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هاي رفيتدر اين پژوهش تالش است تا با استفاده از ظ .توان بر شمردگردشگري شهري مي

هاي راهبردي و اجرايي در توسعه موجود در مديريت شهري )شهرداري( به تبيين سياست

گردشگري شهري بپردازد. در همين راستا شهرداري تهران به عنوان پايتخت کشور در نمونه 

گيرد تا بتوان از اين تجربه علمي جهت تأمين و رونق موردي اين مقاله مورد بررسي قرار مي

برداري شود. روش جتماعي، اقتصادي و محيطي شهروندان ساير شهرهاي کشور نيز بهرهمنافع ا

تحليلي است و براي گردآوري داده ها از منابع اسنادي، کتابخانه  –تحقيق به صورت توصيفي 

نتايج تحقيق ها و همينطور از پرسش نامه استفاده گرديد. نتايج نشانگر اين حقيقت است که 

سيستم مديريت شهري هم به لحاظ تئوريك و هم به لحاظ عملي داراي توان دهد که نشان مي

عملياتي الزم جهت توسعه گردشگري شهر تهران مي باشد؛ به بياني ديگر ايده مديريت شهري، 

هاي تحقيق نيز بر اين اهداف و وظايف آن کاماًل منطبق با اهداف توسعه گردشگري بوده و يافته
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دارد، توسعه گردشگري در شهر هاي تحقيق بيان ميور که يافتههمانط.گذاردمهم صحه مي

هاي هاي مديريت شهري کاماًل منوط به نزديك کردن سياستگيري از ظرفيتتهران با بهره

هاي مرتبط با مقوله گردشگري نظير سازمان ميراث نهادهاي تأثيرگذار در شهر و سازمان

 فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است.

هاي راهبردي و گردشگري، کالنشهر تهران، توسعه گردشگري شهري، سياست کلیدی: واژگان

 اجرايي

 

 مقدمه -0

دهند و در بر دارنده مراکز هاي انسان را تشكيل ميترين قرارگاهترين و کاملشهرها پيشرفته

هاي جاذبهمهم اقتصادي، اجتماعي، علمي، تفريحي، پزشكي و غيره هستند و افزون بر اينها از 

طبيعي و تاريخي نيز برخوردار بوده و به همين خاطر مهمترين کانون جذب گردشگرانند 

هاي افرادي که براي استراحت، کار و گردشگري عبارت است از فعاليت .(4: 4831)ديناري، 

سال متوالي داليل ديگر به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر کرده، حداکثر براي يك

شود: اولي گردشگر داخلي )يا بومي( و کنند که شامل دو دسته گردشگر مياقامت ميدر آنجا 

. گردشگري در اين (Selin & Beason, 1991: 639)المللي( گردشگر خارجي )يا بين

هايي که براي استراحت و سكونت به هاي افراد يا گروهپژوهش عبارتست از فعاليت

براي مشاهده اماکن يادماني و گردشگري در مدت کوتاهي هايي )شهر( وارد شده و يا سكونتگاه

پردازند. البته اين نوع از گردشگري مشابهت فراواني با اوقات فراغت به گشت و گذار مي

باشد. اما هدف از اين تعريف دستيابي به هاي مورد توجه ميشهروندان دارد که جزء اولويت

 د در مديريت شهري است.توسعه و مديريت گردشگري از مجراي وظايف موجو

توريسم در قالب الگوهاي خاص فضايي به وجود مي آيد و يكي از اين : 1گردشگري شهري-

الگوها گردشگري شهري است که دسته اي از فعاليت هاي اقتصادي با نتايج مهم اجتماعي، 

( و صرفاً مختص Shapira,2001 :43اقتصادي و محيطي در شهرهاي ويژه است )

گردشگران که در شهرها بوجود مي آيد، نيست؛ بلكه نوعي خاص از گردشگري و هاي فعاليت

بخش جدايي ناپذير سنتي و صحيح زندگي شهري است که گروههاي مختلف گردشگر را بر 

اساس تنوع و گوناگوني مسافرت ها و انگيزه هاي گردشگري به سوي خود جذب مي کند 

(Barker & Page, 2002:273 گردشگري شهري .) در کشورهاي پيشرفته پر درآمدترين

نوع گردشگري است و زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اکولوژيكي و ... 

