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 چکیده

می آید ،اما گردشگری از نظر ماهوی قبل از امروزه صنعت گردشگری یکی از بزرگترین منابع درآمدی بسیاری از کشورها به حساب 

شود. سوب می  شگری مح صلی گرد ست و فرهنگ به عنوان جاذبه ا شد،امری فرهنگی ا صادی مطرح با  آنکه به عنوان پدیده ای اقت

 در گردشگری صنعت توسعه گوناگون دارد. مناطق محیطی زیست و ،اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی شرایط بر بارزی اثرات گردشگری

ضایی الگوهای ستی شرایط بهبود بر پدیده این اثرگذاری ساز ،زمینه شهری ف راهبرد  اتخاذ با جهت بدین .است شهرها ساکنین زی

 اهداف از صنعت،یکی این پتانسیلهای تمامی از مندی بابهره مناسب شهری محیط ،ایجاد شهری بافت در گردشگری صنعت توسعه

ست شهری طراحی صادی شرایط بنابراین بهبود. ا شتی و اقت صتهای ایجاد کمک به ساکنین معی  سرمایه متنوع،افزایش شغلی فر

 قرار مطالعه مدنظر مورد محدوده شگگهری طراحی در متنوع رفاهی خدمات و امکانات اسگگتقرار و گردشگگگر جذب در جهت گذاری

ست گرفته سیلهای به توجه با دیگر طرف از.ا ستهای و راهبردها شهری ، بافت در موجود تاریخی و فرهنگی پتان  در طراحی سیا

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی به ارزیابی تاثیرات فرهنگی این  شده است. متمرکز فرهنگی گردشگری راستای توسعه

شگری  ءپدیده و راهبردهای ارتقا سعه گرد ستای تو شهری در را ست های طراحی  سیا ست و در آخر  شگری پرداخته ا کیفیت گرد

   مختصر بیان میکند.فرهنگی را به طور 

 

 فرهنگ،گردشگری،راهبردهای ارتقاء کیفیت گردشگری :کلید واژه ها
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  مفاهیم و گردشگری،تعاریف  

  شناسی واژه

 دور معنای به turns التین لغت در ریشه که شده اخذ گشتن معنای به tour کلمه از گردشگری لغت

شت و رفت ، زدن صد و مبدا بین برگ سپانیایی به یونانی از که دارد چرخش و مق سه و ا سی به نهایت در و فران  یافته راه انگلی

 سکونت محل به بازگشتی سپس و گیرد می انجام مقصدی به مسافرتی آن در که سفری به گردشگری وبستر فرهنگ در.است

 در. است شده معنا سرگرمی برای تفریح و مسافرت معنای به گردشگری النگمن لغت فرهنگ در.گردد می دارد،اطالق بر در را

 (81-1385،81 یزدی، پاپلی) "است آمده (رضایت یا لذت)تفریح برای مسافرت معنای به، گردشگری الروس فرهنگ

 

  گردشگری تعریف

 از خارج به دالیل دیگر و کار اسگگتراحت، برای که افرادی فعالیتهای از عبارتسگگت...دارد وجود گردشگگگری تعریف 43 حدود"

 انواع دارای گردشگری .کنند می اقامت درآنجا ساعت 24 برای حداقل و یکسال برای حداکثر و کرده سفر خویش معمول محیط

 معصگگومی، )"شگگود.می حاصگگل گردشگگگری از دیگری نوع،انواع سگگه این ترکیباز  .اسگگت مرزی برون و مرزی درون ، بومی

شگریگ".(1385،801 ست عبارت رد ستراحت،کار برای که افرادی فعالیتهای از ا  سکونت محیط از خارج به دیگر دالیل و ا

 اجتماعی بعد از "(.1385،13، یزدی پاپلی) "کنند می اقامت آنجا در متوالی سال یک برای کرده،حداکثر سفر خویش معمول

شگری تعریف نیز صل ، گرد شترك ف شگران عادی غیر زندگی و بومی ساکنان عادی زندگی بین م  پاپلی)" گیرد می بر را گرد

شگری،جا کلی بطور (.81 ،1385، یزدی صد شدن،بدون جا به گرد سب ق صد به درآمد ک سب یا و لذت،تفریح ق  می تجربه ک

  .باشد

 و محیطی زیسگت فرهنگی، اقتصگادی،اجتماعی ابعاد در که دارد وجود گردشگگری زمینه در گوناگونی دیدگاههای و ها نظریه

 (.81و1385،81معصومی،)است بندی طبقه قابل اقلیمی،سیاسی

 و مرکز دیالکتیک و ،بازاریابی تقاضا و داری،عرضه سرمایه مسائل دیدگاه این در :اقتصادی دیدگاه

