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 چكيده:

صنعت در شهرها، به پايداري زيست محيطي، كند. با رونق اين صنعت گردشگري نقش مهمي در توسعه پايدار شهري ايفا مي

ها و بهبود ساختيابيم. توسعه اين صنعت منوط به كارآمدي نظام مديريتي، تقويت زيرفرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دست مي

هاي زيادي در شهرهاي ايران جهت جذب گردشگر داخلي و هاي الزم براي رشد اين صنعت در شهرها است. پتانسيلظرفيت

هاي جغرافيايي، تاريخي، هنري و فرهنگي. بايد توجه داشت گسترش گردشگري بدون جي وجود دارد از جمله جاذبهخار

 هاي الزم اثرات منفي زيادي براي شهرها در بر دارد.ريزي مناسب و ضعف مديريتي و زيرساختبرنامه
توسعه و رشد شهري از ديدگاه مديريتي پرداخته در اين نوشتار سعي شده است به گردشگري و نياز رونق آن در شهرها براي 

شود. با بررسي مفاهيم مديريت، صنعت گردشگري و توسعه پايدار شهري و ارتباط و تاثير اين مفاهيم بر يكديگر از لحاظ 

يت هاي مديرهاي گردشگري در ايران به ارتباط مستقيم بين ويژگيعملكردي و با بررسي جايگاه صنعت گردشگري و پتانسيل

 و تغييرات رشد گردشگري بر توسعه پايدار شهري رسيد.

 

 مديريت، مديريت شهري، صنعت گردشگري، گردشگري، شهر، توسعه پايدارواژگان كليدي: 
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 مقدمه:
 ها براي زيستن و معيشت نيست بلكه داراي تاريخ تحول يك فرهنگ است. انگيزه تعلق انسان بهشهر تنها محل تجمع انسان

شود كه منجر به شكل گيري هويت يك شهر و رسيدن به رتبه شهروندي به منزله رسيدن به تمدن باعث ايجاد اين تاريخ مي

شود هر شهر و زندگي شهري ها آغاز ميشود. گردشگري و شهر دو عنصر مكمل در جامعه هستند. گردشگري از شهرشهر مي

تواند جاذب هر نوع گردشگر خود پرورش دهد. يك شهر در اشكال مختلف ميگيري جريان گردشگري را در تواند روند شكلمي

ايران به عنوان يكي از كشورهاي مستعد در زمينه صنعت گردشگري مورد توجه گردشگران  كشور اي باشد.با هر نوع صليقه

مللي در اين صنعت نيز توجه لگذاران بين اذاري نيز صاحبان سرمايه و سرمايهگاشد و در زمينه سرمايهبساير كشورها مي

هاي كشور نخست دنيا است و از لحاظ جاذبه 9 ، ايران از لحاظ آثار و ابنيه تاريخي موجود جزءاي به ايران دارندويژه

در حالي  ولي رشد اين صنعت در كشورمان بسيار كند و نامحسوس است. كشور برتر دنيا قرار دارد.  01اكوتوريستي در ميان 

درصد است. اما اين مقدار، ميزان واقعي درآمد ايران  10/1ميليارد دالري توريسم در دنيا كمتر از 011ن از درآمدكه سهم ايرا

 قرار دارد. 99درصد سهم توزيع است و در ميان كشورهاي دنيا در رتبه 0تر و كمتر از نيست. درآمد ساالنه ايران بسيار پايين

توان باشد كه ميو دولتي بودن ديدگاه مديران در تمام سطوح در اين صنعت مي يكي از علل آن ضعف مديريت كالن، قوانين

تدابيري مانند توجه  ايجاد كرد. ي اين صنعت مولد رايهاي رشد و شكوفاديريت و با استراتژيك خاصي زمينهبا اصالح سيستم م

 .وري استريزي شهري ضربه صنعت گردشگري، سرمايه گذاري در آن، مديريت صحيح در برنامه

اين تحقيق با ديد تركيبي و با هدف تحليل نقش و جايگاه مديريت صنعت گردشگري در توسعه پايدار يك شهر به رابطه 

متقابل بين مديريت و توسعه پايدار شهري و رشد گردشگري پرداخته است و در پايان راهكارهايي جهت توسعه اين صنعت 

 دهد.ارائه مي

 

 مباني نظري

 مديريت 0-0
 ست از: ا نظران و نظريه پردازان مديريت عبارت بصاحبق نظر ط
 (.0990ديگران )فالت، هنر انجام كار به وسيله -

  (.0991ناميم)فوستر،مي گيريرا تصميم ه عمل؛ اين فراگرد تغيير و تبديلتبديل اطالعات ب فراگرد -

 (.0910)دانلي و همكاران، هاي گروهيگروهي در جهت هدف سازي فعاليت فردي وفراگرد هماهنگ -

منابع موجود سازماني براي تحقق  فراگرد برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و نظارت كار اعضاي سازمان و استفاده از همه -

