولتی و افزايش رقابت پذيری در صنعت گردشگری از طريق اصالح قوانين و مق

، تکميل نظام جامع آمار گردشگری با نظارت و هدايت مرکز آمار ايران ، به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی ، قومی ،ايلی، ملی و ايجاد 

يگاهی ايلی ، مراکز اطراقهای تفرجاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، در استانها و يا شهرستانها نسبت به ايجاد دهکده توريستی

 ). 219، 0248(قانون برنامه چهارم ،  .، موزه و نمايشگاه اقدام نمايد

علی رقم آنکه ايران يکی از کشورهای مستعد در زمينه گردشگری محسوب می شود اما به داليل بسياری رشد اين بخش در کشورمان      

وجه نبوده است. داليل فراوانی را بعنوان موانع بر سر راه رشد اين صنعت مطرح است در مقايسه با ساير کشورهای منطقه مطلوب و قابل ت

ضعف در  و  ،عدم توجه به توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری که برخی از آنها عبارتند از ضعف مديريت کالن در صنعت گردشگری

   ).0242اطالع رسانی و تبليغات در زمينه جذب گردشگر(يعقوب زاده ،

  (1444-1314)کشور ايران  سند چشم انداز توسعه بخش ميراث فرهنگی وگردشگري

نتايج حاصل از بررسی شاخصهای عمده بخش گردشگری نشان از عدم بهره برداری مناسب از حجم عظيم آثار تاريخی. فرهنگی و     

نابودی  در معرض رمت. احياء و معرفی اين آثار ارزشمند وطبيعی متنوع و جذاب کشو، عدم کفايت اعتبارات دولتی برای پژوهش. حفاظت. م

قرار گرفتن يا به فراموشی سپرده شدن اين آثار مهم تاريخی. فرهنگی و طبيعی و عدم بستر سازی برای سرمايه گذاری مستمر در تاسيسات 

  .دارد مستهلک شدن اين تاسيسات و کاهش بهره برداری مناسب از آنها و تجهيزات گردشگری که باعث

به  42صدم درصد در سال  5جهانی از  ساله جمهوری اسالمی ايران الزم است سهم ايران از شمار گردشگران 21با توجه به چشم انداز 

و سهم ايران از درآمد . ميليون نفر گردشگر 21آينده افزايش يابد. يعنی حدود  ساله 21سال پايانی چشم انداز  0818درصد در سال  9/0

ساالنه  0818رشد يابد به گونه ای که کشور ايران در سال  0818 درصد) در سال 2به ( 42صدم درصد در سال  3جهانی از گردشگری 

تصوير توسعه گردشگری ايران در طول چهار برنامه چشم انداز:  با در  .محل گردشگر ورودی درآمد کسب نمايد ميليارد دالر از 29قريب

  .مطابق جدو ل ذيل می باشد 0242قم پايه گردشگر ورودی به ايران در سال هزار نفر ر 311نظر گرفتن حدود 

 درآمد ارزي در سالهاي

  ربه ميليارد دال  پايانی برنامه

  تعداد گردشگران در سالهاي

  پايانی برنامه به ميليون نفر

 نرخ رشد 

  برنامه
  سالهاي برنامه

  (99-94)برنامه چهارم  %31  2,9 1,1

  (73-97)برنامه پنجم %21  9,1 4,1

  (79-74)برنامه ششم  %11  13 11

  (1413-77)برنامه هفتم  %11  21  21 



 

 نچالشها، سياستها و راهبردهای سند چشم انداز توسعه بخش ميراث فرهنگی وگردشگری کشور ايرا 2 جدول

 ب مصو سياست های کالن بخش ميراث فرهنگی و گردشگری  اهداف کيفی توسعه ميراث فرهنگی و گردشگری  راهبردهای حوزه گردشگری 
 شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری  8/3/42جلسه مورخ 

 چالشهای پيش رو 

.ايجاد باور و عزم ملی در ارکان تصميم گيری نظام 0

جامعه و فعاالن  برای توسعه گردشگری و انتقال آن به

  .صنعت گردشگری
ا اهداف و شان کشور و .اتخاذ تصميماتی متناسب ب2

  .پاسخگو بودن به سطح انتظارات جامعه
حذف ديدگاه امنيتی در برخورد با گردشگران ورودی  .2

  .و داخلی

  ..مقررات زدايی و به حداقل رساندن دخالت دولت8
  .ترويج کد جهانی اخالق گردشگری .9
.حمايت قانونی از سرمايه گذاری های داخلی و خارجی و 9

  .ن زمينه جذب اين منابعفراهم کرد
تغيير نگرش نسبت به کشور ايران در  .3

 بازارهای هدف از طريق سرمايه گذاری مناسب در

  .تبليغات
آزادسازی اقتصاد گردشگری و تکميل  .4

  .نهادهای اين بازار و اصالح مناسبات آن

  .توسعه روابط فرهنگی و تحکيم موقعيت سياسی نظام 
ه جهانيان و ايجاد تفاهم معرفی تاريخ و تمدن ايران ب 

  .بين ملتها

  .تامين نيازهای روحی و روانی جامعه 
  .تحکيم وحدت ملی و ارتقاء هويت فرهنگی 

  .ايجاد اشتغال و درآمد ارزی 
افزايش درآمد سرانه و کمک به کاهش عدم تعادلهای  

  .اجتماعی
  .گرفتن سهم مناسب از بازار گردشگری بين المللی 

 
 

 
 
 
 

 

  

اهتمام به امر ميراث فرهنگی. تاريخی و طبيعی کشور  

  ,وظيفه ای است همگانی
 دولت به عنوان مسئول حاکميت و سياست گذار.  

