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 چكيده : 

پايدار شهري،  سزايي در به وجود آوردن توسعهريت شهري نقش بهپذير است. مديدر جهان تحول عصر حاضر مديريت شهريدر

هاي درماني با  كند. شهر سرعين بعلّت دارا بودن آبگرمهاي توسعه شهري را ايفا ميها و طرحرفاه شهروندان، موفقيت برنامه

اندازهاي سبز سبالن و چشموجود طبيعت بكر، پيست اسكي آلوارس در نزديكي دامنه سر اقليم كوهستاني، خواص طبيعي،

است.  هاي گردشگري، توريستي و اكوتوريستي واقع شدهتاريخي داراالرشاد اردبيل با تنوع جاذبهنزديكي شهر آتشفشاني، در

هاي مديريت مؤثر و كارآمد شهري است. هدف از اين تحقيق بررسي، زمينه توسعه گردشگري شهري نيازمند اتخاذ سياست

هاي طبيعي و گردشگري منطقه به ويژه شهر سرعين و توانمندي نيروهاي انساني مجرّب استفاده از پتانسيلتجزيه و تحليل 

گذاري، اشتغال مولد و سالم را ي پايدار گردشگري و فرصت سرمايهتواند توسعهمي باشد. بكارگيري دانش مديريت شهري مي

تحليل نقش عوامل دروني و  swotاسنادي، ميداني و مدل ، ايانهدر شهر سرعين محيّا سازد. اين پژوهش به مطالعات كتابخ

پردازد. يافته ها با تحليل متغيرهاي تأثير ي پايدار گردشگري شهر سرعين ميبيروني مديريت شهري براي دستيابي به توسعه

شهري حاصل شده است.  گذار نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري از ديدگاه گردشگران، مردم محلي و مسئوالن

نتايج حاصله مبيّن ارائه راهبرد با ايجاد و تقويت زير ساخت ها ، تسهيالت ، جلب سرمايه گذاري و هماهنگي بين بخشي نهادها 

و با شناساندن توانمندي گردشگري مي توان به توسعه پايدار نايل آمد. و در آينده موجب رشد اقتصادي، توسعه پايدار 

سرعين همراه با فراهم نمودن عدالت اجتماعي، ارتقاء كيفيت زندگي، رفاه و آسايش شهروندان و مديريت  گردشگري و شهري

 يكپارچه شهري بين مديران شهري و مردم محلّي رابطه مستقيم و مثبتي را داشته باشد. 

 كليد واژه : مديريت شهري، توسعه پايدار، گردشگري

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

The role of city management and sustainable development of tourism 

on Sarein 

Abstract 

Contemporaneously city management of the world is developing. City management has an 

important role on creating sustainable development, welfare for the citizens and the success of 

plans and city development. 

     Sarein because of mineral waters with natural therapy capabilities, mountainous area, 

existence of naked nature, Alvars ski resort near green Sabalan domain and volcano 

prospective next to historical city of Ardebil with the variety of tourism and ecotourism area. 

Paving the way for city development needs making decisions on effective and influential city 

management. The purpose of this research is to analyze utilizing the natural and tourism 

potentials of area specially Sarein and the capabilities of skilled human resources. Utilization 

of city management knowledge can prepare sustainable development of tourism and creates 

fortune to investment and healthy entrepreneurship in Sarein city. This study applied library 

research, documents, field study and swat model on analyzing the role of inside and outside 

factors of city management on achieving sustainable development on tourism on Sarein. 

Findings are gained by analyzing effective factors on the role of city management on durable 

development from the viewpoint of tourists, local people and city authorities and the 

suggestions are to boost the infrastructure, facilities, investors attractions and cooperation 

among organizations by finding out about tourism capabilities for getting to durable 

development and on future will cause economical progress and sustainable tourism and city 

progress on Sarein along side with social justice, increasing the level of life quality, well fare 

of citizens and integrated management between city managers and local people to have direct 

and positive relations. 

Keyword: City management, Sustainable development, Tourist 
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 : مقدمهـ 1

مراكز شهري به علت دارا بودن جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي، غالباً مقاصد گردشگري مهمي محسوب مي شوند. شهرها با 

جاذبه هاي متنوع شامل: موزه ها، بناهاي ياد بود، سالن هاي تئاتر ، استاديوم هاي ورزشي، پارك ها، شهربازي، مراكز خريد، 

كان هايي مربوط به حوادث مهم يا افراد مشهور، جاذب گردشگران بسياري هستند. بنابراين، مناطق با معماري تاريخي و م

غذا ارتباطات حمل و نقل و ساير خدمات گردشگري، در شهرها  سلفحجم زيادي از امكانات گردشگري نظير: محل سكونت ، 

 ( .  533: 5831ه مي كنند ) پاپلي يزدي و سقايي، واقع اند كه بازديد كنندگان از مناطق اطراف، و خود شهر، از آن ها استفاد

زندگي جمعيت ساكن، در قالب اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و هدف مديريت شهري، ارتقاي شرايط كار و 

حفاظت از حقوق شهروندان، تشويق به توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار و حفاظت از محيط كالبدي است )سعيد نيا، 

(.مديريت شهري بايد براي شهر برنامه ريزي كند، فعاليت هاي شهري را سازمان دهد و بر فعاليت هاي انجام شده :64:581

(. انجام چنين مواردي به آگاهي از اصول :97:581نظارت كند و حتي براي انجام بهينه امور انگيزه ايجاد كند ) سعيد نيا ، 

 سازماندهي،هدايت و رهبري و نظارت و كنترل باز مي گردد.  مديريت، برنامه ريزي، ارتباطات،انگيزش،

امروزه گردشگري در دنيا ، يكي از منابع مهم درآمد و از عوامل موثر در تبادالت فرهنگي بين كشورهاست و به عنوان گسترده 

تابان است و ششد ( گردشگري در حال بسط و ر 5،  5834ترين صنعت خدماتي جهان حائز اهميت ويژه اي است. )كاظمي ، 

اين در حالي است كه جهان معاصر به دليل اختراعات تكنولوژيكي در زمينه ارتباطات و اطالعات به سمت فشردگي هر چه 

 بيشتر فضا و زمان پيش مي رود و اين امر خود تسهيل كننده جابجايي ميليون ها گردشگر در تمام نقاط كره زمين است. 

 ( 3،  5834پاپلي يزدي و سقايي 

در راستاي تحقق توسعه گردشگري، مديريت شهري مهم ترين ابزار است. بدين ترتيب مديريت شهري كه از سازماندهي عوامل 

، نيروها و منابع براي اداره امور و پاسخ گويي نيازهاي ساكنان شهر شكل گرفته و شامل كاركردهاي برنامه ريزي، اجرا، نظارت 

( با سازماندهي و شكل دهي به شهر، آماده سازي و مديريت بهره برداري از جاذبه ها،  17،  5835و كنترل است ، )رضويان، 

بهسازي و مرمت سايت هاي تاريخي ، توسعه فضاهاي سبز و پارك ها، تبليغات و بازار يابي براي پتانسيل هاي گردشگري شهر 

 ها و حوزه هاي نفوذ آنها ايفاد مي كند. 

مانيل ، گردشگري را نياز اساسي در هزاره سوم معرفي كرده است . شهرها يكي از پربيننده  سازمان گردشگري در بيانيه ي

ميليون ها نفر گردشگرند. مديريت شهري اكنون به ترين مقاصد گردشگري جهان به شمار مي آيند كه هر ساله پذيراي 

ضاي فراواني را به ويژه در كشورهاي اروپايي فعاليتي مهم بدل گشته است كه جريان كارها، اقدام هاي اجتماعي و تغييرات ف

مطرح شدن توسعه پايدار، به عنوان شعار اصلي هزاره سوم نيز ناشي از اثرات شهرها بر (. 57:5839شكل مي دهد )كازس،

شهر به عنوان يك منبع توسعه مطرح است و جايگاه مديريت شهري در گستره زيست كره و ابعاد مختلف زندگي انساني است. 

شهري را در  از ديدگاه ديگر مي توان مديريتوند توسعه شهر و بهبود سكونتگاه شهري نقش بسيار مهم و تعيين كننده دارد. ر

مند و پايدار مورد توجه قرار داد . اين مورد ، بيشتر از اين جهت اهميت دارد كه نحوه مديريت بر جريان مسير يك توسعه قانون

بهبود سكونتگاه هاي انساني و پايداري توسعه شهري، مهمترين نقش را ايفا كند . ) فيروز  مطلوب زندگي شهري، مي تواند در

 (  :9،  58:5بخت ، 

اين پژوهش به بررسي و سنجش متغيرهاي مورد نياز عملكرد مديريت شهري در رابطه با توسعه ي پايدار گردشگري شهري 

پايدار گردشگري شهري بررسي ريت شهر سرعين در رابطه با توسعه ي است، تا با سنجش و ارزيابي اين متغيرها ، عملكرد مدي

گردد و راهكارهاي عملي در جهت بهبود وضع موجود و در نتيجه توسعه شهر ارائه شود. هدف ، شناسايي نكات و عواملي است 

دارند. يافته هاي اين تحقيق كه در ارتباط با عملكرد مديريت شهري، در رابطه با توسعه ي پايدار گردشگري شهري، آثار مثبت 
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مي تواند مديريت شهري را در باال بردن سطح توسعه پايدار گردشگري شهري ، افزايش رضايت محلّي شهروندان و همچنين 

 رضايت گردشگران را با كمترين خطرات و آسيب هاي احتمالي در محيط جلب نمايد . 

 

 بيان مساله  ـ 2ـ 1

اخير؛ تمركز جمعيت در شهرهاي كوچك و بزرگ يكي از مهمترين مشخصات توسعه با گسترش شهرنشيني در دهه هاي 

حدود يك ششم جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كردند  5:77ميالدي،يك دهم و در سال  5877اقتصادي است. در سال 

ستا نشيني به در حالي كه گذار از روو در حال حاضر نيز حدود نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند . 

شهرنشيني در كشورهاي توسعه يافته اي چون اياالت متحده تا حدود زيادي كامل شده ، روند شهرنشيني در كشورهاي در 

، تنها در 9791حال توسعه اي چون برزيل، چين و هند با سرعت قابل مالحظه اي در جريان دارد. انتظار مي رود كه تا سال 

حدود  9787ق روستايي به مناطق شهري مهاجرت كنند . بنابراين به نظر مي رسد كه تا سال ميليون نفر از مناط 967چين ، 

هاي اخير در كشورمان و  هدرصد جمعيت جهان در شهر ها زندگي كنند. با توجه به توسعه روز افزون شهرنشيني در ده 47

كز بر شهرنشينان، نياز به گذراندن اوقات تراكم و تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ و عوارض و پيامدهاي ناشي از اين تمر

 فراغت و مسافرت احساس مي شود. 

معدني و  كيلومتري غرب اردبيل و مركز شهرستان سرعين است. اين شهر به علّت چشمه هاي آبگرم 87شهر سرعين در 

درجه طول شرقي و  63/76در  . شهر سرعينفراوان شهرت دارد و يكي از مناطق گردشگري در استان اردبيل است درماني

كيلومتري غرب شهر اردبيل قرار دارد. ارتفاع  93متر مربع در  5937777درجه عرض شمالي با مساحتي بيش از  :83/7

گرش سيستمي اشاره به اين مورد است كه در با نمتر مي باشد. از ويژگي هاي بارز اين ناحيه  5417متوسط شهر از سطح دريا 

ي يك ساعت مي توان تنوع جاذبه هاي توريستي و اكوتوريستي را مشاهده نمود كه در دنيا بي نظير دقيقه ال 51فاصله زماني 

كانون مهم آبگرم با خواص درماني مختلف ( ، پيست اسكي آلوارس  47است ؛ اين جاذبه ها اعم از چشمه هاي آبگرم ) بيش از 

ه مندي از جنگل ، اقليم كوهستاني و آثار فرهنگي و ... را مي در نزديكي دامنه سرسبز سبالن و چشم اندازهاي آتشفشاني ، بهر

 (  vista.ir) ،ويستا نيوز مجله الكترونيكي توان بيان كرد.

 از براي بررسي فرهنگ مردم سرعين بايد فرهنگ مردم آذربايجان باالخص اردبيل را مورد بررسي قرار داد. اين مردم خالق يكي

بيات شفاهي اين خطه از ردان شيفته فولكوران شده اند. ادات شفاهي ملل خاورميانه و ايرانند. جهانگغنيترين گنجينه هاي ادبي

سابق اي كهن برخوردار است. شالوده ادبيات آذربايجان بر فولكور بنا نهاده شده است و فولكور خود به معناي حكمت خلق يا 

و رسوم توده مردم ، تصنيف هاي عاميانه و توده شناسي و آداب آفرينش خلق مي باشد. در جاي ديگر فولكور عبارت است از 

مجموعه ترانه ها و هنرهاي ساده يك ملّت . در بررسي وجه تسميه ؛ سرعين در فرهنگ لغات عربي به معني سرچشمه مي 

 (5839صادق مغانلو ، در ادوار گذشته از اين منطقه به نام هاي ساري قيه ، سارقين ، سرائين ، سرقين ياد شده است . )باشد. 