 (.0990هاي مورد نظر سازمان )استونر و همكاران،هدف

موقعيتي سازد. از اين رو، اگر درمنوط ميي عيني مفهوم مديريت را با رعايت مالكها ،(Operational definitionتعريف عملياتي)

گيري برقرار ديگران و تصميم ام كار به وسيلهها، روابط ميان منابع، انجهايي شامل فعاليت منظم و سازمان يافته، هدفمالک

 (.0919شود )كالندوكينگ،ت در آن موقعيت ،مديريت اعمال ميتوان گفباشد، مي
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 گردشگري9-0-0

است. واژه توريسم از كلمات يوناني و التين تورنوس به معناي گشتن،   tourismگردشگري معادل دقيق و فارسي توريسم 

گرديدن، دور محور چرخيدن، سفر كردن و گردش كردن آمده است. مراد از گردشگري سفرهايي است كه در زمان فراغت 

 گيرد.فراغت، تفريح، تمديد قوا، تفريح و... انجام مي هاي استراحت،ميان مبدا و مقصد با انگيزه

 

 گردشگر0-9-

شود كه با انگيزه گردشگري تنها يا به صورت گروهي از محل اقامت خود به مقصد معيني سفر گردشگر به شخصي گفته مي

 كند و در اين سفر شخص گردشگر اقامت يا اشتغال دايم در مقصد را ندارد و حضور موقتي دارد.مي

 

 طبقه بندي انواع گردشگري از ديد گستره فضايي9-0-3

 outdoor recreation...........................................................................گردشگري شهري) تفرج(.......................................... -0

 domestic tourism................................................................................................گردشگري داخلي...................................... -9

 international tourism..........................................................................گردشگري خارجي) جهان گردي(..................... -3

 

 هاي گردشگريمنابع و جاذبه9-0-0

ها در يك كشور زمينه ورود يك گردشگر را در يك منطقه فراهم تنوع جغرافيايي، سابقه تاريخي، تنوع اقوام و خورده فرهنگ

بع نمايد. طبق مطالعات ايران از نظر منابع غني گردشگري جزو ده كشور برتر جهان قرار دارد اما از نظر بهره برداري از منامي

ريزي گردشگري در مقايسه با ساير كشورها در سطوح بسيار پايين قرار گرفته است. گذر از اين وضعيت نامطلوب مستلزم برنامه

ريزي كمك هاي گردشگري با تاكيد گردشگري شهري به برنامهو مديريت هدفمند در اين بخش است. معرفي منابع و جاذبه

 نمايد.مي

 

 گردشگري شهري9-0-0

دهند. با توجه به اين كه ري شهري همان گردش و گشت و گذارهايي است كه گردشگران در حوزه شهرها انجام ميگردشگ

هاي دهند. در گردشگري شهري فرصتباشند بخشي از سفرهاي گردشگري را تشكيل ميهاي متنوعي ميشهرها داراي جاذبه

شود. گردشگري شهري عالوه بر جامعه ميهمان در ي ايجاد ميهاي گردشگرزيادي جهت پويايي و توسعه شهر در انواع جريان

گيرد. شهروندان كه پس از فراغت از كار و يا در روزهاي تعطيل بخشي سطح شهر جامعه شهروندان همان شهر را نيز در بر مي

ي توسط شهروندان و گردگذرانند. شهر در رابطه با گردشگري ماهيتي دوگانه دارد شهراز اوقات فراغت خود را در شهر مي

كند كنند. اين ماهيت دوگانه شهر با گردشگري، الزاماتي را براي شهر ايجاد ميگردشگراني كه از ديگر مناطق به شهر سفر مي

ريزي آن تاثير مستقيم دارد از اين جهت شهرهاي توريستي به هاي مديريت و برنامهاين الزامات بر رفتار شهروندان و شيوه

 نمايند.ريزي ميكنند و براي رونق و توسعه گردشگري برنامهايه از گردشگري استفاده ميعنوان يك سرم

 دهند:شهرها براي گردشگران چند نوع جاذبه ارائه مي
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هاي طبيعي را تشكيل ا جاذبههها و مانند اينها، جلگهها، دشتها، چشمهها، درهها، رودخانهعناصري از قبيل درياها، درياچه 

ود جلب خدهند. در شرايط اقليمي متفاوت امكانات فراغتي و گردشگري در فصول مختلف سال ساكنان شهرها را به مي

هاي فراغتي كند. در نواحي كوهستاني امكانات تفريحي زمستاني، در نواحي گرمسير شرايط مساعد ايجاد زمينه ديگر فعاليتمي

درجه عرض جغرافيايي و برخورداري از سواحل طوالني  00در اين راستا كشور ايران با توجه به استقرار در فاصله  را در بر دارد.