را در عرصه های  مقدمات قانونی اجرای اين وظيفه

  .پژوهش. صيانت. احياء و معرفی فراهم می سازد
ارائه ارزشهای مستتر در ميراث فرهنگی کشور در سطح  

و ارتقاء هويت فرهنگی  ملی و بين المللی برای ابقاء
 جامعه 

باال بردن سطح فرهنگ عمومی در عرصه ميراث  

 از ظرفيتهای فرهنگی و گردشگری با بهره گيری

  .ای کشور آموزشی. فرهنگی و رسانه
توسعه پايدار گردشگری با رعايت ارزش های فرهنگی  

يست و محيط ز جامعه. ظرفيتهای ميراث فرهنگی
بمنظور تامين نيازهای جامعه ايرانی. تحکيم وحدت و 

بين المللی و معرفی چهره  وفاق ملی. افزايش تفاهم

  .ايران اسالمی
افزايش گردشگری داخلی و دست يابی به سهم مناسب  

بخشی به بازار  از بازار جهانی گردشگری با تنوع
گردشگری ايران و استفاده از همه ظرفيت ها با اولويت 

زيارتی. فرهنگی و طبيعی به منظور  ذب گردشگرانج

  .افزايش توليد ناخالص داخلی و توسعه اشتغال
اولويت دادن به توسعه مبادالت گردشگران با کشورهای  

  .فرهنگ ايرانی اسالمی و کشورهای حوزه

  .رعايت حقوق و تامين امنيت گردشگران 
اهداف کيفی و راهبردهای بخش ميراث فرهنگی و  

 دشگری گر

.0 

.2 

.2 

.8 

.9 

.9 

.3 

.4 

.5 

  .وجود نگاه امنيتی به مقوله گردشگر ورودی  .0 
عدم سرمايه گذاريهای مناسب برای بهره برداری بهينه   .2

  .از امکانات و منابع موجود
فرسوده شدن تاسيسات و تجهيزات گردشگری به لحاظ   .2

  .عدم سرمايه گذاری مستمر

  .ر سطح کشور و جهانضعف تبليغات رسانه ای د .9
قوانين و مقررات مزاحم و ضعف بنيه صنعت  .7

  .گردشگری
عدم استقرار نظام جامع آماری و نظام حساب   .9

  .اقماری گردشگری
 عدم شکل گيری بازار گردشگری به دليل تکميل   .3 

مناسبات  نبودن نهادهای متشکله اين بازار و

  .سنتی حاکم برآن

  

    در حوزه ميراث فرهنگی ث فرهنگی راهبردهای حوزه ميرا
 . همگانی کردن حفاظت. مرمت. احياء و معرفی آثار تاريخی. 0

  .فرهنگی
. افزايش ارزش اقتصادی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی و 2

  .جهانی
. خريد خدمات پژوهشی. فنی. فرهنگی از بخش های علمی 2

  .کشور
ار تاريخی. افزايش حفاظت فيزيکی و فنی از آث .9

  .فرهنگی
تعيين تکليف مالکيت عرصه محوطه ها و تپه های مهم  .7

  .حريم آنها  تاريخی. فرهنگی و امالک واقع در
. بهره برداری مناسب از بناها و بافتهای تاريخی و فرهنگی در 9

  .شهرها و روستاها

 عدم تعيين تکليف عرصه محوطه ها و تپه های تاريخی.   .0
 حريم آنها  و امالک واقع درفرهنگی مهم 

  .تجاوز دائمی به محوطه ها و تپه های تاريخی. فرهنگی  .2
 باال بودن حجم تخريب و استهالک آثار تاريخی.   .2

ال و احياء در ح فرهنگی ثبت شده نسبت به فعاليتهای مرمت

  .انجام
 عدم بهره برداری مناسب از بناها و بافتهای تاريخی.  .9

  .روستاهای تاريخیفرهنگی شهرها و 
کند بودن حرکت رسيدگی به آثار تاريخی. فرهنگی  .7

  .در کليه زمينه ها

  



 

  

 نتيجه گيري  .1

هرچند عوامل مختلف سياسی، فرهنگی، اقتصادی کشور ها در ميزان جذب گردشگر و توسعه ی صنعت گردشگری نقش بسزايی      

در کشورهای ترکيه و ايتاليا به عنوان کشورهايی که بويژه در دهه های دارد  اما در بررسی کلی طرحها و برنامه های گردشگری ملی 

  اخير در زمينه ی جذب گردشگر موفق عمل کرده اند، می توان برخی از نقاط ضعف برنامه های تدوين شده در اين را شناسايی کرد .

مورد مطالعه می توان اظهار داشت که عدم وجود با توجه به آنچه آورده شد و نتايج بدست آمده از تجارب مورد بررسی در کشورهای 

برنامه ريزی و مديريت در صنعت گردشگری کشور می تواند يکی از بزرگترين مشکالت عدم توسعه ی اين صنعت در ايران محسوب 

د اهداف و رويکرشود .هر چند در برنامه های پنج ساله ی توسعه در ايران به صنعت گردشگری و توسعه آن توجه شده است اما همواره 

های کالن طرح شده ودر اين مقياس قوانين ملی نمی توانند با توجه به وضع موجود، رويکرد ها ی ويژه ی هر برنامه را با تعيين پيش 

  بينی های کمی در بر داشته باشد.
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