شهر سرعين داراي توانمندي هاي بااليي در توسعه و جذب گردشگري مي باشد. رشد سريع گردشگري در سرعين باعث بروز 

، اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطي ، توسعه پايدار گردشگري و شهري همراه با فراهم نمودن عدالت  تحوالت رشد اقتصادي

ت زندگي ، رفاه و آسايش شهروندان در اينده فراهم شود. اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ سوال هاي اجتماعي ، ارتقاء كيفي

 :زير است

 امكانات و زير ساخت هاي گردشگري  ـ ميزان ارزيابي گردشگران از5

قش ايفا كرده ـ مديريت شهري سرعين در شناسايي توانمندي هاي گردشگري، برنامه ريزي و بهره برداري از آن چگونه ن9

 است ؟ 

 ـ بين همكاري هاي متقابل مديران شهري و مردم محلّي و دستيابي به توسعه پايدار گردشگري شهري رابطه وجود دارد ؟8
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 ـ بين مديريت يكپارچه شهري و دستيابي به توسعه پايدار گرشگري شهري رابطه وجود دارد ؟6

 امند ؟راهبردهاي مناسب براي توسعه گردشگري سرعين كد ـ1

 

 روش تحقيق : ـ 3ـ 1

تجزيه و تحليل آنها روش هاي ابزار و روش هاي جمع آوري داده ها : در اين پژوهش براي جمع آوري اطالعات و همچنين 

مختلفي شامل روش هاي مطالعات كتابخانه اي ، اسنادي ، ميداني و مدل توصيفي ـ تحليلي براي پاسخ به سواالت و ارايه راه 

له مورد نظر استفاده شده است . با استفاده از پرسشنامه ، به جمع آوري اطالعات ميداني از گردشگران پرداخته و حل براي مسأ

 در موارد الزم ، از تصاوير براي تأئيد و صحت اطالعات پيمايشي استفاده شده است . 

 جامعه آماري :   ـ8ـ 9

 تعداد طبق ارائه گزارش آمار سازمان گردشگري استان؛ 58:8ال سرعين در سشهر توريستي جامعه آماري گردشگران وارده به 

در واقع كل  مي رسد. نفر 1361777بوده و تعداد سفر گردشگران داخلي به  نفر 51997 شهر سرعين سفرتوريسم خارجي به

فر بوده ن 687159خارجي نفر و گردشگران  3817777حدود  58:8آمار سفر گردشگران داخلي به استان اردبيل در سال 

درصد توريسم خارجي به شهرستان سرعين سفر  6درصد از آمار ذكر شده براي گردشگران داخلي و تنها  17است. بنابراين 

گردشگر  67نمونه هاي آماري ، از روش هاي نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است كه تعداد براي انتخاب  نموده اند.

مورد  swotه انتخاب گرديد. سپس داده ها با استفاده از روش هاي آماري مدل براي پاسخگويي به پرسش هاي طرح شد

 تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

 :  swotمدل استراتژيك 

، تجزيه و تحليل ساختار مديريت گردشگري شهري سرعين و توليد راهبردها و  sowtدر اين پژوهش هدف از كاربرد مدل 

 ر گردشگري است. كاربرد مدل مذكور به شرح ذيل است : راهكارهاي مناسب براي توسعه پايدا

به عنوان يكي از مدل هاي پر كاربرد برنامه ريزي استراتژيك مي باشد. اين مدل نقاط قوت و  swotمدل تجزيه  و تحليل 

رد مذكور ضعف داخلي و فرصت ها و تهديد هاي خارجي را كه يك سيستم با آن رو به روست ، شناسايي مي كند . منطق رويك

اين است كه راهبرد اثر بخش بايد قوت ها و فرصت هاي سيستم را به حداكثر و ضعف ها و تهديد ها را به حداقل برساند . 

تحليل روشمند و منظمي را براي شناسايي اين عوامل و انتخاب استراتژي كه ارائه مي دهد . براي اين منظور نقاط  swotمدل 

( پيوند داده مي شوند و گزينه هاي استراتژي  so  ،wo  ،st  ،wtد ها در چهار حالت كلي ) قوت و ضعف و فرصت ها و تهدي

از بين آنها انتخاب مي شوند . فرصت ها و تهديدات كليدي خارجي به طور روشمند با ضعف و قوت هاي داخلي در يك رويكرد 

گاري موقعيت داخلي و چهار الگوي خاص براي سازساختاري شده مقايسه مي گردند . هدف از اين مقايسه شناسايي يكي از 

 خارجي است .

: ناحيه يك بهترين موقعيت است. سيستم با چند فرصت محيطي روبه روست و قوت هاي بسياري  5(soالف ـ قوت و فرصت )

منطقه اي و  دارد كه استفاده از فرصت ها را ترغيب مي نمايد. در واقع طرح راهبردهاي تهاجمي بر مبناي نقاط قوت درون

 فرصت هاي بيروني جهت بهره گيري از برتري هاي رقابتي آن مي باشد. 

                                                           
1. strength and opportunity 

2. strength And threat 

3. weakness and opportunity 

4. weakness and threat 
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: در ناحيه دوم سيستم داراي قوت هاي كليدي است ليكن با محيطي تهديد زا مواجه مي باشد. در  9(stب ـ قوت و تهديد )

طرح راهبرد فاده مي نمايند. در واقع اين وضعيت ، استراتژي ها از قوت هاي موجود براي ساختن فرصت هاي بلند مدت است

تنوع بخشي بر مبناي نقاط قوت دروني و غلبه بر تهديدات بيروني به منظور استفاده بهينه از امكانات و تنوع بخشي به نظام 

 گردشگري منطقه است. 

خلي رنج مي برد. : در ناحيه سوم سيستم با يك فرصت خوبي رو به روست ، ولي از چند ضعف دا 8(woج ـ ضعف و فرصت )

 در واقع ارايه راهبرد بازنگري براي رفع نقاط ضعف دروني با استفاده از فرصت هاي بيروني پيش رو است. 

: در ناحيه چهارم ، سيستم نه با فرصت و نه با قوت محيط داخلي مواجه است، بلكه از بعد داخلي با  6(wtد ـ ضعف و تهديد )

ات متعددي مواجه مي باشند. در اين حالت بهترين استراتژي ، استراتژي كاهشي يا تدافعي ضعف و از نظر بعد خارجي با تهديد

 . ( 9:6و  9:8صص  5831ا و موسوي ، به منظور رفع آسيب هاي احتمالي نظام گردشگري منطقه خواهد بود. )حكمت ني

 

 پيشينه تحقيق : ـ 4ـ 1

گردشگري ميراث براي توسعه پايدار )برنامه مديريتي و ميراث آرتور و مينسا در مقاله اي تحت عنوان مديريت شهري و 

فرهنگي شهر المينا در غنا ( به اين نتيجه رسيدند كه شهر المينا داراي منابع تاريخي و فرصت ها و قوت هايي است كه مي 

امه مديريت و ميراث ند در قالب راهبرد برني استفاده شود. اين موارد مي تواتواند در جهت افزايش توسعه اقتصادي محل

، كه شامل : اصول و مباني مشاركت سهامداران ، بخش خصوصي ، تشريك مساعي بخش  1(ECHMPفرهنگي غنا يا )

 خصوصي و عمومي مديريت شهري مي باشد. 

(ECHMP) .رابطه متقابل بين توريسم و فاكتورهاي اقتصادي اجتماعي و اكولوژيكي براي توسعه پايدار را مشخص مي كند

سال آينده مشخص مي كند. مديريت شهري بايد به اقدامات و روش هاي مردم  57ين استراتژي مسير توسعه شهر را در ا

محلي در قالب رويكرد حرفه اي براي توسعه شهري احترام بگذارد. بدون مشاركت محلي، راهبرد پايدار نمي تواند تحقق يابد. 

(Ar thur and mensah, 2006:299) 

در پژوهشي اصول گردشگري پايدار را شامل : استفاده پايدار از منابع ، كاهش مصرف انرژي و جلوگيري از  (8::5كرچر )

اتالف آن، حفظ تنوع ، صنعت گردشگري و برنامه ريزي ، حمايت از نظام اقتصاد محلي ، مشاركت اجتماعات محلي ، مشاوره با 

جام تحقيقات مستمر پيرامون توسعه گردشگري صنعت گردشگري ، و ان بازار يابي افراد ذينفع و عامه مردم ، آموزش خدمه ،

( در پژوهشي براي مناطق جغرافيايي ظرفيت برد گردشگري را اين :::5( بابولكي )Mc kercher,1993 : 6-17داند )

را براي يك  چنين تعريف كرده است تعدادي از بازديد كنندگان كه هيچگونه تخريب يا تغيير اكولوژيكي غير قابل برگشت

اكوتوريسم در درون يك ناحيه توليد نمي داند، يا حداكثر ، سطحي از استفاده تفرجگاهي است، در قالب تعداد و فعاليت هايي 

سيستم ، قبل از كاهش غير قابل قبول يا برگشت ناپذير در ارزشهاي اكولوژيكي رخ مي دهد كه توسط يك ناحيه يا يك اكو

(papageor giou and brotherton,1999:271( ؛ صدر موسوي و دخيلي كهنموئي )در پژوهش با عنوان ارزيابي 5834 )

وضعيت تسهيالت گردشگري استان آذربايجان شرقي از ديد گردشگران به ويژه كندوان، قلعه بابك و شرفخانه به بررسي و 

و به اين نتيجه رسيده اند كه توزيع زير ارزيابي چگونگي توزيع زير ساخت هاي گردشگري در مناطق فوق الذكر پرداخته اند 

 به طور مناسب انجام نشده است. ساخت هاي گردشگري در سطح منطقه ، 
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ستيوان و تيمورتي در مقاله اي تحت عنوان چارچوب هاي مديريت شهري و حفاظت از ميراث در اندونزي ، سيستم مديريت 

ي آن را براي ياري رساندن در حفاظت از شهرهاي تاريخي شهري موجود در اندونزي را توصيف مي كنند و پتانسيل ها

توريست پذير بررسي مي كنند. در اينجا ساختار دولت ، مكانيسم هاي قانوني ، برنامه هاي توسعه شهري و برنامه كنترل 

 Setiawan. )توسعه بررسي مي شوند تا ببينند كه چگونه هر كدام از آنها ممكن است در حفاظت از ميراث نقش داشته باشند

and timothy,2000 : 76 ) 

( در پژوهشي با عنوان مديريت گردشگري و توسعه پايدار مطلوب اكولوژيكي به بررسي مديريت سايت هاي 5833عظيمي ) 

پايداري زيست محيطي و پايداري اكوتوريسم براي سازمان هاي زيست محيطي پرداخته و اهميت موضوع را ناشي از مفهوم 

سته است. وي همچنين معتقد است كه مديريت موفق اكوتوريسم باعث ايجاد شرايط الزم توسعه پايدار، براي اقتصادي دان

( در پژوهش كاربرد مدل 5833و محلي مي شود؛ مافي و همكار )محيط زيست و اقتصاد در سطوح مختلف ملي، منطقه اي 

Ms-swot ا بررسي كرده اند، ايشان معتقد هستند كه مديريت در تحليل مديريت گردشگري مطالعه موردي كالنشهر مشهد ر

گردشگري شهري به عنوان يك وزنه تعادلي در چارچوب دستيابي به گردشگري پايدار شهري است و هرگونه ناكارآمدي 

 مديريت گردشگري شهري در عصر حاضر، پيامدهاي جريان گردشگري در شهرها بود؛ 

ابداع اتومبيل و پيشرفت تكنولوژي حمل و نقل موجب رشد بيش از اندازه  پيدايش انقالب صنعتي، افزايش سطح زندگي،

مشكالت زيست محيطي ، آلودگي ، ترافيك ، فقر ، بد مسكني و غيره هرها پس از جنگ جهاني شده است ؛ به گونه اي كه ش

( .  667، ص  5833ياري ، در واكنش به اين مسائل نظريه توسعه پايدار شكل گرفت ) ز 7::5در شهر ها شده است. در دهه 

در نظام سرمايه داري معاصر، شهر بعنوان مكان مناسب و شهرنشيني بعنوان شيوه مطلوب زيست در آن به شمار مي آيد. 