  .گیرد می قرار بحث مورد داری سرمایه دیالکتیک و کارگری و کار پیرامون،مرکز،مسائل
 

 و گردشگری توسعه به گرایان منفی و گرایان مثبت نگرش دیدگاه این در :فرهنگی – اجتماعی دیدگاه

 .گیرد می قرار بررسی مورد میزبان و میهمان بر آن تاثیرات

 این در. کند می مطرح را پایدار گردشگری اساس و پایه دیدگاه این :اقلیمی و محیطی زیست دیدگاه

 .است مطرح گردشگری کردن بومی و بومی گردشگری دیدگاه،

 جا به کشورها از خارج و داخل در را اثراتی گردشگری سیاسی دید از :ژتوپولیتیکی و سیاسی دیدگاه

 را دیگر مثبت آثار و ساالری مردم گسترش و ملی المللی،وحدت بین امنیت و صلح گسترش.گذارد می

 .گذارد می برجای
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 گردشگر تعریف

 از ،بازدید تفریح منظور به که شود می اطالق کسی به ،گردشگر 1964 سال در ملل سازمان توسط شده ارائه تعریف اساس بر"

 بر مشروط .کند می سفر دارد اقامت آن در که کشوری از غیر کشوری به زیارت یا ورزش )معامله (تجارت ،معالجه، دیدنی نقاط

 گزیند اقامت سال یک تا ماه شش حداکثر و ساعت 24 حداقل اینکه

صومی، )" شگر عبارتی به (.1385،102مع ست فردی دیگر،گرد صل درآمد که ا  برای دیگر، جایی در را فعالیت یا کار از حا

 .ندارد مادی منفعت قصد سفر از و کند خرج فراغت اوقات گذران
 

  گردشگری تاریخچه

سانها تاریخ ماقبل دوران در ست هدف با ان ست و خطر از غذا،دوری آوردن بد سافرت هوای جوی و ج ساعدم  با اما.کردند می م

شی به مهارت،خانه افزایش سطی قرون طی.شد ومعامالت تجارت ، سفر از آنها انگیزه و یافت کاهش دو  زیارتی سفرهای و

 صنعتی انقالب.شد می انجام تجربه و دانش کسب نیت به سفرها بیشتر رنسانس دوران در و شد می شامل را سفرها مهمترین

شاورزی کارگران مهاجرت چون هایی پدیده.بوجودآورد را جمعی سفرهای بنیان سترش و شهرها به ک شینی،اختراع گ  شهرن

 گسترش ازعلل مسافرت و تفریح برای طبقات این بیشتر توانایی و شد اجتماعی تغییرات ایجاد باعث کشتی و قطار بخار ماشین

ضر عصر .بود گردشگری صنعت  فناوریهای.است داده افزایش سفر برای را مالی های توانایی و امکانات به دسترسی توانایی حا

ما، همچون نوین باطات و کامپیوتر هواپی  افراد تفریح و زندگی ، کار شگگگیوه در تحول موجب اینترنتی و ای ماهواره ارت

سترده جهانگردی".شد ست خدماتی صنعت ترین گ شته از بیش سرعتی با یقین وبه ا سترش امروز و گذ  تا اگر.یافت خواهد گ

شتاری محدود منابع از دریافتی اطالعات گردشگری انگیزه و عامل مهمترین دیروز سیاحتنامه)نو شد، (عکس و کتاب،روزنامه،  می

 است شده موجب کشورها همه در مرزی درون شنیداری – دیداری ای،تولیدات ماهواره های اطالعاتی،برنامه شاهراههای امروزه

 (.1383،80قنبریان،)"آورند روی ،آن به گردشگری ویژگیهای از گیری بهره و دیدار انگیزه با مخاطبان از عظیمی خیل که

سفر زندگی سبک تغییر و صنعتی انقالب از بعد شر،  یک به که جایی درآمد،تا زندگی ضرورتهای از جزئی صورت به رفتن ب

صاددانان.شد تبدیل صنعت شته برخود صنعت نام تواند می شود ملی درآمد افزایش موجب که آنچه هر معتقدند اقت شد دا  با

 از زمان،پس گذشت با صنعت این اقتصادی توجیه و درخشش دلیل به.شود می بندی طبقه خدماتی صنایع زمره در گردشگری.

