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   چكيده
تـرين سـكونتگاه زيسـتي انسـان در طـول تـاريخ هسـتند و تعـامالت         بررسي اين موضوع كه شهرها كاملترين و پيشرفته

تواند نقش مهم گردشگري را در روند رشد توسعه فضـاهاي  شود، مياجتماعي بين افراد شهرها براثر گردشگري ايجاد مي
امروزه گردشگري به عنـوان يكـي از مهمتـرين صـنايع توسـعه      .  شهري و رسيدن به توسعه پايدار شهري مشخص نمايد

پايدار، براي درآمدزايي و بسترسازي مناسب براي اشتغال و ايجاد زيرساختهاي الزم و نيز توسعه اجتماعي پايدار محسوب 
از . باشدميهاي طبيعي، تفريحي شهر نوشهر به عنوان يكي از مراكز جذب توريست از سواحل كشور داراي جاذبه. شودمي

توسعه گردشگري در توسعه فضاهاي شـهري بـا ارتقـاء     .گردداين رو وضعيت گردشگري در بعد توسعه شهري ارزيابي مي
ابعاد كيفي و كمي با حداكثر بازده، يكي از مهمترين فعاليتهاي عمده مديريت اجرايي شهرها مي باشد؛ هـدف از توسـعه   

مسئوالن و شهروندان نسبت به جذب گردشگري، رفتارهاي مناسب با گردشگران و گردشگري در اين زمينه تغيير نگرش 
توريست، كنترل مشكالت و معضالت، مديريت اجرايي مطلوب و راهبردي براي گردشگري، تبليغات در حوزه شهر، بهبود 

 .  و يا ايجاد مراكز فرهنگي، تفريحي براي ارتقاء پويايي شهر در توسعه گردشگري دانست
  

  .گردشگري، توسعه پايدار شهري توسعه ها،زيرساختتوسعه گردشگري شهري،  :كليدي هاي واژه
  
   مقدمه -1

ترين سكونتگاه بشري بـه شـكوفايي رسـيدند، در    زماني كه تكنولوژي افزايش يافت و شهرها به عنوان كاملترين و پيشرفته
اد براي ايجاد بهترين ساعات بـا يكـديگر و تفـريح در    تعامالت اجتماعي و خانوادگي اوقات فراغت اهميت  بسياري يافت، لذا افر

از . باشـند گونه تا به امروز تعداد گردشگران شهري به طور روزافزون در حال افزايش ميآوردند و اينكنار هم به گردشگري روي
  .بدل گشترو گردشگري شهري به يك مقوله مهم در توسعه پايدار محلي و شهري اين

 .به اين سمت وارد پروژههاي تحقيقي و ارزيابي توسعه پايدار در كشورها شده اسـت  1980از دهه  مفهوم گردشگري شهري
 اي را براي تحليل اشكال و عملكردها در برهاي پيچيدهدر اهداف شهري، روش 1درك گردشگري شهري و نتيجه چرخه زندگي

در حـال حاضـر بـا سـرعت درحـال      محـيط شـهري   هاي جديد براي عملكرد گردشگري و گردشـگران در  تحقيق و روش. دارد
  ]1[.باشداي ميها مقابلهپيشرفت است و هدف بسياري از بررسي

                                                 
1  Life Cycle 
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اي بايد دانست، كه از تحرك بااليي در تغييـرات  گردشگري را به عنوان يكي از مهمترين صنايع توسعه پايدار در هر جامعه 
منـد و  گردشگري شهري در حقيقت بخشي از اين صنعت توسعه .اقتصادي، سياسي، اجتماعي، شهري و محيطي برخوردار است

  . رسدباشد و سابقه طرح آن در محافل علمي كمتر از سه دهه اخير ميپايدار جهانگردي است كه موضوع نسبتاً جديدي مي
ظر برخـي  به ن؛ هاي فضايي و مكاني انسان در جامعه شهري استترين فعاليتگردشگري شهري يكي از مهمترين و پيچيده