و صنعت مونتاژ و رسوخ و نفوذ فرهنگ سرمايه داري در جهان سوم از جمله ايران گرايش به صنعتي شدن را به دنبال داشت 

د بارز آن عوارض و ضايعات جبران ناپذيري را در ساختار اقتصادي ـ اجتماعي جامعه ايران به جاي گذاشت به عنوان نماوابسته 

شهري در اثر مهاجرت گسترده روستا ـ شهري است ؛ كه از جمله پيامدهاي آن تمركز شهري ناهمگون و رشد تابان جمعيت 

مي گردد. به طور كلي دگرگوني هاي مديريتي، اقتصادي،   روندي كه در حقيقت موجب انتقال جمعيت عمدتاً فقر به شهر ها

اجتماعي و سياسي در سده اي اخير باعث تحوالتي در شهرنشيني كشور شده است. اثرات اين دگرگوني ها در تحول شكل 

 (.  1، ص 5816) رهنمايي،  .كالبدي و توسعه فضايي شهر ها تبلور يافته كه پيامد مناسبي را در شهرهاي كشور نداشته است

 

 ـ چارچوب نظري 2

 ـ مديريت شهري 1ـ2

مفهوم مديريت شهري در تعاريف كل نگر از مفهوم صرف اداره امور شهر فراتر است و با ساختارهاي اجتماعي، سياسي و 

اقتصادي مرتبط و نقش فعالي در توسعه ي شهر پيدا مي كند. در اين نگرش، مديريت شهري، مسئوليتي استراتژيك است كه 

دارد و به اين علت ، تعامل آن با حوزه هاي قدرت ، سياست ، اجتماع و اقتصاد شهري نتايج و پيامدهاي عملياتي نيز به همراه 

(. مديريت شهري عبارت است از سازماندهي عوامل و منابع براي پاسخگويي به Mc Gill,1998اجتناب ناپذير است ) 

كارايي ايجاد محيطي قابل زندگي براي همه همراه با عدالت اجتماعي ،  نيازهاي ساكنان شهر، هدف كالن مديريت شهري

. شهر به عنوان يك منبع توسعه مطرح است. جايگاه  (35: :581اقتصادي و پايداري زيست محيطي است ) صرافي و همكاران، 

ه دارد. از ديدگاه ديگر مي مديريت شهري در روند توسعه شهر و بهبود سكونتگاه هاي شهري نقشي بسيار مهم و تعيين كنند

توان، مديريت شهري را در مسير يك توسعه قانونمند و پايدار مورد توجه قرار داد . اين مورد ، بيشتر از اين جهت اهميت دارد 

كه نحوه مديريت بر جريان مطلوب زندگي شهري، مي تواند در بهبود سكونت گاه هاي انساني و پايداري توسعه شهري ، مهم 

 (81، 5839قش را ايفا كند. )شيعه ، ترين ن
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( اشاره مي كند كه يك عنصر كليدي مديريت شهري ساختن يك شهر رقابتي ، متساوي و پايدار از طريق 9776وان جيجك )

تشريك مساعي و يكپارچگي بخش هاي عمومي و خصوصي براي هجوم بردن به مشكالت عمده اي كه ساكنان شهرها با آن 

. هنگامي كه اهداف كلي مديريت شهري براي نايل شدن به توسعه پايدار شهري و مشخص كردن يك مواجه اند، مي باشد

دسته وسيعي از بخش ها كه شامل ابعاد محيطي ، فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي ، كالبدي و نهادي است ، مديريت شهري به 

 (  wong,tang,van horen,2006,page647عنوان يك مفهوم پيچيده مالحظه مي شود. ) 

اساسي مديريت شهري را با اشاره به اين كه آن يك هدف دوتايي دارد، شرح مي دهد : برنامه ريزي ( معناي 3::5مك گيل ) 

، فراهم كردن و حفظ كردن زير ساخت هاي شهري و خدمات و مطمئن شدن از اين حكومت شهري در يك حالت مناسب قرار 

ه مديريت شهري هم كاركردهاي استرتژيك ) برنامه ريزي ( و هم كاركردهاي عملياتي دارد. تفسير او به روشني اشاره دارد ك

 )فراهم كردن و حفظ كردن ( را دارد. 

( اشاره مي كند كه مديريت شهري يك مفهوم وسيع است و برنامه ريزي شهري يك ابزار براي مديريت 4::5داويد سون )

اني مي كند كه مديريت شهري شامل سياست گذاري ، تخصيص منابع ، ( از اين ديدگاه پشتيب9775شهري است. راكودي )

يعني برنامه ريزي فقط يكي از كاركردهاي مديريت شهري است. همان طور كه در ادبيات نظري باال اجرا و عمليات است 

يريت شهري مديريت شهري مي تواند در تركيب برخي نكات كليدي در مورد مدترسيم شد ، يك تفسير از نتايج مفهومي 

كمك كند : اول ، هدف نهايي مديريت شهري افزايش رقابت پذيري و پايداري يك شهر است. دوم ، مديريت شهري نياز به يك 

رويكرد يكپارچه دارد به عنوان اين كه آن با همه بخش هاي وابسته به توسعه شهر دارد ، با ذكر اين نكته كه اين بخش ها همه 

 ,wong, tang,van horenوم ، مديريت شهري با مداخله راهبردي و عملياتي ارتباط دارد . ) در كنش متقابل هستند . س

2006:648) . 

هدف سيستم مديريت شهري به مثابه جزئي از سيستم حكومتي ، اداره امور شهرهاست. و نقشي كه دولت براي اين سيستم 

كه اين تعريف ، هر چه باشد ، هدف سيستم مديريت قايل مي شود، تعريف اين هدف را روشن مي سازد . ترديدي نيست 

شهري در جهت اهداف ملي بوده و با آن همسوست و از كليات آن تبعيت مي كند . به همين دليل است كه برنامه هاي اين 

دامات سيستم براي ساماندهي امور شهر ، به طور كلي در چارچوب برنامه هاي كالن و قوانين جاري كشور تدوين مي گردد و اق

از مديريت شهري ارائه شده تعاريف متعددي  (56-51)زاهدي فر، پيشين،ص  اين سيستم ناقض مقررات قانوني كشور نيست .

 است و هر كدام از اين تعاريف بيان كننده نگرشي نظام مند به مقوله مديريت شهري است : 

پايدار مناطق شهري در سطح محلي با در نظر داشتن، و  مديريت شهري عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مديريت

)ويژه نامه مركز مطالعات برنامه ريزي شهري، شهرداري  كشور است .تبعيت از اهداف سياست هاي ملي، اقتصادي و اجتماعي 

ثر و ي مؤعناصر و اجزاء رسمي و غير رسمو يا مديريت شهري عبارت است از يك سازمان گسترده ، متشكل از  (1تهران ص 

ذيربط در ابعاد مختلف اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي حيات شهري با هدف اداره ، كنترل و هدايت توسعه همه جانبه و پايدار 

 (6)رضواني ، نويد، ص شهر مربوطه است. 

وسعه عالوه بر دو تعريف عمومي فوق ، تعريف تخصصي ديگري عبارت است از مديريت شهري به عنوان چارچوب سازماني ت

شهر به سياستها ، برنامه ها و طرحها و عملياتي اطالق مي شود كه در پي اطمينان از تطابق رشد جمعيت با دسترسي به زير 

ساخت هاي اساسي مسكن و اشتغال هستند . بر اين اساس، كارايي مديريت شهري وابستگي مشخصي به عوامل زمينه اي از 

رونق اقتصادي و نيز عوامل ديگري از قبيل مهارت و انگيزه هاي سياستمداران و  قبيل ثبات سياسي ، يكپارچگي اجتماعي و

اشخاص استفاده كننده از اين سياستها دارد. تحت اين شرايط چارچوب و ويژگيهاي سازماني حكومت و مديريت شهري به ويژه 

كاظميان شيروان، ) آن ايفا مي كند.دولتي و عمومي در آن ، تأثير بسيار تعيين كننده اي در موفقيت نقش اجرايي بخش 

 (5818غالمرضا ، 
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و دوم شهرداري كه در رأس هرم اجرايي دو نهاد اركان اصلي ساختار مديريت شهري را به وجود مي آورد : نخست شوراي شهر 

و اجرايي در مديريت شهري ( بيانگر وجود ارتباط بين نهاد تصميم گيري شهر قرار دارد. مدل هاي اداره امور شهر ) نظام 

سازمان هاي محلي و سازماندهي امور در اين نهادها است. بررسي و تحليل اسناد و منابع قانوني مرتبط با شهرداري ها و اداره 

، 5886امور شهر، معتبرترين روش براي استخراج نوع نظام مديريت شهري است. در ايران طبق قانون شهرداري ها مصوب سال 

 (566،  5831هر در اين قانون بر مبناي مدل شورا ـ مدير شهر است ) آخوندي و ديگران، اساس مدل اداره امور ش

مديريت در بر يكي از مهم ترين عوامل مؤثر در توسعه ي گردشگري در هر منطقه ، چگونگي مديريت اين فعاليت ها است. 

تقاضا با تأكيد بر پايداري مد نظر قرار مي گيرنده يك نگرش نظام مند است كه در آن پويايي گردشگري در چار چوب عرضه و 

گيرد. در اين راستا مديريت گردشگري پايدار در خصوص توسعه گردشگري و برآورد پايداري آن نيازمند در نظر گرفتن 

 (.5:4:  5831سودمندي اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي گردشگري است ) پاپلي يزدي و همكار، 

 

 ي مفهوم توسعه پايدار شهرـ 2ـ 2

 به بنابراين. اند شده پايداري بحث توجه كانون خدمات، و كاالها اصلي كننده توزيع و كننده مصرف عنوان به شهرها امروزه    

ر دستيابي به يك وضعيت پايدار واقعي در شهرها، تدوين سياست هايي جهت حصول به شهرهاي پايدار ضروري مي منظو

و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته  7::5ت عنوان توسعه شهري پايدار در طول دهه نمايد. به همين منظور مقوله اي مهم تح

است. در بسياري از شهرهاي جهان مسائل و چالش هاي اساسي مانند ترافيك و تراكم زمين، ساختمان هاي متروك و خالي از 

ت محيطي ديگر موضوع پايداري شهرها را سكنه، تغيير كاربري زمين، آلودگي صوتي، آلودگي آب و بسياري از موضوعات زيس

مطرح مي كنند. لذا با توجه به مسائل و مشكالتي كه كالنشهرها دارند بايستي به ابعاد و اصول توسعه پايدار شهري توجه نمود 

، با مديريت و براي رسيدن به توسعه پايدار انساني، شهر پايدار و پايداري شهري، بايد برنامه ريزان، شهرسازان و مديران شهري

صحيح و سالم بتوانند فضايي سالم و درخور براي مردم ايجاد كنند. از طرفي با مهاجرت بي رويه به كالنشهرها، مباحثي مانند 

دهد اسكان شهروندان، حاشيه نشيني و بيكاري مطرح مي گردد. بخش عمده اي از گسترش افقي شهرها به اين دليل رخ مي

زها و انتظارات جمعيت ساكن در آن نيست و اجتماع ساكن درجستجوي محيط پاسخگوتر و كه بافت موجود پاسخگوي نيا

هاي تاريخي نواحي مركزي شهرها، پاسخگوي نياز تر محيط انسان ساخت جديدي را در بستري جديد بنيان است. بافتمناسب

زيست محيطي و اكولوژيكي پايدار بوده، اما  شود، بافتي كه از لحاظو انتظارات شهروندان آن نبوده و از جمعيت اصلي تهي مي

 (. 5831پايداري اجتماعي و اقتصادي را از دست داده است)عزيزي،

انديشه توسعه شهري پايدار از جنبه هاي بسيار گسترده مطالعات در امور توسعه است. ارائه يك تعريف مشخص در اين رابطه 

پايدار از بين مفاهيم، اصول، و تاريخچه مطالعات كاربردي تشريح شود.  زياد ساده نيست، اما سعي مي شود معني توسعه شهري

انديشه توسعه شهري پايدار تنها در ارتباط با تحوالت تاريخي مطرح نمي شود، بلكه در اين رابطه توسعه خردمندانه علوم 

وجود درباره محيط زيست مختلف و دانش اجتماعي نيز مطرح است. توجه به تحوالت باعث مي شود حجم و كيفيت دانش م

شهري افزايش يابد؛ از جمله علم شناسايي و رفع آلودگي هوا، گازهاي گلخانه اي، تغييرات جهاني آب و هوا و موارد ديگري از 

اين قبيل در اين رابطه مطرح مي شوند. پيشرفت در زمينه علوم اجتماعي نيز با كمك دستور كارهاي تحقيقي مختلف درباره 

ر صورت مي گيرند. آن چه ذكر شد نشان دهنده اين است كه بحث توسعه شهري تحت تأثير مفاهيم و موضوعات توسعه پايدا

مختلفي قرار گرفته و با علومي چون سياست هاي اقتصادي و دانش تئوري و تجربي به مقابله برخاسته است و بعضي اوقات نيز 

 (.51،ص:581يري،با تحوالت تاريخي شكل گرفته يا تغيير جهت داده است)نص

توسعه پايدار شهري به معني بهره وري در استفاده از زمين و تشويق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به اين كه  

امروزه با مسائلي همچون گرم شدن هوا، مصرف بي رويه انرژي و استفاده بي قيد و بند از منابع تجديد ناپذير روبرو هستيم و 
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مل اصلي بروز اين ناهنجاري ها در انسان و طبيعت مي باشند، بايد سياست گذاري هاي اصولي و فرامنطقه اي شهرها جزو عوا

را در به كارگيري و مصرف در پيش بگيريم. درواقع شهرهايي در قرن هاي آتي قابل زيست خواهند بود كه پايداري خود را 

 (. 9:1،ص5813،مديون فروتني، عطوفت و قبول مفهوم قناعت هستند)بحريني

با توسعه شهرها و تمركز پيوسته رو به رشد و فعاليت هاي اقتصادي در مراكز شهري، به ويژه در كشورهاي كمترتوسعه يافته، 

(. زيرا بي توجهي به پايداري شهرها، سبب 4:، ص5837پايداري شهري بيشتر مورد توجه قرار گرفته است)كاظمي محمدي،

جود در شهرها، از قبيل: نابرابري و فقر، كاهش سطح كيفيت زندگي، وضعيت مسكن و توسعة خواهد شد مسايل و مشكالت مو

فيزيكي شهرها، بيكاري و اشتغال كاذب و جرم و فساد، بيش از پيش افزايش يابد. بنابراين، نه تنها بي توجهي به پايداري در 