 .است داده اختصاص خود به را صنایع پرسودترین عنوان نقل و حمل و نفت

  گردشگری شناسی گونه

 رویکرد یک در و است فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی امور ترکیب بیانگر خوبی به که است جهانی جریانهای از یکی گردشگری

سامدرن و مدرن،مدرن ماقبل فضاهای تمامی بر سیطره جهانی ستفاده به میل گردشگری.دهد می شکل را پ ضا از ا  اوقات در ف

 . است مختلفی اهداف و ها انگیزه با فراغت

سان،فرهنگ از جریانی دربرگیرنده کلیت یک در گردشگری" ضاهای در که آنهاست میان متقابل کنش و سرمایه،ان  جغرافیایی ف

 آثار این از یکی گردشگران استفاده برای فضا عرضه در محلی ساکنین برای اشتغال و درآمد ایجاد.نهد می برجای مختلفی آثار

  Briedenhann, 2004,7).) "است

ضایی پردازش در گردشگری ضایی عملکرد و ساختار آنها از کدام هر که دهد می ارائه را متفاوتی الگوهای ف  پی در را خاصی ف

 طبیعت یا)طبیعی گرشگری و عشایری روستایی،گردشگری شهری،گردشگری گردشگری دربرگیرنده گردشگری الگوهای. دارد

 . طلبد می گردشگری زمینه در را ای ویژه عملکرد و ساختار یک هر که است(گردی
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 گردشگری هدف شود می انجا اقوام و بومی افراد زندگی سبک مشاهده منظور به گردشگری نوع این:قومی گردشگری -8

 .است آنان های تجربه در شرکت و مختلف اقوام شناخت قومی

 .است آن از آگاهی و دیگر ملل هنرهای شناخت پی در هنری گردشگری:هنری گردشگری -2

 می تاریخی وابنیه مکانها  ازموزه بازدید به شود می نامیده نیز "میراث گردشگری" که گردشگری اینگونه:تاریخی گردشگری  -1

 .است داده اختصاص خود به را ازگردشگری ای عمده بخش وامروزه پردازد

شگری -1 شگری از اینگونه تاکید:گرا طبیعت گرد  و زیبا طبیعت آغوش به بردن پناه و محیطی و طبیعی های جاذبه به گرد

 .است طبیعی های جاذبه از بردن لذت و درك و تحسین

 معدنی، آب های ازچشمه ورزشی،استفاده فعالیتهای در شرکت به معطوف گردشگری از اینگونه به توجه:تفریحی گردشگری -1

 .است راحت و دلنشین محیط یک در اجتماعی برخوردهای و آفتاب حمام

شگری -1 صود:کاری گرد صلی مق شگری اینگونه از ا ستراحت یا تفریح گرد ست ا شی انجام بلکه نی  با توام حرفه و کار از بخ

 18-20)و1374 ، رضوانی) ت.اس مسافرت

  شهری گردشگری  

 جاذبه آنکه دلیل به شهری نواحی.است شهری کند،گردشگری می عمل آن چهارچوب در گردشگری که فضایی الگوهای از یکی

سیاری فرهنگی و تاریخی مختلف های صد دارند،غالبا ب شگری مقا سوب مهمی گرد  های - جاذبه عموما شهرها.شوند می مح

سالنهای ها،بناهای موزه:شامل بزرگی و متنوع ستادیومهای تئاتر، یادبود، شی ا  با مناطقی خرید، مراکز بازی، شهر ، پارکها ، ورز

  کند می جذب خود به را بسیاری گردشگران که هستند دارا را مشهور افراد یا مهم حوادث به مربوط مکانهایی و تاریخی معماری

" ( 1995,63 .(Timothy,  

 های انگیزه با شهری مناطق به سفر با رابطه در گردشگری فضای تولید و میزبان – گردشگر متقابل عملکرد شهری، گردشگری"

ستفاده و ها جاذبه از بازدید و متفاوت سهیال از ا ست گردشگری به مربوط خدمات و ت ت ضا بر را متفاوتی آثار که ا صاد و ف  اقت

شان و کند می بیان را گردشگری جریان مختلف عوامل بین پیوستگی خوبی به تعریف این ".نهد می برجای شهری  دهد می ن

 .دارند بعدی چند شهری،کارکردی نقشهای که
   

  فرهنگی گردشگری مفهوم

شم از فرهنگ مفهوم" سانی شده رفتارآموخته جغرافیایی،الگوهای انداز چ  ایده انتقال چهارچوب الگوهادر این. گیرد می دربر را ان

سطوره سلی از تصورات و ها ها،ا  پایه بر جغرافیایی محیط هر در را فرهنگی انداز ،چشم دیگر گروه به گروهی از یا دیگر نسل به ن