اجتماعي و اقتصادي براي كالن شهرها و مادرشهرهاي جهاني به نظران، جهانگردي شهري يك فرصت بزرگ فرهنگي، از صاحب
  .نمايدتواند ايفاء آورد كه اين فرصت نقش بسيار موثري در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان در ابعاد مختلف ميوجود مي

عنوان فعاليت چهارم زندگي شهرنشيني، براساس اختصاص دادن فضاهاي خـاص   در نتيجه اين صنعت درجامعه شهري به
امروزه نقش بسيار مهمـي در سـاختارهاي   تاريخي  و فرهنگياجتماعي، براي گذراندن اوقات فراغت و نيازهاي مختلف تفريحي، 

لي و خارجي به خود اختصـاص  وآمد گردشگران داخفضايي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به شكل مثبت و منفي از طريق رفت
  ]2[.داده است

  
  ردشگري شهريگ - 2

ايـن نـوع صـنعت    . گردشگري شهري يا تفريح شهري، بخشي از گذراندن اوقات فراغت شهروندان عصر پسـامدرنيته اسـت  
غـت  گردشگري شهري به بخشي از گذراندن اوقـات فرا . باشدشهري، حدفاصل اوقات فراغت در خانه و خارج از شهر و آبادي مي

امروزه گسترش فضـاهاي   ]2[.گيردشود كه در محدوده سكونت شهري شهروندان و فضاهاي باز درون شهري شكل ميگفته مي
. باشـد جامعـه مـا مـي    شـهرهاي ريزان مديريت كالنباز جمعي و ايجاد مراكز فراغتي و تفريحي مدرن يكي از اهداف مهم برنامه

بـر تـأمين اهـداف اقتصـادي،     عه محلي پايدار و در نهايـت توسـعه ملـي عـالوه    گسترش اين نوع جهانگردي مدرن در سطح توس
آورد، نقش بـارزي  بخشي در گذراندن اوقات فراغت، تأمين سالمت جسمي و رواني كه با خود به همراه ميمحيطي، تعادلزيست

  ]3[.دوجهي به همراه داردريزي پيچيده و چندر جذب گردشگر خارجي و داخلي براي يك سيستم مديريت شهري با برنامه
بر اين اساس گردشگري شهري چون با گذراندن اوقات فراغت، نيازهاي فراغتي در درون شهر و محـيط پيرامـون شـهر بـه     

وجهـي مـورد نيـاز    صورت مستمر و پايدار در ارتباط است، اين صنعت در شهرها بخـش جـدايي ناپـذير خـدمات شـهري چنـد      
  . دهدرا تشكيل ميدائم شهري شهروندان دائم و غير

هاي محيطي، تاريخي هر شهر ارتباطي تنگاتنگ دارد، كـه از ايـن منظـر توجـه بـه      بر اين گردشگري شهري با ارزشعالوه
در كـل بـراي تحقـق گردشـگري شـهري در       ]2[.رسـد  نظر ميهاي توسعه و عمران شهري ضروري بهاستقالل اين امر در طرح

اي متناسب به وجود آيد و تسهيالت گردشگري نيز در يك شـهر  ي درون شهري و حومهابايست گردشگاه و مجموعهشهرها مي
  ]3[.متناسب با طيف گردشگران فراهم شود

  
  ناصر گردشگريع - 3

تـوان  در سه دهه اخير صنعت گردشگري شهري براي جامعه ما اهميت بسياري داشته است، از عناصر اوليه گردشگري مي
البته عناصر ثانويه بـراي گردشـگري هـم    . اشاره نمود... هاي قابل بازديد و ها و مكاننما، نمايشگاهتئاتر، سي: هايي چونبه مكان

كنند، با دوانگيـزه  در حقيقت اكثر گردشگران شهري كه به شهرها مسافرت مي. باشندها ميسراها، بازارها، فروشگاهشامل مهمان
در واقع مهمترين پارامترهاي تحققي گردشگري شهري ) تجارت، فرهنگ(پردازند كه اين دو هدف و هدف اصلي به مسافرت مي