يرامون و سكونت گاه هاي انساني كوچك)روستاها( نيز فرآيند توسعه، بر شهرها تأثير منفي خواهد گذاشت، بلكه در مناطق پ

تأثيرات منفي خواهد داشت كه اين امر، لزوم توجه به پايداري شهرها را در گرو توسعة منطقه و برنامه ريزي بهينه منطقه اي 

ه عنوان اصلي در ضروري مي نمايد. دراكاكيس اسميت، در فرآيند شهرنشيني پايدار، اصول و رهيافت هاي توسعه پايدار را ب

مطالعات توسعه شهرها پيشنهاد مي كند كه توجه به برابري و مساوات در رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي، 

دسترسي مناسب به خدمات و نيازهاي اساسي و ارتقاي آگاهي نسبت به محيط زيست، حركتي مناسب به سوي كارآيي بيشتر 

ست و عدالت اجتماعي خواهد بود، كه به نوبه خود شهرها را به سوي پايداري سوق خواهد در استفاده از منابع، محيط زي

 (. 31،ص:583داد)نسترن و ديگران،

توان شهر پايدار را با دقت و وضوح تصوير كرد و در نتيجه راهكارهاي دستيابي به آن را مشخص حقيقت اين است كه نمي

قياس جهاني تا مقياس محلي )كه شهر در اين مقياس است( همبسته است و ازسوي ساخت. زيرا از يك سو، مقوله پايداري از م

ديگر، هنوز بر سر پيامدهاي بسياري از اقدامات و فرايندهاي توسعه، نظريات متناقضي وجود دارد. بنابراين شهرپايدار نه به 

(. نگرش 98،ص58:7ساخته شود)معصومي، "يينپا"، بلكه به گونه اي مردم ساالرانه و از "باال"شيوهاي اقتدارگرايانه و از 

توسعه پايدار بر اين انديشه است كه فن آوري نمي تواند هر گونه كاهش منابع طبيعي را جبران سازد و سرمايه طبيعي مكمل 

تيابي سرمايه انسان ساخت است و در اين راستا سازمان ملل از مباني و ديدگاه مفهومي توسعه پايدار حمايت مي كند و راه دس

به توسعه پايدار را وجود بسترهاي فرهنگي مناسب مي داند كه با آموزش و آگاهي دادن به مردم مي توان به آن دست 

 گيرد:(. بر اين اساس توسعه پايدار شهري در تكوين مفاهيم زير جنبه كارامدي به خود مي1،ص5838يافت)كياني،

 سازي مشاركت شهروندي و همبستگي اجتماعي بستر -ب  بسترسازي عدالت اجتماعي و شهروندي -الف

 رويكرد استرتژيك بر پديداري توسعه پايدار شهري -ث  بسترسازي تقويت بنيان نهادهاي اجتماعي و بنيان خانوادگي -پ

 هاي دولتي و خصوصيمساعدت و سازماندهي ارگان -چ  گسترش آداب و فرهنگ شهرنشيني -ج

  هاي سياست گذاري در حوزه كالن شهريها و برنامه كارآمد سازي سياست -ح

 گسترش حقوق شهروندي و بهينه سازي مناسبات مدني -خ

 گردشگري پايدار شهري ـ 3ـ 2

تحقق توسعه ي پايدار گردشگري در گرو سه رويكرد همه جانبه نگر و كل گرا، آينده نگر و مساوات گرا است. نگرش اول بر اين 

ست كه در بستر سياسي، اقتصادي و اكولوژيك مالحظه گردد. در رويكرد دوم ، برآورد باور است كه توسعه هنگامي پايدار ا

احتياجات كنوني گردشگران ، جامعه ي ميزبان و به موازات آن محافظت از محيط زيست و حفظ فرصت هاي برابر براي 

انات ، داده ها و منابع مورد نظر است ) آيندگان مطرح است. در رويكرد سوم، مساوات درون نسلي و فرا نسلي در استفاده از امك

 (569: 5834تواليي، 

گردشگري شهري پايدار را نمي توان جدا از مفهوم توسعه پايدار بحث كرد، بنابراين، مفاهيم توسعه ي پايدار در بخش 

فاده و توسعه ي گردشگري، در قالب مفاهيم توسعه پايدار اقتصاد كالن، قابل تبيين است. گردشگري پايدار بر ضرورت است
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رويكرد زيربنايي كه هم اكنون در برنامه ريزي (. 66: :583منابع گردشگري در مسيرهاي سالم تأكيد مي كند ) رحماني، 

صنعت گردشگري و در ساير انواع توسعه به كار مي رود، رويكرد رسيدن به توسعه ي پايدار است. بر اساس روش توسعه ي 

هنگي و ساير منابع گردشگري براي استفاده مداوم در آينده حفظ شود، و در عين حال، براي پايدار، بايد منابع طبيعي، فر

 ( 819:5837جامعه كنوني سودمند و مفيد باشد ) لومسدن، 

دستيابي به توسعه ي گردشگري به عواملي نظير ساختار مناسب سازماني ، برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني ، قوانين و 

ي و جذب سرمايه ، وابسته است. براي ايجاد توسعه پايدار و مناسب صنعت گردشگري ، وجود يك مديريت مقررات گردشگر

(. 5839:89توانا و منسجم و هماهنگي بين بخش هاي دولتي و خصوصي ، بسيار حائز اهميت است ) مدهوشي و همكار ، 

كاركردهاي شهري باشد. مفهوم پايداري شهري در گردشگري شهري هنگامي مي تواند مفيد واقع شود كه در رابطه با ديگر 

( . مهم ترين Camagni   1998:116برگيرنده تعامل عوامل محيطي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و كالبدي است ) 

ارتقاي توسعه ي محلي و اصالح كيفيت زندگي جوامع ميزبان ؛ ترويج ويژگي سياست هاي گردشگري پايدار شهري عبارتند از : 

اي فرهنگي، محلي و تصوير مقاصد گردشگري ، هماهنگي بين نيازهاي كيفيت تجارب گردشگري و كيفيت زندگي ساكنان؛ ه

محيط زيست كه هم جامعه ميزبان و هم گردشگران به آن وابسته اند؛ جلب نگرش هاي مديران و برنامه ريزان حفظ كيفيت 

در سياست گذاري ها ؛ تمركز زدايي عدالت اجتماعي، برابري، امنيت ، شهري به توسعه ي پايدار شهري ، در نظر گرفتن ثبات 

 (.:6: 5833و اكبري، بهره وري و اشتغال جوامع ميزبان و گردشگران ضرورت پيدا مي كند ) تقوايي 
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ي در تقويت بنيانهاي اقتصادي جوامع دارد. نقش ثير بسزايوان مجموعه فعاليت هاي اقتصادي،تأتوسعه گردشگري به عن

گردشگري به عنوان منبع جديدي براي ايجاد اشتغال، كسب درآمد ، دريافت هاي مالياتي بيشتر، جذب ارز و تقويت زيرساخت 

، 5831هاي اجتماعي كه موجب رشد و توسعه ساير صنايع مي شود، در معادالت متعدد مورد تأكيد قرار گرفته است )كاظمي، 

(. رشد شتابان گردشگري طي دهه هاي گذشته و آينده نگري هاي مبتني بر آن، همراه با تأكيدي كه كارشناسان كشورهاي  5

مفهوم تازه اي را در روبه رشد بر تقويت و پشتيباني اين فعاليت در جهت اهداف توسعه پايدار در اين ممالك روا مي دارند، 

توريسم ياد مي كنيم . اين استراتژي نه تنها كشورهاي ن به عنوان توسعه پايدار ما از آ توريسم مطرح كرده است كه مديريت

 (. 37،  5811در حال توسعه ، بلكه جهان صنعتي را نيز شامل مي شود )كهن، 

نه اي توسعه گردشگري پايدار عبارتند است از : گسترش اين صنعت و جذب گردشگر به كشور با استفاده از منابع موجود به گو

كه ضمن پاسخ دادن به نيازهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و ضوابط قانوني جامعه و همچنين انتظارات گردشگران ، بتوان 

وحدت و يكپارچگي ، هويت فرهنگي و سالمتي محيط زيست ، رشد اقتصادي و رفاه مردم و ميهمانان آن ها به گونه اي متوازن 

 ( . 519،  5818، و پيوسته تأمين كرد . )الواني 

منطقي در بهره برداري از منابع طبيعي و انساني و ممانعت از به كارگيري غير هدف اصلي گردشگري پايدار ارائه روش هاي 

حفاظت از محيط زيست و منابع و ميراث منطقي اين منابع است. به دليل آن كه توسعه پايدار گردشگري داراي دو جنبه 

اين گردشگري پايدار بايد با سياست مشخص و مدوني به اجرا درآيد تا بتواند حركت اميد بخش اين فرهنگي جوامع است ، بنابر

 ( . 83،  5835صنعت در توسعه همه جانبه كشور را تضمين كند ) منصوري ، 

نگ رفتاري صرفًا كالبدي و تصميم گيري از باال، در زمينه هايي كه زندگي اجتماعي و فرهطبق تجارت جهاني ، برنامه ريزي 

فق نبوده است. به همين دليل بنيان و نقطه شروع اقدامات گردشگري بايد از مي شود، به هيچ وجه كارساز و مو مردم مربوط

طريق طرح هاي محلي ـ شهري آغاز گردد. از اين نظر الزم است كه ميان برنامه ريزي براي توسعه گردشگري با برنامه ريزي 

ار و متقابل به وجود آيد. بنابراين با در نظر گرفتن مفهوم وسيع گردشگري و ابعاد مختلف فضايي شهري و منطقه اي پيوند استو
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ي . را به سه سطح عمده تقسيم كرد: سطح محلي ، سطح منطقه اي و سطح ملّآن ، مي توان حوزه برنامه ريزي گردشگري 

هماهنگي نهادهاي برنامه ريز در سطوح و بخش  بديهي است كه برنامه ريزي و مديريت گردشگري در سه سطح به همكاري و

هاي مختلف نياز دارد . برنامه ريزي در سطح محلي ، جايگاه شهرداري ها را كه عنوان مسئول اصلي شهر نمايان مي سازد كه 

،  هدف آن اعتالي كيفيت محيط زندگي شهري از طريق ايجاد نيازهاي فراغتي و تفريحي مردم است. ) قره نژاد و ديگران

5813  ،831  . ) 

كميسيون اروپا در برانگيختن توسعه و تحقق رويكرد مديريت يكپارچه در مقاصد توريستي شهري، ساحلي و روستايي ، ابتكار 

( براي ايجاد و ترقي يك رويكرد مشاركتي بين IQM يك رويكرد پايدار نسبت به توريسم در اين مقاصد است. شش معيار )

 ط و مديران شامل : مردم ، گردشگران ، محي

 ـ وجود يك مديريت قوي و نهادينه شده كه منابع مالي و انساني الزم را داراست ؛ 5

ـ تشريك مساعي بين همه سازمان هاي دخيل در سطوح محلي، منطقه اي، ملي، بين المللي بر اساس ايجاد يك رويكرد 9

 مشاركتي؛

 همكاري آژانس هاي درگير در گردشگري و مردم محلي ؛ ـ ايجاد يك چشم انداز عمومي از توسعه گردشگري با 8

 ـ توزيع اثرات مثبت توسعه گردشگري بين بازديد كنندگان، شاغالن بخش تجاري ، پرسنل اداري و مردم محلي؛6

 ـ تنظيم سياستي استوار و يكپارچه در زمينه فعاليت هاي خدماتي گردشگري؛1

سعه ابتكارات )ابداعات، پروژه هاي جديد( بخش خصوصي در جهت بهبود ـ معرفي و ترويج مشوق هايي براي بسط و تو4

 ( European Commission , 2000:8) كبفيت گردشگري 

 

 نقش نهادهاي محلي )شهرداري و شوراي شهر( در توسعه گردشگري ـ 5ـ 2

حاد شدن مشكالت ناشي از آن با توجه به تحوالت برنامه ريزي و مديريت شهري در جهان، رشد سريع شهر نشيني در ايران و 

، به روشني مي توان دريافت كه در چارچوب وظايف فوق نمي توان به نيازهاي مبرم شهروندان در زمينه گذران فراغت و تفريح 

اند  پاسخ گفت . به همين دليل در طول دو سه دهه گذشته ، شهرداري ها به قبول وظايف و انجام اقدامات جديدي مجبور شده

فراتر از اختيارات قانوني و امكانات سازماني آنها محسوب مي شود. از جمله مهم ترين اين اقدامات بايد به توسعه كه گاهي 

فضاهاي سبز، ايجاد پارك هاي شهري و حومه اي، تأسيس فرهنگسراها، زمين هاي بازي ، بهسازي مراكز تاريخي و بافت هاي 

 . 4 قديمي اشاره كرد

ترين انواع گردشگري است. كاًل بحث گردشگري در سه سطح ملي ، منطقه اي و محلي قابل گردشگري شهري يكي از مهم

و ذوق طرح است، با يك ارزيابي سريع مي توان دريافت كه تصميم گيري ها در همان سطح اول مانده است و البته با همت 

در سطح محلي با هدف توسعه گردشگري  برخي مسئوالن به سطح دوم نيز تمايل پيدا كرده است . اما هنوز فكر و تصميمي

مدون نشده و به صورت هماهنگ به اجرا در نيامده است و همواره در روال موجود برنامه ريزي و مديريت گردشگري در سطح 