 افزایش به رو شگگگدن جهانی که ای برهه در(1375،11 هاگت،)"دهد می شگگگکل فنی و اجتماعی و ذهنی واقعیات و میراث

ست،حفظ شم از نگهداری و ا ستلزم فرهنگی اندازهای - چ ست،یعنی آن تبلیغ و معرفی بومی،م شیم جهانی اینکه ا  محلی و بیاندی

 . کنیم عمل

 توسعه به دستیابی همچنین. شود می نگهداشته پاس نیز بومی فرهنگهای جهانی، قوانین به احترام عین در که است اینصورت در

 گشته مبدل ضروری ای پدیده به آنها از حاصل ومیراث فرهنگها دیگر شناخت ت جه بدین.شود می محسوب حق یک فرهنگی

ست ساس این بر.ا شگری ا سان بعدمفهومی،حرکت فرهنگی،در گرد  جاذبه از دیدار هدف با سکونتش محل از وی شدن جدا و ان

ست های شد می جدید تجارب و اطالعات آوردن فرهنگی،بد شگری بعد در.با سان حرکت شامل فرهنگی فنی،گرد  دیدن برای ان

شانه میراث مکانهای همچون خاص فرهنگی های جاذبه شناختی های فرهنگی،ن شها،که و ،هنرها فرهنگی و زیبا  از خارج در نمای

شگری .شود دارد،می قرار سکونت معمولی مکان صر در گرد ضر ع ست،باید بهتر کیفیت و تنوع پی در حا شت توجه ا  در که دا

 و فرهنگی گردشگری پیدایش عصر در حالیکه اند،در بوده محض تفریح و لذت دنبال به گردشگران اکثر دور چندان نه ای گذشته
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شگری ست محیط گرد شگران از زیادی بخش ، غیره و زی ستن،تجربه آموختن، دنبال به جویی لذت کنار در گرد  و اندوختن دان

سرار و محیطها و فرهنگها درك ستند روحی نیازهای رفع یا و طبیعت ا شیدن عمق بنابراین .ه سافرت اهداف به بخ ست م  خوا

 مدنظر را زیر اهداف ای بیانیه انتشار طی فرهنگی گردشگری منشور.بشود هم گردشگری موسسات خواست باید که شده گردشگر

 :دارد

شویق.8 سهیل و ت صدیان کار ت شان منظور به( معنوی و مادی فرهنگ میراث)میراث مدیریت و حفظ مت  به میراث اهمیت دادن ن

 .بازدیدکنندگان و میزبان جامعه

 را میزبان جامعه زنده فرهنگهای و میراث که هایی شیوه به گردشگری اداره و حمایت برای گردشگری صنعت پیشرفت به کمک.2

 .کند اصالح را آن و شمارد محترم

 مکانهای وشگگکنندگی اهمیت ه دربار گردشگگگری صگگنعت متولیان و زیسگگت محیط طرفداران میان گفتگو تشگگویق و تسگگهیل.1

 برای سیاستها و طرحها کنندگان تدوین تشویق.1.آنها برای پایدار ای آینده به دستیابی برای زنده فرهنگهای و ها میراث،مجموعه

 زمینه در فرهنگی فعالیتهای و میراث مکانهای تبیین و ارائه با مرتبط گیری اندازه قابل و جامع راهبردهای و اهداف به دادن شکل

شگری گیری شکل159- 160).،1381 ایکوموس،) آنها از نگهداری و حفظ  ارائه و محل امکانات به منطقه هر در فرهنگی گرد

 یک به دادن شکل و سازمانی و اجتماعی ساختار مفهوم در فرهنگی گردشگری از ای منطقه و محلی موجود،پشتیبانی جذابیتهای

 گردشگری طورکلیبه  .باشد مفید تواند می گردشگری مضررات و فواید پیرامون ساکنان آگاهی افزایش.است فرهنگی انداز چشم

 Bachleitner) و1999,202 ):یابد رونق زیر آثار از تواند می منطقه هر در فرهنگی

  محلی، ساکنان گمشده فرهنگی آثار و امتیازات یافتن اهمیت و کردن کشف دوباره 

  فزاینده، توسعه و فرهنگی هویت و فضایی بعد در ای منطقه آگاهیهای توسعه و تشخیص امکان 

  فرهنگ، یک به خوب احساس یک 

  مدت، بلند دوره یک در اقتصادی زیربناهای ایجاد 

  منطقه، گردشگران و بومی اهالی میان اجتماعی تعامالت افزایش 

  رکود، حال در اقتصاد یک در اشتغال افزایش 

 فهم یا بریادگیری،تجربه تعاریف،تاکید ینا در معمول مسگگاله یک ولی شگگده تعریف متفاوتی روشگگهای به فرهنگی گردشگگگری"