هاي بزرگ و كوچك، جريان اي وكويري، وجود درياچهشمالي و جنوبي، و همچنين وضعيت ناهموار كوهستاني، جلگه

 هاي گردشگران طبيعي را دارد.هاي طبيعي براي تمام سليقهها و... داراي توان بسيار بااليي در زمينه جاذبهرودخانه

 
 هاي تاريخي و يادمانيمنابع و جاذبه9-0-1

هاي يادماني و تاريخي در شهرها به ويژه شهرهاي قديمي كشاند وجود جاذبههايي كه گردشگران را به شهرها مييكي از انگيزه 

ها براي ماندگار شدن رويداد مهمي يا آيد. برخي از اين جاذبهاص بوجود ميها با انگيزه خهاي تاريخي و يادماناست. جاذبه

ترين مراكز تمدن و شوند. در اين حال كشور ايران يكي از غنياي حايز اهميت در تاريخ در شهرها احداث ميآور شدن دورهياد

هاي تاريخي و نظر بيشتر منابع و جاذبهشود كه تداوم و پيوستگي خود را حفظ كرده است. از اين تاريخ بشري محسوب مي

 المللي ايفا كند.ري در توسعه گردشگري در سطوح مختلف محلي، ملي و بينثتواند نقش مويادماني ايران مي

 
 هاي زيارتي و اعتقاديبع و جاذبهمنا9-0-8

خصيتي جذب گردشگر ديني و مذهبي متناسب با جايگاه شهاي يكي از اشكال قديمي سفر زيارت است. مقبره شخصيت

كند و عملكرد و خدمات آن در نمايد. گاه مقبره در شهري قرار دارد كه به تدريج آن شهر اهميت و شهرت زيارتي پيدا ميمي

شود كه خود محل تبديل چنان برجسته ميگيرد. و گاه مقبره در خارج از شهر قرار گرفته آنگردشگري زيارتي شكل مي جهت

نمايند. رفتارهاي اجتماعي متفاوت و سنگين شگران زيارتي شكل متفاوتي از گردشگري شهري را ايجاد ميشود. گردبه شهر مي

شود. در ميان شهرهاي و عارفانه در خور مكان باعث ايجاد يك نوع نگرش اجتماعي متفاوت در شهروندان آن شهرها نيز مي

ي دارند شهرهاي مدينه، نجف، كربال، كاظمين، قونيه، واتيكان، زيارتي جهان كه از بركت عملكرد زيارتي، گردشگري شهري فعال

 المقدس، تبت از شهرت بااليي برخوردارند.بيت

 
 هاي فرهنگي و هنري، اجتماعي جاذبه9-0-9

ترين مراكز توليد، عرضه و مصرف محصوالت فرهنگي و هنري هستند. مصرف كاالهاي فرهنگي از جمله كاالهاي شهرها از مهم

ها، سينماها، تئاترها، ها، نمايشگاهشود. تنوع فضاهاي فرهنگي در شهرها مانند موزهراي شهروندان محسوب ميضروري ب

هاي و شود. برگزاري انواع جشنها و ديگر فضاهاي هنري و فرهنگي باعث جذب گردشگر به درون شهر ميكتابخانه

ها تبديل كند كه مخاطبان خاص و دائمي ه مراكز اين جشنتواند شهرها را بهاي مختلف ميهاي محلي با موضوعجشنواره

ها و ادبيات محلي، موسيقي سنتي و بومي، پوشاک و غذا، صنايع دستي، هاي مختلف زندگي، آداب و رسوم، زباندارند. شيوه

ي فارس، ترک، هاي ايرانكشاند. تركيب قوميتاي است كه هم گردشگر داخلي و هم خارجي را به سمت خود ميداراي جاذبه

نظير است. توسعه گردشگري پايدار باعث حفظ و احيا و اي متنوع و بيكرد، لر، بلوچ، گيلك، مازندراني، عرب و غيره مجموعه

 شود.تبادل فرهنگي و تقويت هويت ملي مي

 

 
 هاي اقتصاديجاذبه9-0-01
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هاي شهري و عملكردهاي ه شهري به دليل فعاليتشهرها مراكز اقتصادي و مبادله كاال و خدمات در منطقه خود هستند. جامع

كنند كه خود جاذبه گردشگري دارد. بازارهاي بزرگ شهر، بازارچه،هاي محلي، اقتصادي را در مراكز مشخص در شهر مستقر مي

المللي نهاي بيها، بازارهاي جهاني و نمايشگاهبازارهاي مخصوص براي انواع مشخص كاال، بازارهاي هفتگي، ويترين خيابان

 هاي تجاري و اقتصادي با حضور گردشگر هستند. مكان

 
 هاي معماري و شهرسازيجاذبه9-0-00

هاي مختلف توسعه شهرها نمايشگاهي از روند معماري و شهرسازي آن شهر در طول تاريخ است كه خود به عنوان يك دوره

ها از ها و محلهاها و ساخت و سازهاي عمومي، كاخساختار شهر، فض شود.جاذبه براي كشاندن گردشگر به شهر محسوب مي

جمله عناصر مهمي است در يك شهر داراي اهميت شهرسازي است. هنگامي كه شهروندان طي يك روند تاريخي بناهاي 