روز افزون شهرها در كشور و كشور نوعي تعارض با اهداف برنامه ريزي و مديريت شهري مشاهده مي گردد، از يك سو با توسعه 

ايش جمعيت شهرنشين نيازهاي تفريحي و گردشگري شهروندان به شدت رو به گسترش دارد ولي از طرف ديگر اختيارات افز

عملي شهرداري ها در عرصه بهره گيري از فضاهاي فراغتي و توريستي بسيار محدود است. از جمله اين محدوديت ها  قانوني و

مي توان به موارد ذيل اشاره كرد : عدم اختيارات مديريت شهري در خارج از محدوده قانوني و حريم شهر ، تعداد متوليان و 

عدم وجود قوانين عام، اث فرهنگي و گردشگري و وظايف مديريت شهري،نهادهاي مسئول، جدايي ميان وظايف سازمان مير

 (  54،  :581مشترك و ميان بخشي در زمينه گردشگري . ) مهديزاده ، 

                                                           
6. www.city – dream.blogfa.com 
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در اغلب كشورها شهرداري ها مهمترين نقش را در توسعه گردشگري شهري دارند ، چرا كه شهرداري در سازماندهي و شكل 

و در واقع اين مديريت منسجم و هماهنگ شهري است كه باعث فعاليت هاي هم جهت مي  دهي به شهر مهمترين نهاد است

 شود. در مجموع مي توان براي ورود شهرداري ها به بحث گردشگري چهار زمينه مشخص را مطرح نمود: 

 ـ توجه شهرداري ها به مقوله گردشگري تاريخي و بهره برداري از سايت هاي تاريخي 5

 گردشگري طبيعي با توجه به پتانسيل هاي هر منطقه  ـ اكوتوريسم يا9

 ـ تبليغات و اطالع رساني 8

 (  548،  5816ـ تأمين منابع مالي در جهت آماده سازي فضاهاي گردشگري در شهرها ) ديناري ، 6

 

 يافته هاـ 3

  سرعينـ موقعيت جغرافيايي شهر 1ـ 3

كيلومتري غرب اردبيل و در دامنه شمال شرق  93هر سرعين در شمحدوده مورد مطالعه در اين پژوهش شهر سرعين است. 

كوه سبالن قرار گرفته، وجود آثار و معماري هاي صخره اي و آثار باستاني در شهر و حومه حاكي از اهميت اين منطقه در طول 

تعدد مي باشد. سرعين در آبگرم معدني و اماكن اقامتي م 59ادوار گذشته است. اما اشتهار كنوني شهر به سبب وجود بيش از 

گردشگري شهر سرعين : مجتمع آبدرماني فرهنگ لغات فارسي به معناي سرچشمه مي باشد. اهم آبگرم ها و جاذبه هاي 

سبالن )تپه باستاني آناهيتا( ـ آبدرماني بش باجيالر )پيست اسكي آلوارس( ـ آبگرم گاوميش گولي ) دهكده صخره اي كنزق( ـ 

ي ييالقي بيله درق( ـ آبگرم معدني حمام شفا ) دهكده صخره اي ويند( ـ آبگرم ساري سو ) كلخوران ( ـ آبگرم ژنرال )روستا

) آتشكده آذر فريق ( ـ آبگرم  9) قره داش ( ـ آبگرم قهوه خانه  5آبگرم قره سو ) امامزاده سيد ابوالقاسم ( ـ آبگرم قهوه خانه 

معاونت سرمايه گذاري و طرحها ، دفتر مناطق نمونه گردشگري يل ـ سرعين، )مجله مناطق نمونه گردشگري استان اردبپهنلو 

5833) 
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 ـ يافته هاي تحقيق 2ـ 3
 

 

در اين تحقيق براي اينكه بتوان نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهر سرعين را روشن كرد از سه سطح شاخص كيفي 
شهري از منظر گردشگران ، مسئولين شهري و محلي و مردم محلي سرعين، نتايج ر گردشگري عوامل تأثير گذار بر توسعه ي پايدا

 پرسشنامه و مشاهدات ميداني به شرح جداول ذيل بدست آمده است. 
 
 ـ تحليل متغير هاي تأثيرگذار نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهر سرعين ) از ديدگاه گردشگران ( 3ـ 3

 زير ساخت هاي گردشگري شهر سرعين  ـ امكانات و
درصد پاسخگويان وجود امكانات زير ساختي گردشگري مانند  82..و  4.84مشهود است ؛  1براساس نتايج حاصل از پرسشنامه در جدول 

 امكانات تفريحي ، ورزشي وحمل و نقل همگاني شهري ، هتل هاي ستاره دار و شبكه راهي ايمن جهت دسترسي سريع ،  توسعه
متغيرها مي باشد. بنابراين گردشگري ماجراجويانه را به ترتيب متوسط و ضعيف ارزيابي كرده اند. اين امر نشانگر نارضايتي گردشگران از اين 

 الزم است امكانات زير ساختي مدرن و با كيفيت و استاندارد روز جهاني ايجاد گردد. 

  م هاي درماني آبگرـ ميزان سفر گردشگران صرفاً بخاطر استفاده از 
درماني در شهر سرعين نسبت به ساير جاذبه هاي گردشگري از گرم هاي بخاطر استفاده از آب يزان مراجعه و سفر گردشگران صرفاًراجع به م

درصد به ترتيب متوسط و ضعيف ارزيابي نموده اند. اين نشانه زنگ خطر نسبت به ساير جاذبه هاي  5/2و  .7/8پرسش شوندگان 
سمي در منطقه است. لذا الزم است ضمن تقويت ساير بخش جاذبه هاي گردشگري بهتر است مراكز و مجتمع هاي آبدرماني اكوتوري

 افراد، به شيوه طبيعي احداث و تجهيز گردد.  مداوايپزشكي ) فيزيوتراپي درماني ( با امكانات مختلف جهت 

 ـ الگوبرداري از مناطق گردشگري نمونه جهان 
وبرداري از امكانات و جاذبه هاي گردشگري نمونه جهان جهت جلب توجه و جذب گردشگران داخلي و خارجي ؛ با توجه به در زمينه الگ

متوسط و ضعيف توصيف نموده اند. اين درصد به ترتيب  5/24و  1/12استفاده بهينه از پتانسيل هاي طبيعي و مصنوعي ، پرسشگران 
در اين مورد كوه سبالن را كه معروف به آلپ ايران است مي توان از نمونه گردشگري جهان است. نشانگر نارضايتي از الگوبرداري مناطق 

 كرد.  در منطقه اقدامات انجام يافته در آلپ اروپا براي سرعين ـ سبالن نيز الگو برداري

 ـ وجود امكانات خدماتي ـ بهداشتي و درماني 
درصد  5/85و  .8/8در شهر سرعين، گردشگران و سرويس هاي بهداشتي و درماني  بهداشتيمراكز راجع به امكانات خدمات عمومي مثل 

به ترتيب متوسط و ضعيف اظهار نموده اند. بنابراين واضح است براي ارائه خدمات بهتر در زمينه بهداشت و درمان مانند ) احداث سرويس 
و بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي ( در شهر سرعين  هاي بهداشتي در نقاط مختلف شهر و همچنين احداث مراكز بهداشتي مدرن

 ايجاد گردد. 
 ايجاد برف شهر ـ 

درصد به ترتيب عالي و ضعيف است. در نتيجه براي جذب  5/2و  9/41در مورد ايجاد شهر برف يا برف شهر در سرعين ؛ نظر گردشگران 
اي زمستانه متنوع من جمله مسابقه ساخت مجسمه هاي يخي ، ) برگزاري جشنواره هبمنظورتوريسم از نقاط مختلف داخل و خارج كشور 

 ورزش هاي زمستاني الزم است در فواصل نزديكي اطراف سرعين برف شهر داير گردد.  اسكي و ساير احداث شهر يخي ، پيست

 ـ توليد انرژي پاك 
نيمت شمرده و از امكانات بوم گردشگري ) ت فرصت را غمي باشد. لذا بهتر اس توليد انرژي پاك امروزه در تمامي دنيا در حال توسعه و رواج

اكوتوريسم منطقه ( بنحو احسن در توليد انرژي پاك رايگان استفاده نمائيم. كه نظر گردشگران  در اين زمينه مثبت ارائه شده است. 
وربين هاي بادي و پسماند آب هاي زير درصد به ترتيب متوسط و عالي ارزيابي كرده است . عليهذا شايسته است از ت 5./.و  45/.پرسشگر 
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زميني كه از دل طبيعت در سرزمين چشمه هاي بهشتي شهر سرعين جاري است با مديريت كردن اين مايه حيات بخش، توربين هايي را 
مي توان در شيدي همچنين با نصب صفحه هاي خور و از پرورش ماهيان نيز بي بهره نماند. مي توان كار گذاشت و از آن توليد انرژي نمود.

 اشتغال نمود.  ايجاد توليد انرژي سرمايه گذاري و

 ـ كيفيت اطالع رساني جاذبه هاي گردشگري 
امروزه براي معرفي جاذبه هاي بكر گردشگري هر منطقه بايستي تبليغات كرد. در زمينه اطالع رساني جاذبه هاي گردشگري شهر سرعين از 

ون ـ اينترنت ـ تورهاي مسافرتي و آشنايان طبق نظر سنجي و پرسش از گردشگران در شهر سرعين طريق رسانه هاي عمومي مثل ؛ تلويزي
درصد به ترتيب متوسط و ضعيف ارزيابي كرده اند. فلذا بايستي مسئولين و مديران شهري جهت جبران  8/21و  1/12مشخص شده است 

 قدام شايسته نمايند. اين نارضايتي ، از شيوه هاي متنوع تبليغي براي جذب توريسم ا

 ـ پويايي سيماي شهر 
نظر گردشگران  ،كاهش حجم ترافيك شهرييزگي و نظافت شهر، ايجاد خيابان كشي اصولي و زيبا توأم با راجع به پويايي سيماي شهر، پاك

به خوبي واضح است ت . درصد متوسط و ضعيف جمعبندي شده اس 2/51و  5./.را نسبت به شهر سرعين جويا شده و نتايج فوق به ترتيب 
شهر توريسم  پذير بايستي از يكسري شرايط مانند زيبايي و پويايي سيماي شهري ، وجود نماد و سازه هاي مطابق با قدمت تاريخي شهر، 

ر باشد. وجود محيط پاكيزه ) نظافت شهري خوب ( ، معابر عمومي ) خيابان هاي عريض و زيبا جهت تسهيل در تردد وسائط نقليه ( برخوردا
 اي شهر سرعين الزم و ضروري است.اين بر

 ـ سطح شاخص هاي كيفي از ديدگاه گردشگران شهر سرعين1جدول 

 ضعيف متوسط خوب عالي  شاخص ها رديف

 22.6 48.4 16.1 12.9 امكانات و زيرساخت هاي گردشگري 1

 6.5 38.7 32.3 22.6 ميزان سفر گردشگران صرفا به خاطر آبدرماني .

 64.5 16.1 12.9 6.5 وبرداري از مناطق گردشگري نمونه جهانالگ 8

 35.5 32.3 19.4 12.9 وجود امكانات خدمات بهداشتي و درماني 4

 6.5 32.3 19.4 41.9 ايجاد برف شهر 5

 16.1 45.2 12.9 25.8 توليد انرژي پاك 2

 61.3 16.1 12.9 9.7 كيفيت اطالع رساني جاذبه هاي گردشگري 7

 51.6 25.8 16.1 6.5 سيماي شهر پويايي .

 مأخذ : مطالعات ميداني نگارنده              

ـ تحليل متغير هاي تأثيرگذار نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهر سرعين ) از 4ـ 3

 نظر مردم محلي (
متغيرهاي ذيل از نظر مردم محلي بررسي به منظور سنجش عملكرد مديريت شهري سرعين در رابطه با توسعه پايدار گردشگري شهري، 

 گرديد: 

الف ـ ميزان اطالع رساني مسئوالن به مردم محلي در رابطه با تصميم گيري مديريت شهري در مورد 

 توسعه گردشگري شهري 
ري مديريت شهري، نتايج حاصل پرسشنامه مردم محلي حاكي از آن است كه در زمينه اطالع رساني به مردم محلي، در ارتباط با تصميم گي

درصد بر گزينه متوسط تأكيد كرده اند، الزم به توضيح است كه اطالع رساني مناسب در امور مختلف شهري به مردم، ضمن اينكه  .9/4
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تر بيشباعث افزايش اعتماد عمومي نسبت به مديران و مجريان شهري مي شود از سويي باعث افزايش حس همكاري و مسئوليت پذيري 
از نظرات  خواهد شد و مردم خود را جزعي از مجموعه اي خواهند دانست كه در زمينه هاي مختلفمور مختلف با مديران شهري مردم در ا

 آنها استقبال و استفاده مي شود و اين امر در ايجاد حس تعلق به مجموعه بسيار مؤثر است. 