  . باشدمي
استفاده از خـدمات پزشـكي، ديـدار اقـوام و آشـنايان،      : هاي متنوعي چونتوان گفت در كنار اين دو هدف وجود انگيزهمي

... بازي، ديدن مناظر شـهري، زيـارت و   هاي ورزشي، شهرهاي تاريخي، رفتن به سينما و تئاتر، توجه به فرصتبازديد از گنجينه
  ]4[.تواند كمك بسياري به توسعه پايدار شهري و محلي اين ويژگي شهري كندمي
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  كالبد شهري أثير گردشگري برت -4
 توان به ايجاد و توسعه فضاهاي شـهري مـدرن و جـذاب و همـين     از موارد بسيار مهمي كه گردشگري برآن نقش دارد، مي

هاي جديد شهري قوي براساس فعاليتايجاد فضاهاي  ]5[.فتهاي تاريخي و فضاهاي كهن شهري اشاره نمودطور احيا و مرمت با
اي، انعكـاس  و تأكيد بر توسعه موزون شهر و پيوند كار و سكونت و آموزش در تمام منطقه شهري و ايجاد يك نظـام چندهسـته  

ايجـاد و توسـعه    .توان آموخت و به كارگرفـت رهاي جهان ميهاي نظري و عملي است كه از كالن شهرها و شهها و درستجربه
ها و مراكز فرهنگي و هنـري بـه ويـژه    انواع مراكز اقامتي مدرن، فضاهاي تفريحي و سرگرمي، فضاهاي خريد بزرگ شهري، موزه

ايت عمـوم را  مند شدن ساكنين شهر از اين خدمات خواهد بود و رضموجب بهرهفرهنگ و هنر بومي با هدف توسعه گردشگري 
  ]6.[به همراه خواهد داشت

  
  ضاهاي شهري و گردشگريف- 5

امروزه مديريت فرهنگي و اجرايي شهرها در ايران خصوصاً كالنشهرهاي بزرگ، با توجه بـه يكسـان بـودن ظـواهر خـارجي            
تأسـفانه وجـود   م. كالن شهرها و اتحاد و همساني آنها، نتوانسته كمك شايان توجهي به توسعه پايدار گردشـگري شـهري كنـد   

ها در ايران نسبت به گردشگري حفظ و نگهداري فضاهاي تاريخي، مذهبي، فراغتي و تفريحي هاي سياسي متفاوت دولتنگرش
  .كالن شهرها،ساختار مديريت ميراث فرهنگي و مديريت اجرايي شهرها را با مشكالت بسيار روبرو كرده است

ناخت فضاهاي گردشگري شهري در مديريت اجرايي و فرهنگي اين كـالن  در حقيقت بايد درك كاملي از عناصر اساسي ش 
شـناختي و انسـان شناسـي در    ريزي محيطي، جامعـه شهرها شكل گيرد؛ لذا اين شناخت يعني درك كامل از فرآيندهاي برنامه

فانه چنـين  ه فـرد و پايـدار الزم و ضـروري اسـت؛ كـه متأسـ      گيري پايدار فضاهاي گردشگري شهري به صـورت منحصـرب  شكل
در فضاي گردشگري شهري بايد عناصري تعبيه شود كه رفتار  .ددگرهاي فرهنگي و سياسي اجرا ميهايي به صورت سليقهنگرش

  ]7[.باشدگيري فردي در گردشگري شهري موثر ميعنصر در فرآيند تصميم 4گردشگران را تحت تأثير و تعديل قرار دهد، لذا 
  : بندي شده استاين عناصر در موارد زير دسته

  هانقش. 4تأثيرگذارها، . 3محدودكننده تقاضا، . 2كننده تقاضا، تقويت .1
براساس اين پارامترها بايد ساختار مديريت اجرايي و فرهنگي گردشگري شهرها، از طريق به كارگيري نيروهاي تخصصي در 