 شود. كنند اين بناها ارزش هنري پيدا كرده و خود به جاذبه گردشگري تبديل ميبرجسته و مهمي را در شهر ايجاد مي

هاي بسيار بااليي براي تحرک اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از طريق گردشگري را دارا هستند. بهره ين رو شهرها ظرفيتاز ا

 تواند در روند رشد توسعه يك شهر نقش بسيار مهمي ايفا نمايد.ها ميگيري از اين توان

 

 توسعه پايدار 3-0
 توسعه 3-0-0

هاي آن جامعه به شمار يروان نظريه نوسازي لفاف را جامعه سنتي و فرهنگ و ارزشواژه توسعه به معني خروج از لفاف است. پ

كردند. واژه نوسازي و مدرن آورند بنابر اين توسعه را خروج از اين لفاف يعني گذر از جامعه سنتي و مدرن شدن تلقي ميمي

ي بود توسعه نام گرفت. در مقابل شرايط و شدن بعدا با غربي شدن مترادف شد و بر اساس باوري نادرست آنچه مدرن و غرب

اي به مرحله ديگر هاي توسعه نيافتگي به حساب آمد. اگر توسعه را گذر از مرحلهاوضاع مخالف با آن توسعه نيافته و يا نشانه

ني مدت، گيرد. فرايند تغيير در يك دوره طوالمعنا كنيم در بطن مفهوم آن سه واژه كليدي تحول، تغيير و پيشرفت جاي مي

گيري در دوره كوتاه مدت و پيشرفت، روند پوياي حركت و تغيير رو به جلو در گذر زمان است. توسعه تغيير فرايند قابل اندازه

هاي آتي را در پاسخگويي به نيازهايشان را به كند بدون آن كه توانايي نسلاي كه نيازهاي زمان حال را تامين ميپايدار، توسعه

آيد، بلكه فرايند متحل است كه در قالب آن، استفاده از منابع، وسعه پايدار وضعيت هماهنگ و ثابتي به شمار نميخطر اندازد. ت

 كند.ها، جهت گيري توسعه فناوري و تغييرات نهادي با نيازهاي كنوني سازگاري پيدا ميمسير سرمايه گذاري

 

 پايداري شهري 3-0-9

كوشد نيازهاي ساكنان شهرها را بشناسد، از منابع محيطي حفاظت كند و منافع يك برنامه پيشرفت اجتماعي است كه مي

 هاي پايداري در شهرها به قرار زير است:اقتصادي و اجتماعي حاصل از آن را در كليه سطوح شهري تعميم دهد. جنبه

  )در شهرها زندگي تاثير مثبت بر شرايط اجتماعي، اقتصادي و محيطي شهرونداني كه در حال حاضر) يا آينده

 كنند.مي

 به حداقل رساندن استفاده از منابع تجديد ناپذير 

 هاي محيطيمالحظات الزم در خصوص رعايت ظرفيت 
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 هاي توليدات اقتصادي آيندهمالحظات الزم در زمينه 

  اند.قاطي كه از نظر توسعه يافتگي محروم ماندهنمالحظات الزم در خصوص نيازهاي اجتماعي مردم در 

 اء سطح كيفي و عمومي زندگي در شهرها در چهارچوب برابري اجتماعي و عدالتارتق 

 مالحظات الزم در زمينه تنوع اجتماعي و اقتصادي و زيستي و فرهنگي در شهرها 

 هاي شهرونديمالحظات الزم در زمينه حقوق و مسئوليت 

 دستيابي به پيشرفت قابل قبول در مشاركت و همكاري شهروندان 

  بستر اجتماعي و اقتصادي و محيطي در سطوح مختلف محلي و جهانيآماده سازي 

 برقراري تعادل قابل قبول بين عوامل درگير با محيط طبيعي، اجتماعي و اقتصادي شهري 

  تاثير گذاري مثبت بر شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و محيطي شهروندان در سطح موجود محلي و ساكنان

 آينده شهرها

 معيار براي پايداري مطرح كرده است 0بريتانيا  در همين راستا

 )ايجاد محيط زيست مطلوب) پايداري زيست محيطي 

 )ايجاد محيط فرهنگي مطلوب) پايداري فرهنگي 

 )ايجاد محيط اقتصادي مطلوب) پايداري اقتصادي 

 )ايجاد محيط اجتماعي مطلوب) پايداري اجتماعي 

هاي كاربري زمين و سطوح تراكم جمعيت، به منظور پاسخ اتي است كه در برنامهپايداري شهري از نظر كالبدي به معناي تغيير

گيرد. قابليت شهر پايدار از دهد و مسكن، حمل و نقل، اوقات فراغت و تامين غذا را در بر ميبه نيازهاي ساكنان شهرها روي مي

هاي سطحي، اقتصاد يدني، اراضي و آبنظر زيست محيطي مشتمل است بر قابل سكونت بودن، عدم آلودگي هوا، آب آشام

اي و تامين مسكن در حد استطاعت ساكنان با بار مالياتي هماهنگ با تغييرات فني و صنعتي براي حفظ مشاغل پايه -بادوام