جه بر آموزش مردم محلي در ميزان تالش مديريت شهري در جهت افزايش آگاهي هاي عمومي، و توب ـ 

 زمينه ميزان تالش مديريت
درصد به  1/57و  ../2 ، پاسخگويانميزان تالش مديريت شهري در جهت افزايش آگاهي هاي عمومي، و توجه بر آموزش مردم محلي

شهروندان و مردم محلي در ترتيب متوسط و ضعيف تأكيد كرده اند سرمايه گذاري و برنامه ريزي در زمينه باال بردن آگاهي هاي عمومي 
گاهي هاي باال در امور مختلف خواهد شد و اين امر مشاركت شهري از نظرات آگاهانه مردمي با آيك منطقه، باعث بهره مند شدن مديريت 

 آگاهانه مردم را در امور شهري به دنبال خواهد داشت. 
 پ ـ اقدامات انجام يافته در زمينه جذب توريسم غذايي 

گردشگري، همه ساله در فصول مختلف از توريسم غذايي درآمد صنعت ه پيشرفت روز افزون كشورهاي توسعه يافته در زمينه با توجه ب
پرسشگر با ارزيابي در زمينه جذب توريسم غذايي در شهر سرعين تالش و همكاري مردم محلي به نتايج فوق كالني را كسب مي نمايند. 

ي از آن است در مسئله جذب توريسم ف ارزيابي شده است. اين نظرات حاكبه ترتيب متوسط و ضعي درصد .9/4و  85/.دست يافته است. 
غذايي در شهر توريسم پذير سرعين اقدامات بالقوه اي گام برداشته نشده است. بنابراين الزم است با مشاركت مردم و همكاري مسئولين 

نطقه وجود دارد پخت و پز انواع غذاهاي سنتي و محلي مانند غذاهاي بيچاق جهت جذب توريسم غذايي كه پتانسيل هاي آن به شدت در م
لي شامل ) آش گيلديگ ـ آش دوغ ـ انواع په خورشت ـ بز قورمه ـ آبگوشت محلي و انواع آش محقيمه ـ موساماپلو ـ فسنجان محلي ـ ل

 گيرد.  صورتآش ميوه و گوجه ( 

 توران هاي شهر توسط مسئولين شهر به مردم پيشنهاد ارائه برنامه غذايي مجزا به رست ـ 
ارائه برنامه غذايي مجزا به رستوران هاي شهر ، هر رستوران غذاهاي متفاوت نسبت به ساير رستوران ها جهت ايجاد تنوع غذايي و در زمينه 

صد عالي اعالم كرده اند. در نتيجه در 5./.توزيع ميزان درآمد بين آنها ارائه خدمات دهد. بر اساس نظر سنجي از مردم محلي بدست آمد 
 و مردم مي توان اين اهداف را عملي كرد تا رونق كسب و كار اهالي صورت گيرد.  يبا تالش و همكاري بين مسئولين شهر

ث ـ پيشنهاد راه اندازي توريسم روستايي )عشايري(با همكاري و مشاركت بين مسئولين شهري و مردم 

 محلي 
دازي توريسم روستايي و عشايري پيشنهادي را به مردم محلي با همكاري و مشاركت مسئولين شهري داده شد در زمينه جذب و راه ان

روستا به عنوان يك مكان اقتصادي، اجتماعي درصد اعالم رضايت از اين صنعت گردشگري نموده اند.  57/.آخرين نتايجي كه بدست آمد 
حدوده شهرهاست كه داراي هويت تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي مخصوص به خود مي و سياسي، زيستگاه جماعتي از مردم در خارج از م

توريسم روستايي را هر شكلي از توريسم كه نشان دهنده نوعي از زندگي روستايي، هنر، فرهنگ و ميراث فرهنگي در  (.1891باشد)اميري، 
لحاظ اقتصادي و هم اجتماعي به همراه داشته باشد و نيز  مكان هاي روستايي باشد و به موجب آن سودآوري براي جوامع محلي هم به

تعامالتي را بين گردشگران و افراد محلي به منظور توسعه تجربه بيشتر و تبادالت فرهنگي و اجتماعي ايجاد نمايد تعريف نمود. گرشگري 
ه پايدار است، مورد توجه قرار گيرد.) محمدي و روستايي بايد به عنوان بخشي از فرآيند توسعه روستايي كه يكي از مفاهيم و اشكال توسع

 (.2: 1891حياتي، 
اين نوع گردشگري در محيط روستايي انجام مي پذيرد، در اين نوع گردشگري مي توان به فعاليت هايي نظير ديدن مزارع روستايي، رسيدن 

دشگري زمينه هاي اهداف اين نوع گر اشاره نمود. به آرامش در محيط روستا، گشت و گذار در طبيعت، داد و ستد با روستاييان و غيره
علي ايحال مي توان اين صنعت را كه امروزه مورد توجه و عالقه مندي اكثر گردشگران خارجي  و فرهنگي مي باشند. ياقتصادي، اجتماع

 است در منطقه رونق داد. 
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 ولين شهري ج ـ ميزان آموزش نحوه ارتباط كالمي مردم محلي شهر با گردشگران توسط مسئ
در زمينه آموزش نحوه ارتباط كالمي مردم محلي شهر سرعين با گردشگران خارجي از قبيل ارتباط كالمي محاوره اي به زبان هاي مختلف 

درصد ضعيف بيان كرده اند. اين مبين  8/24به ويژه زبان انگليسي ـ عربي و تركي آذربايجان از ضروريات مهم به شمار مي رود پرسشگران 
رضايتي از مسئولين امر در ارتباط با حوزه  مربوطه محسوب مي شود. بايستي براي آشنايي و نحوه گفتگوي محاوره اي مردم محلي با نا

زبان هاي انگليسي ـ عربي و تركي آذربايجان اقدام به برگزاري كالس هاي آموزشي نمود . تا مردم محلي بتوانند با گردشگران خارجي 
 مؤثري را برقرار نمايند.  ارتباط كالمي خوب و

چ ـ پيشنهاد احداث بازارچه دائمي محصوالت صنايع دستي و محلي با تالش و همكاري مسئولين شهري 

 و مردم محلي 
جهت ارتقا تجارت ورونق كسب و كار مردم محلي و اشتغال زايي پيشنهاد احداث بازارچه دائمي با سبك معماري اسالمي و تاريخي منطقه 

درصد از مردم محلي وضعيت عالي را انتخاب و اين حاكي از رضايت مردم محلي در  .9/4عين به مردم محلي داده شده است، در شهر سر
موافق هستند . بنابراين با توليد محصوالت صنايع دستي، لباس، پوشاك و خوراك سنتي و محلي منطقه عالوه بر احيا مورد اجراي اين طرح 

 لي موجب رونق كسب و كار مردم و توليد ثروت خواهد شد. فرهنگ، آئين و سنن مردم مح

 خ ـ نقش همكاري هاي متقابل مديران شهري و مردم محلي در توسعه پايدار گردشگري شهري 
درصد برگزينه عالي ) خيلي زياد(  .9/4درزمينه نقش همكاري هاي متقابل مديران شهري و مردم محلي در توسعه گردشگري شهري، 

اند اين درصد نشان دهنده ي اين است كه چنانچه مديريت شهري در امور مختلف شهر بر نقش مردم، به عنوان عوامل تأثير تأكيد كرده 
مديران شهري برخوردارند؛ ضمن اينكه اين مشاركت و همكاري متقابل لي از آمادگي الزم براي مشاركت گذار تأكيد داشته باشد، مردم مح

ي ارت از جمله جذب سرمايه هاي محلي باي مردم محلي فوايد و مزاياي بي شمار به همراه خواهد داشهم براي مديران شهري و هم بر
از اين امر،  از منطقه و منفعت بردن مردم محليتوسعه پايدار گردشگري شهري، جلوگيري از خارج شدن ارزش افزوده سرمايه گذاري ها 

 كاهش مهارجرت و ايجاد اشتغال محلي و... 
 

 سطح شاخص هاي كيفي از ديدگاه مردم محلي شهر سرعينـ 2جدول 

 
ف

دي
ر

 

 گويه

 گروهدرصد 

 كم متوسط زياد
خيلي 

 كم 

1 
ميزان اطالع رساني مسئوالن به مردم محلي در رابطه با تصميم گيري 

 مديريت شهري در مورد توسعه گردشگري شهري
28.5 42.9 21.4 7.2 

2 
ش آگاهي هاي عمومي، و ميزان تالش مديريت شهري در جهت افزاي

 توجه بر آموزش مردم محلي در زمينه ميزان تالش مديريت
57.1 28.6 7.2 7.1 

3 

 7.1 14.2 35.8 42.9 اقدامات انجام يافته در زمينه جذب توريسم غذايي
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4 
پيشنهاد ارائه برنامه غذايي مجزا به رستوران هاي شهر توسط مسئولين 

 شهر به مردم
3.6 3.5 7.1 85.8 

5 
پيشنهاد راه اندازي توريسم روستايي )عشايري(با همكاري و مشاركت 

 بين مسئولين شهري و مردم محلي
0 21.4 21.4 57.2 

6 
ميزان آموزش نحوه ارتباط كالمي مردم محلي شهر با گردشگران 

 توسط مسئولين شهري
64.3 21.4 7.2 7.1 

7 
حلي با پيشنهاد احداث بازارچه دائمي محصوالت صنايع دستي و م

 تالش و همكاري مسئولين شهري و مردم محلي
7.2 28.5 21.4 42.9 

8 
نقش همكاري هاي متقابل مديران شهري و مردم محلي در توسعه 

 پايدار گردشگري شهري
7.2 28.5 21.4 42.9 

 مأخذ : مطالعات ميداني نگارنده    

 

پايدار گردشگري شهر سرعين ) از  ـ تحليل متغير هاي تأثيرگذار نقش مديريت شهري در توسعه 5ـ 3

 نظر مسئولين شهري و محلي (

 الف ـ ميزان هماهنگي بين نهادهاي تصميم گيرنده در ارتباط با گردشگري
هماهنگي بين ارگان هاي تصميم گيرنده با ارايه گرديده است نظر مسئوالن پرسش شونده راجع به ميزان  8تايج حاصل از جدول شماره ن

درصد، وجود هماهنگي بين  51مطرح در پرسشنامه، از زياد تا خيلي كم بيانگر آن است كه اكثريت پاسخگويان يعني  توجه به طيف هاي
ارگان هاي تصميم گيرنده را كم ارزيابي كرده اند ، بنابراين براي دستيابي به هماهنگي هاي بيشتر و سازنده تر الزم است در اين خصوص 

، از جمله استفاده از مديران توانمند و كار آزموده ، متخصص در زمينه مديريت شهري و اطالع رساني تصميمات مديريتي خاص آغاز گردد
 در مورد مزاياي هماهنگي در اعمال مديريت و كاهش هزينه ها و ارتقاي كيفي برنامه ها و طرح ها

 انتخاب و انتصاب مديران شهري بر اساس تخصص و تعهد ـ  ب
الزم در حوزه مديريت شهري از  و تعهد مديران شهري بر اساس رعايت معيار شايسته ساالري و داشتن تخصص در مورد انتخاب و انتصاب

متخصص تيجه الزم است مديران با تجربه ، درصد گروه كم را ارزيابي نموده اند، در ن 51پرسشگران با توجه به سوال مطرح در پرسشنامه 
 جهت مديريت شهر سرعين انتخاب و انتصاب گردد. در حوزه شهري و مشاورين متخصص در اين امر

 ميزان تبليغات و معرفي شهر سرعين در فضا هاي مجازي ـ  پ
يابي هستيم. با پيشرفت تكنولوژي و فن يغات و بازارامروزه در جوامع پيشرفته و عصر حاضر براي معرفي كاال و ارائه خدمات نيازمند تبل

ه ويژه اي براي معرفي جاذبه هاي گردشگري، تاريخي و ... قرار گرفته است. از نظر پرسش در جايگاآوري اطالعات، دنياي مجازي 
درصد كم ارزيابي شده است. نياز است  4/58شوندگان راجع به تبليغات اكوتوريسم شهر سرعين ) جاذبه هاي گردشگري و زيست محيطي ( 

ردم و گردشگران معرفي نمايند. اين موجب ارتقاء تعداد بازديد كنندگان شهر سرعين را متوليان امر در سايت ها و فضاهاي مجازي براي م
 گردشگر از شهر سرعين و منطقه در آينده خواهد بود 
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 در شهر سرعين  (هيدروتراپي آبي) خصصي سالمت درمانيـ وجود مراكز تخصصي و فوق ت ت
آبي توسط متخصصين امر  هيدروتراپينواع امراض و راجع به موضوع وجود مراكز سالمت درماني تخصصي در سرعين براي درمان ا

و تحقيق جهت راه به لحاظ وجود كمبود اين مراكز در شهر سرعين الزم است با مطالعه درصد، خيلي كم ارزيابي كرده اند.  51پرسشگران 
شرفته عضالت و رشته هاي اندازي و تجهيز مراكز تخصصي و  فوق تخصصي آبدرماني براي مداواي امراض مختلف و ماساژ درماني پي

عصبي اقدامات الزم توسط مديران شهري صورت گيرد. اين مسئله مولد اشتغال زايي و جذب گردشگران داخلي و خارجي و سرمايه گذاري 
 كالن در اين حوزه خواهد بود. 