 ]8[.ايدهاي مسافرت مجدد جهانگردي شهري بنمحوزه گردشگري، سعي در ايجاد انگيزه
  

  هر ساحليش -6
باشد، كشور ما در شمال به درياچه خزر و از جنوب به خليج پارس و درياي عمان دسترسي دارد و سواحل زيبايي را دارا مي

منابع اكولوژيكي  شهرهاي ساحلي از پربارترين و پوياترين .باشندساحلي ميالبته اين سواحل بستر مناسبي براي ايجاد شهرهاي
زيسـتي و ذخـاير   منـابع ارزشـمند اكولـوژيكي، تنـوع     .رونـد شمار ميهاي عظيم اقتصادي و اجتماعي در جهان بهتو بستر فعالي

تـرين منـاطق در جهـان بـدل     هاي عظيم اقتصادي، اين مناطق را به يكي از ارزشمندترين و حساسسرشار نفت و گاز و فعاليت
اين منابع ارزشمند اغلب مناطق ساحلي جهان را با وضعيتي بحرانـي و   برداري نادرست ازهاي اخير بهرهدر طي دهه .كرده است

  ]9[.ها بوده استمحيطي آناي كه فشارهاي وارده بسيار بيشتر از ظرفيت تحمل زيستگونهساخته، به خطرناك مواجه
البتـه جمعيتـي   . كنندكيلومتري از سواحل زندگي مي 100درصد از جمعيت جهان در فاصله  39ها بيش از بر طبق بررسي

هاسـت، بسـيار   شان وابسـته بـه سـواحل و اقيـانوس    گذارد و از طرفي ادامه زندگيكه فعاليتهايشان بر اكوسيستم ساحلي اثر مي
تـرين مشـكالت   تـوان مهـم  گيرد؛ به طور خالصـه مـي  باشد و قطعاً اكثريت جمعيت كره زمين را دربر ميبيشتر از اين ارقام مي

  :بندي نمودنمايد، به صورت زير دستهاي، ملي و جهاني را تهديد ميتوسعه پايدار محلي، منطقهمناطق ساحلي كه 
 برداري خصوصي از حقوق توسعه و منافع حاصل از آنبهره -
 تمركز جمعيت در نوار ساحلي و تهديد منابع طبيعي با ارزش اين ناحيه  -
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 يمحيطي در تمام مناطق ساحلهاي زيستگسترش انواع آلودگي -
 پذير دريا و خشكيهاي آسيبزيستي و ازدست دادن گونهكاهش تنوع -
 از بين رفتن آثار تاريخي و باستاني -
 محدود شدن دسترسي عمومي به سواحل و منافع -
 هاي اقتصادي ايجاد تضاد و هماهنگي و تزاحم ميان منافع حاصل از انواع فعاليت -

بر باال مندان به گردشگري عالوهگيري از منابع موجود در سواحل و ايجاد امكانات رفاهي و تفرجي مناسب براي عالقهلذا با بهره
-بردن سطح كيفي گردشگري شهري و ايجاد تعامالت بيشتر اجتماعي در ميان مردم شهرهاي ساحلي به اقتصاد منطقـه و اشـتغال  

  ]7[.گردديابي جوانان كمك شايان توجهي مي
  

  
  نوشهر مناطق تفريحي و توريستي ساحل - 1شكل

  
  مفهوم توسعه -7

هـا، تـاريخي بـه    سازي بـراي رسـيدن بـه آرمـان    توسعه در مفهوم كلي به معني بهبود شرايط زندگي، تأمين نيازها و زمينه
در عرصـه   مطالعـه مـنظم مسـائل بـه ويـژه     (عبـارت ديگـر   كهنسالي تمدن بشري است، اما مطالعه توسعه در مفهوم خـاص بـه  

اي بسيار كوتاهتر دارد؛ توسعه يك نوع افزايش توانايي و عالقه است و به دليل اين كه يك نفـر و يـا جامعـه    تاريخچه) اقتصادي
توانـد ديگـري را بـراي توسـعه     تواند ديگري را توسعه دهد، تنها ميتواند آن را از ديگري بياموزد، لذا يك فرد يا جامعه نمينمي