هاي شهر. شهري شدن و شهر نشيني پايدار، توسعه ندان به ميراثعادالنه، همبستگي اجتماعي و احساس تعلق شهرو

شود و از نابودي محيط برد كه به حفظ محيط زيست و منابع زمين منجر مياقتصادي شهري به شكلي به پيش مي -اجتماعي

ت اكوسيستم يا آورد. به سخن ديگر شهري شدن و شهرنشيني پايدار بر پايه و هماهنگ با ظرفيطبيعي ممانعت به عمل مي

يگر شهر نشيني و شهر شدن پايدار تغييرات شهري انسان ساخت را ديابد. از سوي گيرد و توسعه مينظام طبيعي شكل مي

 سازد.هاي شهري و رشد الزامي ميكند و توجه به چنين محدوديتي را در تمام برنامهمحدود تلقي مي

 توسعه پايدار شهري 3-0-3
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پايدار، يعني شهري مناسب زندگي حال و آينده شهروندان. بنابر اصل يك بيانيه ريو، انسان شايسته فرايندي در ايجاد شهر 

هاي شهر بايست محور اصلي توسعه پايدار قرار گيرد. ويژگيبرخورداري از زندگي سالم پربار و هماهنگ با طبيعت است و مي

 پايدار عبارتند از:

  ،غذا، سرپناه، آموزش، بهداشت و اميد به طور منصفانه توزيع شده و همه شهري دادمند و مناسب: جايي كه عدالت

 مردم در اداره امور مشاركت دارند.

 .شهري زيبا: جايي كه هنر، معماري و سيماي منظر، نشانه فهم هنري و جنبش شور و شوق است 

 هاي د و به او اجازه واكنشكنشهري خالق: جايي كه آزادي فكر و تحركات تجربي ظرفيت منابع انساني را كامل مي

 دهد.سريع در برابر تغييرات مي

  شهري اكولوژيكي: جايي كه در آن آثار نا مطلوب اكولوژيك در حداقل ممكن قرار دارد. مكان و شكل محيط انسان

 ها ايمن و پربازده هستند.ها و زيرساختساخت با سيماي طبيعي متوازن است و ساختمان

 

 هريگردشگري و توسعه ش9-9
ها به فضاها و باشد. متاسفانه در اين طرحهاي جامع و تفصيلي است كه تعيين كننده ميمبناي اصلي فعاليت شهري طرح

ها تنها اهداف كلي در زمينه كاربري زمين، توسعه حمل و خدمات گردشگري در سطوح مختلف غفلت شده است. در اين طرح

زمينه اجتماعي، محيطي و فرهنگي شهروندان توجه شده است. به طوري كه  نقل و ساخت و ساز بررسي شده است و كمتر به

مندي وجود ندارد بسياري از فضاهاي مهم شود و چون قانون ضابطهامكانات فراغتي و تفريحي به اندازه كافي در شهر ايجاد نمي

ز به روز زمينه ورود گردشگر از يك شهر گيرد و روجويان قرار ميهاي تاريخي و نواحي طبيعي مورد تجاوز سوداز جمله بافت

 يابد.كاهش مي

هاي جامع و تفصيلي از هايي در زمينه گردشگري ضوابط تعيين كننده در كاربري اراضي در طرحبه دليل عدم وجود سياست

در واقع بسياري  گردد.يابد و اراضي صرف امور غير ميجمله كاربري تفريحي، فرهنگي، ورزشي، پذيرايي و... در عمل تحقق نمي

هاي تاريخي، از تحوالت شهرسازي معاصر جهان در زمينه تقويت كمربند سبز، توسعه انواع فضاي باز شهري، بهسازي بافت

تقويت طراحي فضاهاي شهري و ساماندهي مبلمان شهري به صورت مستقيم و غير مستقيم كمك قابل توجهي به باال رفتن 

هاي توسعه شهري بايد به تحوالت و نيازهاي شهرنشيني و رو در الگوي تهيه و اجراي طرح كند. از اينتهسيالت گردشگري مي

 شهرسازي توجه ويژه نمود تا بتوان از گردشگري به عنوان يك صنعت درآمدزا بهره برداري نمود.

 

 نقش گردشگري در  اقتصاد شهري9-9-9
زا مطرح است كه مورد توجه بخش خصوصي و اشتغالگردشگري به عنوان يك فعاليت اقتصادي و يك صنعت درآمدزا و 

گذاري، ايجاد اشتغال، ايجاد درآمد از طريق ارائه خدمات ترين آثار اقتصادي گردشگري افزايش سرمايهعمومي قرار دارد. از مهم

گردشگري هاي جهاني مشاغلي كه در حوزه صنعت باشد. طبق آمار سازمانگردشگري، فروش صنايع دستي و محلي و... مي