 نقش مديريت يكپارچه شهري در دستيابي به توسعه پايدار گردشگري ث ـ 
درصد پاسخگويان بر گزينه زياد تأكيد كرده  51ارچه شهري براي دستيابي به توسعه پايدار گردشگري شهري، درز مينه نقش مديريت يكپ

اند. بنابراين مشخص مي شود كه با برنامه ريزي و مديريت صحيح منابع ، استعدادها و توان هاي منطقه اي، همسو كردن تصميم گيري 
ري ، و مشاركت مردم در دستيابي به توسعه پايدار شهري و همچنين توسعه ي پايدار مختلف از جمله گردشگري شههاي مرتبط با امور 

سيستم پويا و زنده است كه براي هدايت صحيح و پايداري  اكه شهر مناسبات در ارتباط آن يكگردشگري شهري بسيار اثرگذار باشد ؛ چر
 يدار گردشگري شهري را به دنبال خواهد آورد. آن، نيازمند به مديريت يكپارچه و هماهنگ است و اين امر، توسعه پا

ـ جايگاه محدوده طرح جامع گردشگري منطقه سرعين در چشم انداز بلند مدت جمهوري اسالمي ايران  ج

 ( در كجا قراردارد آيا مناسب بوده يا نه  1411) تا سال 
درصد گزينه كم را ارزيابي كرده اند. با توجه به  21ويان ، نظر به پاسخگ 1411راجع به جايگاه طرح جامع گردشگري سرعين در چشم انداز 

كشور، تا به امروز ميزان پيشرفت طرح جامع گردشگري شهر سرعين مطلوب نمي باشد. بنابه اخذ گزارشات از حوزه  1411سند چشم انداز 
ن حال مؤثر نيست بايستي در اين حوزه تدوين شده است، اين براي زما 71ها و منابع مربوط ، طرح جامع گردشگري شهر سرعين در دهه 

 متوليان امر بازبيني مجدد انجام دهند. 

  ـ رايزني با سفارتخانه هاي رايزن فرهنگي ) ديپلماسي گردشگري ( چ

جهت شناساندن جهت معرفي جاذبه هاي گردشگري راجع به بحث رايزني با سفارتخانه هاي كشورهاي خارجي ) ديپلماسي گردشگري ( 
درصد گزينه خيلي  2/41چشم اندازهاي زيباي سرعين پاسخگويان  و آبگرم هاي درماني ، بوم گردشگري و عشايريو جاذبه ها  ظرفيت ها

اين مسئله مبين اين است كه در اين مورد از سوي مراجع ذيربط و مسئوالن شهري اقدامي كرده اند.نتخاب كم را براي شهر سرعين ا
سي گردشگري در جهان يكي از اهداف برجسته و مهم صنعت گردشگري به شمار مي رود و در حال صورت نگرفته است. امروزه ديپلما

 شايسته است در سرعين نيز اجرا گردد. حاضر مسئولين شهري استان هاي اصفهان و تبريز اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده اند.  

 ( طبيعت زندهخ ـ ميزان تأثير پذيري شهر سرعين از بوم گردشگري ) 
كرده اند. اين نشانگر آن است  نتخابارا زياد  گزينه درصد 8/88راجع به تأثير پذيري سرعين از بوم گردشگري ) طبيعت زنده ( پاسخگويان 

با شواهد موجود، وجود اكوتوريسم ) بوم گردشگري( در منطقه سرعين و اطراف آن ، انواع آبگرم هاي درماني  وبنابه تحقيقات ميداني 
با آبگرم معدني سرد و گرم گازدار و درماني و چشمه هاي زالل جاري و غار وجود  (ويالدرقبيله درق )خاصيت هاي مختلف ، دره زيباي 

قرار دارد. قله سبالن چشم انداز بسيار زيبايي را در آنجا كيلومتري سرعين، پيست اسكي آلوارس معروف به آلپ ايران  1.دارد. همچنين در 
 و بر پا كردهرا اخنصاص داده است و ائيل عشاير با اشترها و دام هاي خود در اطراف ييالق سبالن چادرهاي عشايري محلي به خود 

مشغول به زنبورداري هستند. با برنامه ريزي در  سبالن مشغول چرا دام هاي خود هستند. زنبورداران جهت توليد عسل طبيعي و خالص
بوم گردشگري  صنعت بالقوه از ظرفيت هايفرصت ها مي توان در آتيه از طبيعت بكر و زنده سرعين ها و  پتانسيل راستاي استفاده از اين

       بهره برد.
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 ـ سطح شاخص هاي كيفي از ديدگاه مسئولين شهري و محلّي3جدول 

 گويه رديف
 گروهرصد د

 خيلي كم  كم متوسط زياد
 25.2 50 16.5 8.3 ميزان هماهنگي بين نهادهاي تصميم گيرنده در ارتباط با گردشگري 1

 33.3 50 8.4 8.3 انتخاب و انتصاب مديران شهري بر اساس تخصص و تعهد 2

 26.6 53.4 13.4 6.6 ميزان تبليغات و معرفي شهر سرعين در فضا هاي مجازي 3

وجود مراكز تخصصي و فوق تخصصي سالمت درماني)هيدروتراپي آبي ( در شهر  4

 سرعين
8.4 16.5 25.1 50 

 8.3 16.6 25.1 50 نقش مديريت يكپارچه شهري در دستيابي به توسعه پايدار گردشگري 5

جايگاه محدوده طرح جامع گردشگري منطقه سرعين در چشم انداز بلند مدت  6

 ( در كجا قراردارد آيا مناسب بوده يا نه 1411) تا سال جمهوري اسالمي ايران 
6.6 20.1 60 13.3 

رايزني با سفارتخانه هاي رايزن فرهنگي ) ديپلماسي گردشگري ( جهت معرفي  7

 جاذبه هاي گردشگري
8.4 16.7 33.3 41.6 

.33 (ميزان تأثير پذيري شهر سرعين از بوم گردشگري ) طبيعت زنده 8

3 
25 16.6 8.3 

 مأخذ : مطالعات ميداني نگارنده

 ـ تحليل استراتژيك مديريت گردشگري شهري سرعين4جدول 

 قوت 

 ـ وجود جاذبه هاي گردشگري بكر و طبيعت زنده ) بوم گردشگري( 1

ـ وجود كوه سبالن معروف به آلپ ايران و دامنه هاي پرجاذبه آن 2  

ـ وجود آبگرم هاي درماني با خاصيت هاي متنوع 3  

ود پيست اسكي آلوارس ـ وج4  

ـ وجود مكان ها و فضاهاي داراي پتانسيل براي سرمايه گذاري 5  

 ضعف

 ـ عدم وجود مديريت يكپارچه در تصميم گيري مرتبط با توسعه شهري و گردشگري 1

 ـ فقدان با اختيارات الزم مديريت شهري در عرصه هاي گردشگري 2

 ديريت شهري در معرفي جاذبه ها ـ فقدان سيستم آموزشي و ضعف اطالع رساني م3

 ـ فصلي شدن درآمد حاصل از گردشگري 4

 ـ عدم وجود مديريت علمي براي هدايت سرمايه گذاري خصوصي در بخش گردشگري  5

 ـ عدم تبليغ جاذبه هاي گردشگري در فضاهاي مجازي  6

 ساخت هاي مدرن و مورد نياز گردشگري  ـ عدم احداث و توسعه زير7

 تصوير پيست اسكي آلوارس و تله سيرـ 2شكل    

 

 
 ـ تصوير زيباي طبيعت كوه سبالن 3شكل  
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 فرصت 

 حداث جاده دسترسي سريع از مركز استان به سرعين ـ ا1

 ـ تعريف كمربندي سبز از سرعين به سردابه و قوتور سويي 2

 كيلومتر با اهداف خاص گردشگري  11ـ اجراي طرح توسعه شهر سرعين به شعاع 3

 ـ ايجاد اكوكمپ عشايري و كمپينگ هاي ورزشي زمستانه و تابستاني 4

 رعين به محل پيست اسكي آلوارس بمنظور تردد سريع و ايمن گردشگران با مسير هواييـ احداث تله كابين از س 5

 ـ  احداث كمپينگ هاي تفريحي ورزشي زمستانه و تابستاني و برف شهر در آلوارس و آلپ ايران ) كوه سبالن (6

 تهديد 

 ام مديريتيعدم شناخت كافي مسئوالن شهري و استاني از امكانات منطقه و متمركز بودن نظـ 1

ـ عدم احداث و اجراي زير ساختي مانند مجتمع هاي تجاري صنايع دستي و بهداشتي و درماني و ورزشي و برف 2

 شهر و... 

 ـ بي توجهي مسئوالن شهري به پويايي سيماي شهر 3

 در مورد توسعه گردشگري سرعين  ي توسعه گردشگري يا عدم تهيه آنهاـ كمبود طرح ها 4

مردم محلي سرعين و فرهنگسازي در مورد نحوه ارتباط كالمي و رفتار و نحوه پذيرايي و استقبال از ـ عدم آموزش  5

 گردشگران 

 

 ـ ارائه راهبرد هاي توسعه گردشگري سرعين در چارچوب نظام مديريتي   5جدول 

استراتژي 

نقاط 

 قوت 

گري و يق رونق فعاليت هاي گردشـ ايجاد يك منبع درآمد پايدار براي سيستم مديريت شهري سرعين از طر1

 سرمايه گذاري  بخش خصوصي و راه اندازي سيستم مالياتي از اصناف و آبگرم هاي معدني

عه ـ ايجاد مشوق هاي الزم توسط مديريت شهري براي جذب سرمايه گذاري در بخش گردشگر از طريق توس2

 خدمات زير بنايي و روبنايي 

استراتژي 

حداقل 

رساندن 

نقاط 

 ضعف 

در امور توسعه شهري از  ايجاد هماهنگي و همكاري ميان شهرداري و شوراي شهر با ساير سازمان هاي بخشيـ 1

 طريق ايجاد كميته هاي ويژه براي توسعه گردشگر در سرعين

گردشگري به مديريت شهري به طوريكه سازمان ميراث ـ واگذاري اختيارات مربوط به ساماندهي و توسعه 2

گري فقط اهداف و سياست هاي كالن توسعه گردشگري  در سطح ملي و محلي را تعريف كرده و فرهنگي و گردش

 اجراي اين سياست ها و اهداف بر عهده مديريت شهري و به طور كلي سازمان ها و نهادهاي محلي مي باشد

ن بعنوان يك ـ ايجاد و توسعه سيستم هاي تبليغات و بازاريابي در داخل مديريت شهري و معرفي شهر سرعي3

 شهر توريستي 

ـ ايجاد تنوع در جاذبه هاي گردشگري سرعين به ويژه در بوم گردشگري منطقه و آبگرم هاي معدني و درماني 4

 براي جذب هر چه بيشتر گردشگر در تمام فصول 

  ـ تجهيز زير ساخت ها و ايجاد امكانات و تسهيالت ويژه در جهت جلب سرمايه گذاري خصوصي  5

ژي استرات

 فرصت ها 

 ـ واگذاري طرح هاي زير ساختي به بخش هاي خصوصي سرمايه گذار 1

 ايجاد اكوكمپ روستايي و كمپينگ هاي ورزشي و تفريحي ـ 2

 كيلومتر با اهداف خاص گردشگري  11ـ اجراي طرح توسعه شهر سرعين به شعاع 3

 منطقه ـ ايجاد برف شهر و الگو برداري از مناطق گردشگري نمونه جهان در 4

 ـ رايزني با سفارتخانه هاي رايزن فرهنگي ) برقراري ديپلماسي گردشگري (  5

استراتژي 

پرهيز از 

 تهديدات 

 ايجاد هماهنگي ميان سطوح مديريت شهري، منطقه اي و ملي و همكاري فرابخشي ميان نهادها ـ 1

 ـ تهيه طرح هاي توسعه گردشگري براي سرعين 2

 ادهاي تصميم گيرنده در ارتباط با گردشگري ـ ميزان هماهنگي بين نه3

 ـ انتخاب و انتصاب مديران شهري بر اساس تخصص و تعهد 4

 ـ ميزان تأثير پذيري شهر سرعين از بوم گردشگري 5
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 ه پيشنهادهانتيجه گيري و ارايـ 4
سعه و بهبود گردشگري پايدار است مديريت ثير گذار در توشهري از عوامل تأگرفت مديريت  به پژوهش هاي حاضر مي توان نتيجهبا توجه 

عامل اصلي و حيات بخش هر سازمان و نهاد است. مديريت بر اساس يك نظام ارزش پذيرفته شده از طريق برنامه ريزي ـ سازماندهي ـ 
گيرنده يك نگرش نظام بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت مي گيرد. مديريت در بر

مند است كه در آن پويايي گردشگري در چارچوب عرضه و تقاضا با تأكيد بر پايداري مد نظر است در اين راستا مديريت گردشگري پايدار، 
 گريدرخصوص توسعه گردشگري و برآورد پايداري آن، نيازمند در نظر گرفتن سودمندي اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي گردش

سطح شاخص كيفي  8بتوان نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهر سرعين را روشن كرد از  است. در اين تحقيق براي اينكه
عوامل تأثير گذار بر توسعه پايدار گردشگري شهري از منظر گردشگران، مردم محلي و مسئوالن شهري و محلي شهر سرعين به يافته هاي 

و زير ساخت هاي گردشگري شهر سرعين، ميزان سفر گردشگران صرفاً بخاطر آبگرم هاي درماني، الگوبرداري از  امكانات اصلي رسيديم.
مناطق نمونه گردشگري جهان، وجود امكانات خدماتي بهداشتي و درماني، توليد انرژي پاك، ميزان كيفيت اطالع رساني جاذبه هاي 