 قرار بررسگگی مورد که آنچه طبق بر ,Douglas). 2001 )   باشگگد می دیگر فرهنگهای یا فرهنگی فرهنگی،منابع فعالیتها

شگری در که گرفت،آنچه ضور بارز فرهنگی گرد ست،ح شگری در فرهنگی عامل یک حداقل ا ست گرد شگری کلی بطور.ا  گرد

صورت توان می را فرهنگی شگری: کرد تعریف زیر ب شگری از ای گونه فرهنگی گرد ست گرد شگر که ا صر از گرد  - فرهنگی عنا

 نوعی به گردشگری نوع این .برد می بهره... (و مذهب و مردم،عقاید سنن و تاریخی،آداب ابنیه جمله از)  فرهنگی میراث و تاریخی

  ."شود می سرزمین یا قوم آن افراد ویژگیهای و فرهنگ،سنت با گردشگر آشنایی سبب و دارد گردشگر برای آموزشی خاصیت
 

  گردشگری و فرهنگ مقوله دو ارتباط  

ست رمزی فرهنگ" شترك وجه واقع در و آموزیم می که ا ست دیگران و ما بین م شتن میان در و "یادگیری". ا  به ها ایده گذا

 و "فرهنگ" رو این از.گردد مشترك و شود آموخته باید که است نیازمند نمادهایی و رمزگذاری به هم ارتباط و دارد نیاز"ارتباط"

 ( 18، 1379 ، اسمیت)". نیستند جداشدنی "ارتباطات"

 فعالیتهای ر اث در که ای ارتباطی فراگرد به اگر. است " گردشگری"، فرهنگی بین ارتباط های شیوه ، از یکی
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شگری صر شش ردپای بنگریم دقت به آید می وجود به گرد شگر" شامل که را عن  و"تاثیر"،"جاذبه" ،"انگیزه" میزبان"،" گرد

 کنار در عناصر این گردآمدن امکان که جا هر و اند تشخیص قابل عناصر این گردشگری فعالیت هر در. میابیم در است " بستر"

شد فراهم هم شگری که گفت توان می با ست گرفتن شکل حال در"فرهنگی میان ارتباط" یک عنوان به گرد  1376 همایون،)"ا

،221) 

 در فرهنگها متقابل ارتباطی،ارتباط وسگایل گسگترش با.دهد می تشگکیل را جامعه آن موجودیت و هویت ای جامعه هر فرهنگ

شود، منجر جامعه فرهنگی غنای به است ممکن ارتباط این اگرچه.است کرده پیدا بیشتری اهمیت یکدیگر با گوناگون جوامع  از ن

 می شگگدت همواره فرهنگی عرصگگه در رقابت بنابراین. نیسگگت گریزی دیگر فرهنگهای با روابط از کنونی دنیای در دیگر طرفی

ضی که بطوری.یابد شورها بع شهای و فرهنگ تحمیل در سعی ک  می "فرهنگی تهاجم" آن به که دارند دیگر جوامع بر خود ارز

 .گویند

 در که ای گونه ،به اسگگت فرهنگی امر یک باشگگد مطرح اقتصگگادی پدیده یک عنوان به آنکه از قبل ماهوی نظر از گردشگگگری"

سیاری فرهنگی آن،آثار پیرامون ستی شرایط در.گیرد می شکل ب سامدرنی ست،انتخاب مطرح گردشگری مختلف های گونه که پ  ا

 . است اقتصادی – فرهنگی امر یک گردشگر توسط گونه

 بیشتر شناخت برای ای- مقدمه آشنایی این.سازد می آشنا دیگر فرهنگهای و انسانها و جغرافیایی فضاهای با را انسانها گردشگری

سان صلی جاذبه عنوان به خود فرهنگ که است حالی در این.است خویش از ان  که فرهنگ بدون .شود می محسوب گردشگری ا

شگری بود خواهد هم شبیه جا همه کند می ایجاد را تفاوتها شگری ، جوامع تفاوتهای مبنای بر وگرد  نخواهد عینیت دیگر گرد

 (1، 1380 ، فیس بونی)"داشت

 قالب در گردشگری به نگرش اضطرار مسئله این.است اقتصادی مسئله زمینه پیش گردشگری در فرهنگ بنابراین گیرد می شکل

شد می قوت را فرهنگی رهیافتهای سافرت برای انگیزه ایجاد موجب فرهنگ که زیرا بخ شگری".شود می م  امر یک عنوان به گرد