توان در ابعاد اقتصادي، اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي آن، شـناخت اهميـت      مفهوم توسعه را مي ]10[.يق نمايدتجهيز و يا تشو
بخش براي مـردم اسـت   ها دانست؛ پس هدف اساسي، ايجاد محيطي توانانسان و هدف نهايي توسعه را رفاه و خوشبختي انسان

  ]11[.ندتا از زندگي طوالني، سالم، خالق و با كيفيت برخوردار باش
  

  وسعه پايدارت -1- 7
دو، سـه   وسـاز معمـاري پايـدار بـه صـورت دو بـه      پايداري در سه بعد محيطي، اقتصادي و اجتماعي در ارتباط هاي ساخت

  .شوددر نمودار زير دسته بندي مي ابعاد اين. مشخصه قابليت برابري، قابليت زندگي و قابليت حصول را ايجاد كرده است

  
  توسعه پايدارسه پايه  - 2شكل 
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ديدگاه امروزه، طراحي، ساخت و كنترل الگوي مناسب با ديدگاه مصرف منابع و انرژي حداقل با ساختار كلي به شـرح زيـر   
  :در بسياري از نقاط جهان شكل گرفته است

 .اصول پايداري بايد فرآيند طراحي را هدايت كند 
 .و جريان انرژي مدنظر قرار گيردهاي بسته براي مصالح تا حد امكان بايد سيستم 
 .باشدطراحان بايد تالش كنند تا روند طراحي با بستر طبيعي تطابق داشته 
 .بشر و پايداري او بايد هدف نهايي پروژه باشد 

  

توانـد عامـل   در ارتباط بين اين عوامل، نقش عامل اجتماع به مراتب از دو مؤلفه ديگر مهمتر اسـت، زيـرا ايـن مؤلفـه مـي     
بـه ناپايـداري محيطـي و    تواند نهايتـاً  گي، توسعه و يا تخريب و تضييع دو مورد ديگر باشد و شرايط ناپايدار اجتماعي ميسازند

سـازد و هزينـه كـار بـا يكـديگر      پايداري اجتماعي يعني حفظ سرمايه اجتماعي، چهارچوب جامعه را مي. اقتصادي منجر گردد
  .دهدهمكاري را كاهش مي
يـاري و معيارهـاي   هاي مردم، تعامل، تحمل، محبت، صبوري، هـم اي نفع متقابل، همبستگي ميان گروهانسجام اجتماع بر

دهنـده سـرمايه اجتمـاعي    هاي فرهنگي و مذهبي، اين عوامـل تشـكيل  صداقت ودرستي، نظم و اخالق مورد وفاق عموم، تعامل
   ] 12[.شودهستند و بدون چنين عواملي سرمايه اجتماعي به سرعت مستهلك مي

باشـد و الزمـه   تغييراتي كه براي به بارنشستن آينده پايدار ضروري است، همواره قيد و بند فرهنگ اجتماعي هرجامعه مي
ها و الگوهـايي اسـت كـه رشـد در فرهنـگ      هاي اجتماعي ناهمسان و نيز احياء باورها، سنتآن تغيير و بازبيني الگوها و ارزش

باشد و نخستين قدم در ايـن فرآينـد تضـمين قطعـي در رفـع      منطبق با تفكر پايداري مي تاريخي يك جامعه داشته و موافق و
  .باشدنيازهاي جامعه مي

  
  شهريوسعه پايدارت - 2- 7

توسعه پايدار شهري نگهداري منابع براي حال و آينده از طريق استفاده بهينه از زمين و وارد كردن كمتـرين ضـايعات بـه    
ه شهري را به عنوان يك مفهوم فضايي به معني تغييـرات در كـاربري زمـين و سـطوح تـراكم      توسع. باشدپذير ميمنابع تجديد