 آيد.شود روند رو به رشدي دارد كه بزرگترين صنعت استفاده از نيروي انساني به شمار ميايجاد مي
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هاي گردشگري وقتي از نظر اقتصادي مفيد و سودآور خواهد بود كه از نظر اجتماعي و فرهنگي ارزش آفرين باشد. تفعالي

لت اجتماعي و فرهنگي نيز دارد. صنعت گردشگري با توجه به تقاضاي روزافزون گردشگري عالوه بر ماهيت اقتصادي، خص

 اي در ايجاد ارزش اقتصادي دارد.دهد كه نقش تعيين كنندهتقاضاي فرهنگ و آداب و رسوم خدمات و محصوالتي را ارائه مي

 

 هاي گردشگرياقدامات مديريتي  در زمينه توسعه زيرساخت9-9-3
سازي، گيرد: بسترتوانند عملكرد گردشگي داشته باشند بر سه اصل مهم قرار ميريزي توسعه در شهرهايي كه ميبرنامه

نيازهاي اين شهر  سازي. ايجاد بستر مناسب جهت اقامت، پذيرايي و خدمات مورد نياز گردشگران است.سازي و زيباييايمن

 ردشگران نيز فراهم باشد.فراتر از نيازهاي معمول يك شهر است عالوه بر تامين نياز شهروندان بايد نياز گ

شود. ايمن سازي شهرها براي امني و وجود دغدغه امنيتي باعث خروج گردشگر ميگردشگر بايد در شهر احساس امنيت كند. نا

 گردشگران يك نياز ضروري است.

ضاهاي شهري ريزي مديريتي جهت جذب گردشگر است. زيباسازي فسازي شهري و منظر شهري يكي ديگر از اصول برنامهزيبا

اي كه بتوان از آن در جهت جذب گردشگر ريزي بايد در برنامه توسعه شهري ديده شود. بگونهچه از نظر طراحي و چه برنامه

ها، حذف مشاغل مزاحم، مبلمان شهري، ها، سواره راههاي مختلف از جمله فضاي سبز، پياده راهبهره برد. اين مهم در حوزه

 اي شهري و... كه همگي بايد با شهر و اقليم و فرهنگ آن همخوان بوده و به صورت مطلوب اجرا گردد.هتبليغات شهري، المان

 

 پايداري گردشگري 9-9-3-0

شود اين راهبرد مستلزم اصول كلي است كه هنگامي كه در شهري، توسعه گردشگري يك راهبرد توسعه شهري انتخاب مي

طور كه گفته شد سه اصل مهم بسترسازي، ايمن سازي و زيباسازي سه محور كلي پايداري گردشگري را به همراه دارد. همان

 هستند كه ديگر اقدامات بايد در راستاي اين سه اصل انجام گيرد.

 

 معرفي براي جذب گردشگر 9-9-3-9

يد در دنياي ارتباطات تواند انگيزه گردشگر را در انتخاب مقصد افزايش دهد. با استفاده از فنون جداطالع رساني و تبليغات مي

هاي بسيار موثر، سريع و كم هزينه را ارائه نمود. گردشگري الكترونيك خود نمونه گردشگري بسيار فعال و جذاب توان روشمي

نمايد. تبليغات زيبا و جذاب و بدون هرگونه اغراق و فريب متناسب است كه گردشگر را وادار به خروج از محل سكونت خود مي

تواند شروع بسيار خوبي براي نياز مخاطبين در يك جامعه با ادبياتي قابل فهم در هر سن و طبقه اجتماعي مي با فرهنگ و

پيشبرد يك راهبرد توسعه گردشگري باشد و تداوم اين امر در راستاي ارائه بهتر خدمات اطالع رساني و تبليغاتي به گردشگر 

 تواند به جذب گردشگران بيشتر كمك نمايد.مي

 

 نگهداشتن گردشگر در شهر 9-9-3-3

توان مدت زمان ماندگاري گردشگر در شهر را تعيين نمود. با افزايش طول زمان حضور گردشگر در شهر به ريزي ميبا برنامه

هاي هاي زيادي دارد. تنوع و عرضه و ارائه برنامهشويم. نگهداشتن گردشگران در شهر نياز به بسترسازيهدف بيشتر نزديك مي

توان بهانه هاي بازديد گردشگر در طول شبانه روز ميكند. با تقسيم درست برنامهها به آن كمك ميفريحي و بازديد از جاذبهت

 اقامت شبانه گردشگر در شهر را فراهم نمود.