 و ها،نیازها ها،خواسته انگیزه انسانها، با و شود می سبب را تبادلها و کان،تعاملها م یک در گردشگری جریان سوی دو در فرهنگی

ست جامعه فرهنگ از منبعث که آنها آرزوهای ست ارتباط در ا سعه.ا شگری تو  که شود می موجب فرهنگی پدیده عنوان به گرد

 کرده،به درك بهتر را یکدیگر توانند می آنان مبنا این بر.آید بوجود میزبان جامعه و گردشگر بین فرهنگی تبادل برای کافی فرصت

 را خود تا برد می کار به و آفریند می جامعه یک که شود می تلقی نمادهایی نظام عنوان به فرهنگ.بگذارند احترام هم فرهنگ

سطه این به و دهد سامان سهیل را متقابل کنش وا  طریق از فرهنگ (.1378،11 ترنر،)"   سازد  مند قاعده را رفتارها نموده، ت

شگری میان این در     .شود می پویا پیرامونش محیط با انطباق و دیگران با متقابل کنش  متقابل کنش های شیوه از یکی گرد

 فرهنگی عمیق اختالفات جوامع از بعضی در دیگر سوی از تهاجمی فرهنگهای و سو یک از تدافعی فرهنگهای وجود.است فرهنگی

 اجزا .باشد دارا را فرهنگی کنشهای و تعامالت توانایی که پویاست فرهنگی اصل در .آورد می بوجود میزبان جامعه و گردشگر بین

 ,Inskeep)  1991) :از عبارتند فرهنگی گردشگری های جاذبه و

  باستانی و تاریخی سایتهای و آثار 

  ملی و ای بومی،منطقه رسوم و آداب 

 ها موزه و فرهنگی یادمانها،بناهای 

  محیطی زیست معیشت های شیوه 

  نژادی و قومی گروههای همه و عشایر و اقوام،ایالت 

 مانیل بیانیه انتشار با گردشگری مسائل در فرهنگها تعامل و تبادل نحوه و گردشگری در آن اهمیت و فرهنگ ، کلی نگرش یک در

 ضمن بیانیه این در.گرفت قرار اساسی توجه مورد (WTO) گردشگری جهانی سازمان عمومی مجمع اجالس در 1980 سال در
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سته دولتها المللی،از بین و داخلی گردشگری از ناشی اجتماعی و فرهنگی مثبت آثار شمردن بر  فرهنگی منابع حفظ در شد خوا

 اصول به ، گردشگری سازمان عمومی مجمع ، 1982 سال در.نشود آنها رفتن بین از باعث مستمر استفاده که نحوی بکوشند؛به

 در که گردشگری جهانی سازمان مجمع اجالس ششمین". شد منتشر آکاپولکو سند لذا و نگریست بیشتری تفصیل با مانیل بیانیه

ستان در 1985 سال شکیل بلغار شار با شد ت شگری حقوق"اعالمیه انت شگر تکالیف و گرد شهای بلوغ"گرد  مورد در موجود نگر

 منظر از المللی بین و داخلی از اعم گردشگری مختلف های عرصه سند این در. ساخت نمایان را اجتماعی – فرهنگی آثار کنترل

 ، یزدی پگگاپلی)" گرفگگت قرار توجگگه مورد دارنگگد دوش بر بگگازدیگگدگننگگدگگگان و ،میزبگگانگگان دولتهگگا کگگه وظگگایفی و حقوق

شگری"(.1385،18 صلی شاخه دو شامل فرهنگی،  گرد ست ا شگری:ا شگری و میراث گرد  یزدی، پاپلی )"(زیارتی)دینی گرد

1385،11) 

  منطقه هر در فرهنگی گردشگری رونق معایب و مزایا

 مسئله.بگذارد مقصد بر منفی تاثیراتی تواند می خود اقتصادی و فرهنگی مزایای کنار در فرهنگی گردشگری که داشت توجه باید

 توسعه مانع نباید احتمالی ضررهای است،اما فرهنگی گردشگری مضرات از فرهنگی آثار تخریب و فرهنگی فرهنگی،استحاله تهاجم

شگری سانی اطالع و آموزش.گردد فرهنگی گرد شگری تواند می میزبان، و میهمان محافظت و کنترل ، ر  پایدار را فرهنگی گرد

 زیر موارد توان می گردشگری، منفی و مثبت پیامدهای بیشمار موارد میان از گوناگون، منابع در گسترده مطالعات برمبنای.نماید

 :برشمرد شهر با ارتباط در کلی طور به را

 :منفی بالقوه پیامدهای

سعه مخالفان شگری تو سعه این چند هر که معتقدند گرد ستی موجب تو  در موثر عامل دلیل به آنرا اما شود می ملل بین دو