هـاي  تـوان تعريـف نمـود كـه تمـام جنبـه      جهت رفع نيازهاي ساكنان شهري در زمينه مسكن، حمل و نقل، فراغت و غـذا مـي  
  ]1.[بردرا در شهر با هم پيش مي... اجتماعي، اقتصادي و 

اي، كاهش ه توسعه پايدار شهري موضوعهاي جلوگيري از آلودگيهاي محيط شهري و ناحيهتوان گفت كبنابراين مي
آور و از بين بردن شكاف ميان فقير و هاي زيانهاي توليد محيط محلي و ملي، حمايت از بازيافت، عدم حمايت از توسعهظرفيت

ي و روستايي و ملي و حمايت همه جانبه دولت از اين ريزي شهركند و راه رسيدن به اين اهداف را با برنامهغني را مطرح مي
  ]13[.داندها ميريزيبرنامه
  

  گيري نتيجه -8
تـوان بـه ايـن    با توجه به مباحث ارايه شده در زمينه گردشگري شهرهاي ساحلي و نقش آن در توسعه پايـدار شـهري مـي   

ريزي اجتماعي، فرهنگي، اقتصـادي  برنامه هاي مختلف اجرايي اعم ازمطلب پي برد كه صنعت نوپاي گردشگري شهري در حوزه
-از مهمترين عوامل توسعه پايدار، راهكارهاي گردشگري شهري در ايران را مـي . در ساختار تمام نقاط جامعه نقش اساسي دارد

 :توان به موارد زير خالصه نمود
  

 .حمايت از مشاركت بخش خصوصي در قالب ارائه دستاوردها به گردشگري شهري -
 گيري مناسب پروسه فرآيندهاي اطالعاتيهت شكلتالش در ج -
 .ارائه مديريت اجرايي مناسب براي ارائه اطالعات صحيح از اماكن تاريخي به گردشگر -
 هاي مسئوالن و شهروندان نسبت به گردشگران شهري، براي جذب پايدار توريسم شهريايجاد تغيير در نگرش -
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 ريزي مدرن و مكانيكييا، با برنامههاي تفريحي و فراغتي مهيج و پوايجاد فعاليت -
 هاي تاريخي و فرهنگي هر شهراحيا و بازسازي جاذبه -
 ايجاد بسترهاي آمايشي مختلف در جهت توسعه پايدار گردشگري شهري -
 هاي متنوع اجتماعي، فرهنگي و خدماتي به گردشگرانارائه نيازمندي -
 افت فرسوده شهر و حوزه گردشگري شهريتأكيدبر توسعه عمران شهري و ايجاد خيز در جهت نوسازي ب -
هاي خاصي از ريزي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي گردشگران شهري به صورت مستمر نه فقط در زمانتأكيد بر برنامه -

 .هاي مختلف مديريت اجرايي شهر و ميراث فرهنگي شهرهاسال، با همكاري بخش
 .الملليهاي ملي و بينالمپيادهاي مختلف علمي و همايش هاي جذاب و متنوع،تالش در جهت برپايي نمايشگاه -

  

توسعه پايدار شهري و گردشگري بازبيني نيازهاي كنوني گردشگران و شهرهاي ميزبان در زمان حال و نگهـداري  در نتيجه 
عنوان رهنموني براي مـديريت كليـه منـابع    به توان را ميتوسعه پايدار شهري و گردشگري . و حفاظت فرصتها براي آينده است

   .شودقلمداد مي
بنابراين مديريت وقت گردشگري شهري، در شهرهاي ساحلي هرچه به عوامل اقتصادي، فرهنگي، رفتاري و خدمتي بيشتر 

معه كمـك  توانند به جذب و گسترش توريسم و اقتصاد جاتوجه كنند و بستر بهتري را براي گردشگري شهري ايجاد نمايند، مي
  . كرده و تعامالت اجتماعي بيشتري را در بين مردم ايجاد كرده و نقش بسزايي در بهبود مديريت كيفي جامعه داشته باشند
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