 

 جلب رضايت گردشگر 9-9-3-0
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اي به ردشگران خود به صورت زنجيرههاي گردشگري شهري پايداري داده و گاصل مربوط به جلب رضايت گردشگران به جريان

شوند. شناسايي نياز گردشگر و آگاهي از خصوصيات فرهنگي و هاي تبليغاتي براي ترغيب ديگران به شهر مقصد تبديل ميگروه

 تواند اقدامات شهر ميزبان را در جهت باال بردن رضايت در گردشگران هدايت كند.ها مياجتماعي آن

 

 ه براي سفر مجددايجاد انگيز  9-9-3-0

بخشي از استراتژي توسعه گردشگري ايجاد انگيزه براي سفر مجدد گردشگران به شهر مقصد است. اين انگيزه عالوه بر تنوع 

هاي فرهنگي متداول در يك شهر شود. ايجاد برنامههاي بيشتر به علت رفتارهاي مطبوع و خدمات شهر مقصد ايجاد ميجاذبه

هاي هنري، سينمايي و موسيقيايي در شهرها ها و برنامهها و جشناب شهر مقصد از جمله نمايشگاهخاص بنا به فرهنگ و آد

كند. اثر گذاري مثبت بر ذهن گردشگر بيشترين نقش مخاطبان خاص خود را به صورت مشتريان ثابت به سمت شهر جذب مي

 نمايد.را در انتخاب شهر جهت سفر مجدد ايفا مي

 

 به عنوان يك فعاليت شهريگردشگري   9-9-3-9

شود به طوري حضور گردشگران در شهر و ارتباط مستقيم با اهالي شهر باعث تغيير ديدگاه شهروندان در مورد گردشگران مي

نمايند كه در همين كنند و سعي در توسعه و ارتقاي فرهنگ مهمان پذيري ميها را به عنوان يك فرصت تلقي ميكه حضور آن

نفعان در شهرها عبارتند از: مديريت و مديران شهري، مديريت بخش يابد. ذيها ارتقا ميحيط زندگي آنحين فرهنگ و م

 .خصوصي، جامعه ميزبان يا شهروندان

 

 پذيري در برنامه ريزي شهريانعطاف  9-9-3-1

شده و تعداد گردشگران  رونق بخشيدن به گردشگري و تجهيز بهتر زير بناها و منابع و خدمات به افزايش كمي تقاضا منجر

بيشتري به سوي شهر مقصد روي خواهند آورد. در همين حال تغييراتي در ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي گردشگران 

كند در اين صورت برنامه توسعه گردشگري و توسعه شهري بايد با نيازها و شرايط دهد كه نيازهاي متفاوتي ايجاد ميروي مي

 دهد.ها به مديران شهري و گردشگري امكان تنظيم نمودن شرايط را ميف پذيري در برنامههمسو باشد. انعطا

 

 ضرورت و اهميت گردشگري در توسعه پايدار شهري 3-3

توانيم به جاي صدور كاال و ارايه خدمات به بازار اگر از گردشگري به عنوان يك صنعت و يك فعاليت اقتصادي نام ببريم مي

صحيح افراد را جهت خريد كاال و خدمات به داخل كشور كشاند. خروج افراد از ايران جهت گردشگري به  جهاني با مديريت

هاي گردشگري در ايران خود شود. وجود جاذبهكشورهاي ديگر باعث خروج ارز و انتقال مبلغ قابل توجهي از درآمد از كشور مي

 باشد. مييك منبع بزرگ درآمدي براي هر شهر و نهايتا براي كشور 

تواند ورود به حوزه گردشگري، گردشگري شهري كه مقدمه آن گردشگري الكترونيك است در قالب يك صنعت درآمدزا مي

هاي اقامتي، كمك بزرگي به باال بردن نرخ اشتغال در شهرها باشد. تامين نياز صنعت گردشگري در شهرها از جمله مجموعه

 حمل و نقل، صنايع دستي و ... نياز به نيروي كار فراوان دارد. پذيرايي، مسافرتي، خدماتي، تاسيساتي،
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 نقاط ضعف در صنعت گردشگري ايران 0-0

شود اما به داليل بسياري رشد اين بخش در كه ايران يكي از كشورهاي مستعد در زمينه گردشگري محسوب مياين با توجه به

. داليل فراواني را بعنوان موانع بر سر راه رشد اين يستبل توجه نكشورمان در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه مطلوب و قا

 پردازيم.ها ميكه مختصراً به آن بيان نموده توانمي صنعت

 در صنعت گردشگري : دولتي مديريت كالن تاثير -0

وتاه مدت و . مديريت كاستظهور  هاي موفقيت در اين صنعت نوث صنعت گردشگري از مهمترين مولفهمديريت كالن در بح

مديريت دولتي و  ،دهي نخواهند رساندبود و اين صنعت را به مرحله سود گو نخواهدسطحي نگر در صنعت گردشگري جواب

هاي الزم به همراه . در صنعت گردشگري ايجاد زيرساختمغايرت داردنيازهاي اين صنعت  باهاي دولتي هاي سيستمگاهددي

و تغييرات مديريتي در ها مسئوليت كوتاه تواند اين صنعت را به شكوفائي برساند، عمردت ميبرنامه ريزهاي كوتاه مدت و بلند م

عالوه  هاكند. همه اينامكان پذير نمي در اين صنعت را ريزهاي بلند مدتاجراي برنامهعدم حس رقابت تمام سطوح سازماني، 

گردد. در كشور، صنعت گردشگري مييست و طبيعت هم بر آثار اقتصادي منفي باعث تخريب آثار تاريخي، هنري و محيط ز