 .اند نکوهیده را صنعت این در اشتغال با پیشخدمت، به ملت یک افراد شدن تبدیل و پذیری فرهنگ

  فرهنگی و تاریخی آثار و ابنیه حد از بیش فرسایش و دیدن آسیب 

  محلی فرهنگی الگوهای اصالت دیدن آسیب و فرهنگی استحاله امکان 

  غیرشرعی و غیرقانونی فعالیتهای وجود امکان 

  فرهنگی تهاجم احتمال و میزبان مردم زندگی نحوه تغییر 

  آن به پاسخگویی در شهر توانایی عدم و گردشگران و مسافران خاطر به جمعیت افزایش 

 خودی و گردشگران   رسوم و آداب میان تفاوت وجود دلیل به میزبان مردم در "اجتماعی دوگانگی" ایجاد امکان 

 .برند نمی سودی گردشگری      از که افرادی مخارج افزایش و گردشگرپذیر مناطق در خدمات و کاالها گرانی احتمال 

 گردشگری به آوردن روی و کشاورزی مثل پایه فعالیتهای کردن رها و روستایی نواحی از مهاجرت 

سبت محلی ساکنان ناراحتی  شگران به ن شگران اندازه از بیش تراکم دلیل به گرد ستفاده  سهولت عدم و گرد  و امکانات ازا

 شهری تسهیالت

  آنها تقاضای افزایش با هنری کاالهای کیفیت افت 

 :مثبت بالقوه پیامدهای

شگری  سترش موجب گرد شگران میان فکری روابط و فرهنگی تبادالت گ شگری شود می میزبان مردم و گرد  امکان گرد

شگری کند می فراهم را آنها از گیری بهره موجبات و تاریخی آثار و بافتها احیای سی جامعه دید از گرد سی و شنا شنا  روان

 :شود می دانش  سطح ارتقاء و دادها استع شکوفایی و شخصیت رشد موجب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  بخشها سایر با مقایسه در زنان برای مناسب شغلی فرصتهای ایجاد 

  آثار مرمت برای درآمد کسب و تاریخی ابنیه و آثار از حفاظت انگیزه افزایش 

  محلی جامعه به احترام افزایش و میزبان و میهمان ملتهای بین دوستی و احترام 

  مرتبط سازمانهای و شرکتها میان در بویژه گردشگری فعالیت برای رقابت ایجاد 

  برقراری برای دیگر زبانهای یادگیری برای اشتیاق و آن ترویج و محلی زبان به بیشتر عالقمندی 

 گردشگران با ارتباط      

  ، تفریحی پذیرها،محلهای ورزشی،میهمان های مجموعه همچون گردشگران برای تسهیالت ایجاد 

 ... و درمانگاه     

  میزبان مردم زندگی کیفیت بهبود و درآمد افزایش 

 

 

 

 

 

 

  فرهنگی گردشگری اصول تدوین  

 .است آمده زیر جدول در فرهنگی گردشگری راهبردهای شده مطرح مباحث به توجه با

 

 پیشنهادی راهبردهای نظری چارچوب اصلی محورهای

 

 و آثارتاریخی از مندی بهره و حفظ لزوم

 گردشگری رونق درجهت میراث فرهنگی

 سرزنده شهری گردشگری فضاهای رونق جهت در فرهنگی آثار از گیری بهره و تاکید 1-

 پیاده حرکت و حضور به نهادن ارج با محیط و انسان رابطه تحکیم و مکان حس ایجاد 2-

 

 ازفضگگاهای اسگگتفاده در انگیزش ایجاد

شگری شگران و ساکنین در گرد  با گرد

 کردن پر جهت امکاناتی سگگازی بسگگتر

 فراغت اوقات

 

 اجتماعی برخوردهای افزایش و بهبود جهت در بسترسازی و کننده دعوت فضاهای طراحی 3-

 فرهنگی - تاریخی عناصر پیرامون شهری فضاهای در

 بعد و قبل مکث، برای مکانهایی طراحی دانستن؛ و یادگیری ، تجربه کسب جهت بسترسازی 4-

 اندیشه و استراحت برای فرصتی حرکت از

 

 و گردشگری زیربناهای توسعه

 بافت ساکنین نیازهای رفع

 

 سواره و پیاده حرکت به بخشیدن انتظام و ها پیاده برای بافت درون امنیت و ایمنی افزایش 5-

 اقلیمی آسایش تامین و طبیعت به توجه با محیطی آلودگیهای کاهش 6-

 