ي مسئوالن به مردم محلي در ارتباط با تصميم گيري مديريت شهر براي توسعه پويايي سيماي شهر، ميزان اطالع رسانگردشگري، 
اقدامات انجام يافته در زمينه جذب توريسم غذايي، ارائه برنامه غذايي به رستوران هاي شهر، راه اندازي توريسم روستايي، گردشگري، 

متقابل مديران شهري و مردم محلي در توسعه پايدار  آموزش نحوه ارتباط كالمي مردم محلي شهر با گردشگران، نقش همكاري هاي
گردشگري شهر، انتخاب و انتصاب مديران شهري بر اساس تخصص و تعهد، ميزان هماهنگي بين نهادهاي تصميم گيرنده در ارتباط با 

درماني )هيدروتراپي سالمت گردشگري، ميزان تبليغات و معرفي شهر سرعين در فضاهاي مجازي ، وجود مراكز تخصصي و فوق تخصصي 
،  1411آبي( در شهر، نقش مديريت يكپارچه شهري در دستيابي به توسعه پايدار گردشگري، جايگاه محدوده طرح جامع گردشگري تا سال 

 برقراري ديپلماسي گردشگري و ميزان تأثير پذيري شهر سرعين از بوم گردشگري
ايدار گردشگري را از ابعاد مختلف امكانات و زير ساخت هاي گردشگري، نقش اين پژوهش نقش مديريت شهري براي دستيابي به توسعه پ

برنامه ريزي و بهره برداري از آن، همكاري هاي متقابل مديران شهري و  در شناسايي توانمندي هاي گردشگريمديريت شهري سرعين 
هري و راهبردهاي مناسب براي توسعه گردشگري نقش مديريت يكپارچه شمردم محلي براي دستيابي به توسعه پايدار گردشگري شهري، 

شهر سرعين را بررسي مي كند كه در مقايسه با ساير پژوهش ها عالوه بر شناسايي يافته ها نسبت به تحليل متغيرهاي تأثير گذار نقش 
و تحليل  SOWTاده از مدل و ارائه راهبرد داده است. بنابراين با استف پرداخته مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهر سرعين

وضع موجود، راهبردهايي جهت توسعه گردشگري سرعين ارايه گرديد كه مي توان گفت با ايجاد و تقويت زير ساخت ها و تسهيالت و جلب 
 سرمايه گذاري و هماهنگي بين بخشي نهادها، شناساندن توانمندي گردشگري و ... به توسعه پايدار گردشگري نايل آمد. 

ج مي شود بنابراين نيازمند ن است پيك مسافري در فصول ديگر فلمي گردد با توجه به اينكه سرعين شهر فصلي و خدمات رسا پيشنهاد
توسعه امكانات و زير ساخت هاي گردشگري، سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي مي باشد. اجراي طرح هاي پيشنهادي ذيل در آينده 

 را به يك قطب گردشگري وسيع و توسعه پايدار تبديل نمايد. نه چندان دور مي تواند شهر سرعين 
 از مركز استان به سرعين  و ايمن ـ احداث جاده دسترسي سريع

تعريف كمربند سبز از سرعين به سردابه ـ قوتورسويي تا مشگين شهر براي استفاده از جاذبه هاي بوم گردشگري ماجراجويانه و ورزشي ـ 
 ـ كوهپيمايي با اسب قابليت دارد و سرعين را از بن بست جغرافيايي كشور خارج مي كند. مثل دوچرخه سواري كوهستان

كيلومتر از خارج شهر با اهداف خاص گردشگري و احداث كمربندي دوم به منظور ايجاد  11سرعين به شعاع  يـ اجراي طرح توسعه شهر
 گستره شهر 

 و تابستاني ، صخره نوردي و فوتبال و ....  ـ ايجاد اكوكمپ عشايري و كمپينگ هاي ورزشي زمستانه
 ـ توسعه و تعريض خيابان اصلي شهر با تكنيك انگيزشي 

ـ حذف تله سير آلوارس و جايگزيني تله كابين و براي دسترسي سريع گردشگران بمنظور تردد ايمن و پرجاذبه با مسير هوايي از سرعين به 
ابين از مسير طبيعت پارس سرعين تا پيست آلوارس احداث گردد تا آلوارس و آلپ ايران ) محل پيست اسكي آلوارس پيشنهاد مي شود تله ك

 محل كمپينگ هاي تفريحي ورزشي زمستانه و تابستاني و برف شهر تبديل گردد. كوه سبالن ( 
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 تقدير و تشكر : 

چهره روز روشن، تابان است و انوار حكمت او در دل شب تار، درفشان.  سپاس و ستايش مر خداي را جل و جالله كه آثار قدرت او بر
آفريدگاري كه خويشتن را به ما شناساند و درهاي علم را بر ما گشود و عمري و فرصتي عطا فرمود تا بدان ، بنده ضعيف خويش را در 

 طريق علم و معرفت بيازمايد .

 دكترم ساخت تا اين پژوهش را به پايان برسانم . از استاد فاضل و انديشمند جناب آقاي شكر شايان نثار ايزد منان كه توفيق را رفيق راه
، همكاران گرامي و معاونت محترم پژوهشي دانشگاه افشين پارام ، اساتيد محترم گروه مديريت شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند 

محترم راهنمائي هاي بي شائبه اداره مشاوره و همچنين از  رسازي استان اردبيلوزارت راه و شهرسازي به ويژه كاركنان اداره كل راه و شه
،صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل به ويژه ري اداره كل سازمان ميراث فرهنگياز همكا ،ارزيابي عملكرد راه و شهرسازي استان اردبيل

مسئولين محترم ، ساكنين عزيز محلي ومديريت ارجمند  ،وركارشناس محترم كميته هاي تخصصي گردشگري جناب آقاي عليرضا حسن پ
هتل هاي اترك و الله شهرستان سرعين كه با راهنمايي ها و حمايت هاي بي شائبه شان حقير را در نگارش پژوهش حاضر مورد لطف و 

 محبت خود قرار داده اند ،كمال تشكر و قدرداني را دارم .
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 ست منابعفهرـ 5
 28(، آسيب شناسي مدل اداره امور شهر در ايران، نشريه علمي پژوهشي پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 18.7ـ آخوندي و ديگران،)1
 (، اكوتوريسم، مترجم اسماعيل كهرم، تهران: انتشارات سازمان محيط زيست1874ـ ايدينگتن، جي ام ).
 فرايند مديريت جهانگردي ، انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي  ( ،18.5الواني ، سيد مهدي و ديگران ، )  ـ8
 .،گردشگري، تهران: انتشارات سمت (18.5ـ پاپلي يزدي، محمد حسين و سقايي، مهدي. )4
 .گردشگري)ماهيت و مفاهيم(، انتشارات سمت ، (18.2ـ پاپلي يزدي، محمد حسين و سقايي، مهدي. )5
 صنعت گردشگري، تهران: انتشارات دانشگاه تربيت معلم (، مروري بر18.2ـ تواليي، سيمين)2
 (، مقدمه اي بر برنامه ريزي و مديريت گردشگري شهري، اصفهان: انتشارات پيام علوي..18ـ تقوايي، مسعود و محمود اكبري )7
يدار روستايي، همايش ملي ( توسعه توريسم روستايي رويكردي نوين در جهت توسعه پا1891حسين محمدي، مريم و حياتي، داريوش، )ـ .

 توسعه روستايي
(، كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامه ريزي شهري و ناحيه اي، انتشارات علم 18.5ـ حكمت نيا ، حسن و موسوي ، مير نجف ، ) 9

 نوين 
 ( ، مديريت عمران شهري،انتشارات پيوند نو.18.1رضويان، محمد تقي، )ـ 11
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري « جغرافيا» ( مجموعه مباحث و روش هاي شهرسازي 1874) ـ رهنمايي، محمد تقي11

 وزارت مسكن و شهرسازي، تهران
(، ارزيابي عملكرد اماكن مذهبي در توسعه روستايي، پايان نامه ي دوره كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تربيت 18.9ـ رحماني، خليل ).1

 مدرس
( مباني و تكنيك هاي برنامه ريزي شهري، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ..18، كرامت اله و مهدنژاد، حافظ و پرهيزگار، فرهاد )ـ زياري18

 بين المللي چابهار
 .( ، مديريت شهري، جلد يازدهم، تهران: سازمان شهرداري هاي كشور18.9ـ سعيدنيا، احمد. )14
 .ري، انتشارات سمت( ، مديريت گردشگ18.2ـ كاظمي، مهدي؛ )15
(، نگرشي بر مفهوم مديريت شهري حضرت رسول اكرم در شهر مدينه تجلي زيباي ..18ـ ستاري ساربانقلي، حسن و حسين ذبيحي. )12

 ، پاييز11مديريت شهر در شهر اسالمي، مجله ي فراسوي مديريت، سال سوم، شماره 
 رعين، انتشارات باغ انديشه.(،جاذبه هاي گردشگري س..18ـ صادق مغانلو، حسينعلي، )17
( ، برنامه ريزي و طراحي جغرافيايي محيط هاي جاذب گردشگري در شهر كرمانشاه ، پايان نامه ي كارشناسي ..18ـ صفرآبادي، اعظم ).1

 ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ، به راهنمايي مسعود تقوايي، اصفهان؛ دانشگاه اصفهان ، گروه جغرافيا
(، ارزيابي وضعيت تسهيالت گردشگري استان آذربايجان شرقي از ديدگاه 18.2وي، ميرستار و جواد دخيلي كهنموئي )ـ صدر موس19

 21گردشگران، مجله ي پژوهش هاي جغرافيايي شماره 
 نتابستا 2( ، مديريت گردشگري و توسعه پايدار مطلوب اكولوژيكي، مجله ي علوم محيطي شماره ..18ـ عظيمي ، ناصرعلي )1.
(، توسعه شهري پايدار ، برداشت و تحليلي از ديدگاه هاي جهاني ، دانشكده معماري و شهرسازي، 18.1ـ عزيزي، محمد مهدي ) 1.

 ، پاييز ئ زمستان 88دانشگاه شهيد بهشتي ، سال يازدهم ، شماره 
ـ دوفصلنامه  رويكرد توسعه پايدار شهري كرج فيروزبخت، علي و ربيعي فر، ولي اله ، راهبردهاي ساختار نهادي ـ مديريت شهري با ـ..

 .91،  1891، 9.مديريت شهري ـ سال دهم،ش
(، جايگاه مديريت شهري در توسعه گردشگري ، مجموعه مقاالت دومين همايش 18.7ـ قره نژاد ، حسن و ابوالحسني ، فرحناز ، )8.

 جغرافيا و قرن بيست و يكم 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و « ناسب سيستم مديريت شهري در ايران الگوي م» ـ كاظميان شيروان،غالمرضا،4.
 1878منطقه اي، دانشگاه شهيد بهشتي 

 1.(، صنعت توريسم و توسعه پايدار؛ نمادي از مديريت پويا ، نشريه محيط شناسي ، شماره 1877ـ كهن ، گوئل ، )5.

 ي، مترجم محمد ابراهيم گوهريان ، تهران: انتشارات پژوهش هاي فرهنگي(، بازاريابي گردشگر18.1ـ لومسدون، لس )2.

(، مديريت شهري و جايگاه آن در ارتقاي حقوق شهروندان، ..18ـ لطفي، حيدر، عدالت خواه، فرداد ، ميرزايي ، مينو و شب بو وزير پور. ) 7.
 زمستان  1مجله ي جغرافياي انساني ، شماره 

در تحليل مديريت گردشگري، مطالعه موردي كالنشهر مشهد،  MS-SWOT( ، كاربرد مدل ..18دي سقايي )ـ مافي ، عزت اله و مه..
 14مجله ي جغرافيا و توسعه ، تابستان پياپي 

 28(، گردشگري و توسعه پايدار ، نشريه رشد آموزش جغرافيا، دفتر انتشارات كمك آموزشي ، شماره 18.1ـ منصوري ، علي ، )9.
 15(، توسعه گردشگري از ديدگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي ، ماهنامه شهرداري ها، شماره 1879، جواد، )  ـ مهديزاده81
، سازمان ..18ـ مجله مناطق نمونه گردشگري استان اردبيل ـ سرعين، معاونت سرمايه گذاري و طرحها ، دفتر مناطق نمونه گردشگري 81

 ستان اردبيلميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ا
  7نقش نوين شهرها و مساله مديريت، ويژه نامه مركز مطالعات برنامه ريزي شهري، شهرداري تهران ص ـ .8
 4دفتر مطالعات برنامه ريزي وزارت كشور ص « بهبود مديريت شهري » ـ نويد رضواني، سعيد ، 88

34 ـ   Arthur and Mensah, urban management and heritage tourism for sustainable development, 

management of invironmental quality: an international journal, vol.17,No.3 

 Setiawan, bakti and Timothy, Dallen J,   (2000),exisiting urban management frameworks and ـ35

heritage conservation in Indonesia, Asia pacific Journal of  Tourism Research, Volume 5 Issue 2 

36 ـ  www.http://vista.ir/article/364344 

 Paoageorgiou, k. and brotherton. ( 1999 ), A management planning framework based on ـ 37

ecological, perceptual and economic carrying capacity: the case study of vicos- Aoos national park. 

Greece, Journal of  Environmental management, 56,271,284. 
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