، هاگيرد، بيشتر هتلها و اجراي تصميمات همه توسط دولت صورت ميشود. تصميم گيريبصورت دولتي و نهادي اداره مي

 اينيد يت نسبي و ايجاد رقابت، باهمه به نوعي وابسته به دولت هستند. لذا براي پويائي و افزايش مز حمل ونقلهاي شركت

صنعت گردشگري در ايران روند به بخش خصوصي واگذار شود تا در محيط رقابت به ارائه خدمات بهتر روي آورند تا  تخدما

 ي را طي كند.رشد رو به

   عدم توجه به منابع انساني در صنعت گردشگري : -9

نيروهاي بكار گرفته شده در صنعت باشد. بيشتر يكي ديگر از مشكالت ما در اين صنعت عدم توسعه منابع انساني مي

اين  در نظر گرفتن نيازهايباشند و در اين صنعت بدون جهانگردي عموماً از لحاظ علمي غير مرتبط با صنعت گردشگري مي

شناسايي است. با  شده آثار منفي و عدم توسعه گردشگري ايجاد كه اين خود باعثاز منابع انساني استفاده شده است. صنعت 

  پرداخت. به تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد توانن نيازهاي صنعت گردشگري در سطوح آموزشي ميوگنجاند

  در زمينه جذب گردشگر:ضعيف اطالع رساني و تبليغات  -3

وص كشور ايران و امكانات و يكي ديگر از مهمترين عوامل جذب گردشگر از ساير كشورها اطالع رساني و تبليغات در خص

ها و نهادهاي درگير با صنعت گردشگري كه متواليان اصلي اين صنعت باشد كه متاسفانه سازماندشگري آن ميهاي گرجاذبه

باعث ركود در صنعت ، هاجاذبهاند. عدم آشنائي با ندارند و يا بسيار ضعيف عمل كردهدر اين خصوص فعاليتي  هستند

 ري و ارايه به جهان به رشد اين صنعت كمك چشمگيري نمود.مناسب در حوزه گردشگ هايبا تهيه برنامه. شودگردشگري مي

 
 

 

 

 بحث و نتيجه گيري 0-0
هاي اقتصادي و وضعيت سازماني قرار ندارد هاي موجود، ساختاردهد امروزه عملكرد شهري بر پايه حفظ نقششواهد نشان مي

ه نحوه واكنش نسبت به اتفاقات سريع محيط بلكه بر پايه انعطاف پذيري قرار گرفته است. موفقيت شهر به طور گسترده ب

ها  در شهرهاي ايران نشان از سابقه ها، سراهاي تجاري، بازارها و تيمچهشود. وجود كاروانسراداخلي و خارجي مشخص مي

ها مشاركت بخش طوالني گردشگري در شهرهاي ايران است. ادامه حيات اين صنعت در رونق اقتصادي شهرها و پايداري آن
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توان شهرهاي ايران را در گذاري براي رونق گردشگري ميطلبد. جلب اعتماد، تقويت مشاركت و تسهيل سرمايهوصي را ميخص

ها، استفاده از امكانات و استعدادهاي نهفته در ايران، جايگاه اصلي خود قرار دهد. برنامه ريزي صحيح در جذاب نمودن جاذبه

هاي بخش خصوصي و مردم اين صنعت پردرآمد رونق خواهد گرفت. ايجاد ظرفيت هاي نوين در كناراستفاده از فناوري

 تواند در رده بندي اوليه جهاني وارد شوند.هايي كه دارند ميهماهنگي بين دولت و مردم ايران با قابليت

يق كند. اين تشويق را شان تشونفعان را براي ارزيابي و تعيين موقعيتنقش راهبردي توسعه شهري، كنترل شرايط است تا ذي

تواند نقش توانمند توان در جهت ايجاد تغييرات ساختار شهري در رونق گردشگري سوق داد. راهبردهاي توسعه شهري ميمي

سازي يك شهر را در جذب بيشتر گردشگر و تداوم حضور آن داشته باشد. با ايجاد مديريت بر پايه گردشگري و گردشگري 

پايداري توان شهر را در راه يك توسعه پايدار هدايت نمود. شگري الكترونيكي در اولين گام ميگذاري گردشهري با پايه

هاي مديريتي بايد رسيدن به اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي اهداف توسعه پايدار در يك شهر است. در برنامه

هاي هاي زياد در حوزه گردشگري اين صنعت در برنامهپتانسيليك توسعه پايدار گام برداشت. اما متاسفانه در ايران با توجه به 

مديريتي كالن كشور كمرنگ است. حضور گردشگر در شهر باعث ايجاد حيات اجتماعي، حيات فرهنگي، اقتصادي در شهر شده 

هاي مديريتي هشود. تغيير در نگرش مديريتي و ورود گردشگري به عنوان يك صنعت در برنامكه همان توسعه پايدار است مي

 اولين اقدام براي رسيدن به توسعه پايدار در اين صنعت با ارزش است.
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