 (نگارنده:ماخذ) فرهنگی گردشگری اصول تدوین- 1جدول
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 بر عالوه ریزی برنامه و مدیریت همچون دیگر های زمینه مشگگارکت نیازمند تحقق فوق،برای جدول در شگگده مطرح راهبردهای

 زمینه در اصلی سیاستهای فوق، جدول در نظری چارچوب اصلی محورهای از شده استخراج راهبردهای به توجه با.هستند طراحی

 :است زیر موارد شامل گردشگری پیاده محورهای شهری طراحی

 سرزنده گردشگری شهری فضاهای رونق جهت در فرهنگی آثار از گیری بهره و تاکید :8 راهبرد

 شاخص عناصر پیرامون محدوده مناسب شهری فضای ایجاد با مسلط و ای نشانه نقاط بر تاکید-8

 ارزشمند فرهنگی -تاریخی عناصر پیرامون محدوده در متنوع و پیوسته گردشگری پیاده مسیرهای طراحی-2

 جدید های طراحی در آنها از گیری بهره و شهر تاریخی بناهای از الگوبرداری-1

 پیاده حرکت و حضور به نهادن ارج با محیط و انسان رابطه تحکیم و مکان حس ایجاد :2 راهبرد

 پیرامون تاریخی بافت و شهر اصلی ساختار با محور فعالیتی و کالبدی ارتباط ایجاد-8

 مردمی تجمعات جهت پذیرا و منعطف محوری و متعدد پاتوقهای ایجاد -2

ضاهای طراحی:1 راهبرد سترسازی و کننده دعوت ف ضاهای در اجتماعی برخوردهای افزایش و بهبود جهت در ب  پیرامون شهری ف

 فرهنگی - تاریخی عناصر

 ...و فرهنگ نگارخانه،موزه،خانه همچون فرهنگی های کاربری غلبه با مختلط های کاربری از استفاده-8

ستورانهای همچون خدماتی- تفریحی قطبهای ایجاد-2 شتغالی خود مراکز ایجاد و خیابانی های روباز،کافه و کوچک ر  بازارچه و ا

 دستی صنایع فروش

 گردشگری محورهای در مردم حضور برای شهری تجهیزات و مبلمان مناسب طراحی -1

 و قبل مکث، برای مکانهایی طراحی دانستن؛ و یادگیری ، تجربه کسب جهت بسترسازی:1 راهبرد

 اندیشه و استراحت برای فرصتی حرکت از بعد

ستفاده-8 صر از ا ضاهای :همچون طبیعی عنا شاط و سرزندگی ایجاد جهت در محدوده در درختان و سبز ف سایش ، ن  و اقلیمی آ

 مسیر جذابیت

  حرکت مسگگیر در طبیعی و مصگگنوع عناصگگر از اسگگتفاده با و حرکتی کریدورهای بر ناکید با حرکت تداوم و توالی ایجاد-2

 ...(و پله ، صفه رواق، گیاهی، پوشش آب، جداره،کفسازی،)

 مصنوع و طبیعی عناصر از استفاده با مسیر انتهایی و ابتدایی نقاط و ها ها،ورودی آستانه مناسب تعریف-1

 سواره و پیاده حرکت به بخشیدن انتظام و ها پیاده برای بافت درون امنیت و ایمنی افزایش :1 راهبرد

 محدوده در دسترسی مراتب سلسله حفظ بر تاکید-8

 کنارگذرها در ها اتومبیل توقف رساندن حداقل به و گردشگران و ساکنان برای جمعی پارکینگهای اختصاص-2

سیرهای جوار در عریض های رو پیاده ایجاد-1 سهیالت با آن تجهیز و سواره م صالح جمله از پیاده ویژه ت سب م  پیاده حرکت منا

 .کفسازی برای

 و سگگاکنین نیاز رفع جهت در فرهنگی های کاربری و گردشگگگری پیوسگگته و باز فضگگاهای به مخروبه و بایر زمینهای تبدیل-1

 گردشگران

 محور فعال نقاط و تقاطعها نورپردازی طریق از روز شبانه در مناسب دید تامین-1

 اقلیمی آسایش تامین و طبیعت به توجه با محیطی آلودگیهای کاهش:1 راهبرد

 گردشگری محیط با هماهنگ و طبیعت با تلفیق در پارکینگ فضای طراحی-8

 بالکنها لبه در و سبز مسیرهای یا ها لکه صورت به محور درون شهری سبز فضاهای اختصاص-2

 آرامسازی طریق از سواره حرکت سرعت کاهش و محلی غیر خودروهای تردد از جلوگیری-1
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