باشد و يا تنها موجب گردشگري تنها در چند زمينه محدود نمي تأثيرات انكار ناپذيري دارد.

                                           
1 Urban Tourism 
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انه، خود اتكايي، شناسهاي بومهاي تعادلگردد بلكه ديدگاههاي سرانه نميرشد درآمد

ها و آموزش بخش ميراث فرهنگي و يادمانسازي و حياتاجتماعي، زنده -سازي فرهنگيشكوفا

توان اقتصادي در حيطه جهاني و ملي و شهري را مي -هاي اجتماعيها و ارزشو تكامل باور

است و  مورد امتنان قرار دارد. در حالي که عصر جديدي از گردشگري و جهانگردي آغاز شده

 زا بر آن اثر خواهند گذاشت. پيمايد تعداد زيادي از عوامل دروني و برونسير تكاملي خود را مي

زيست از جمله عواملي هستند که بر  آوري و نوآوري، مسائل محيطهاي اقتصادي، فنپيشرفت

تنها  گذارند. بنابراين پديده گردشگري نوينادامه و اراده جهانگردي و گردشگري تأثير مي

باشد بلكه در مربوط به يك قشر از جامعه بشري و يا يك حوزه معين زندگي شهري نمي

به » زا و متأثر از عوامل محيطي و انساني قابل ارزشيابي است.محدوده دروني و عوامل برون

ريزي، توسعه و مديريت بخش گردشگري، عوامل اقتصادي، محيطي، سياسي و منظور برنامه

گي بايد به خوبي درک شوند.  در بيشتر کشورها و مناطق، دليل اصلي توسعه فرهن -اجتماعي

)عبدا... زاده، « گردشگري فوايد اقتصادي آنست گرچه اغلب داليل ديگري نيز وجود دارد

4831  :14.) 

هاي خاصي را براي ساکنانش به بديهي است که تكامل و توسعه شهرها، تنگناها و محدوديت

ها به دنبال گريزگاهي باشند که خود گرديده که انسانه چنين روندي باعث وجود آورده و ادام

را براي مدتي از معضالت دست و پاگير زندگي شهري رها سازند و زماني را براي تفريح و تفرج 

و ترميم قواي از دست رفته اختصاص دهند. در اين ميان، توقعات شهروندان از مديريت شهري 

ريزي شده محيط و توسعه يك گردشگري راحت، ارزان، ايمن و برنامهدر جهت ايجاد، گسترش 

تأمين امكانات  نمايد. از اينرو موضوع چگونگي گذران اوقات فراغت،ساکن در آن )شهر( رخ مي

و تسهيالت گردش و تفريح و ساماندهي فضاهاي مرتبط با آن، چه براي شهروندان به عنوان 

يدکنندگان به عنوان اشخاص غيردائم شهر به محوري اصلي ساکنان دائم شهري و چه براي بازد

گرچه گردشگري به عنوان عملكرد يا  ريزي و مديريت شهري تبديل شده است.برنامه در

کارکرد پيچيده داراي ابعادي مختلفي است اما بررسي، شناخت و توسعه ابعاد آن نيز از حوزه 

طلبد. از اينرو اي گوناگون را ميهيك تخصص خاص خارج بوده و مشارکت متخصصين رشته

موفقيت در ايجاد يك گردشگري موفق در شهرها )بويژه در کالنشهرها( در گرو مشارکت 

هاي مرتبط با آن است. اما آنچه در اينجا مورد توجه است ها و سازماناي از تخصصبينانهواقع

 و از چه چگونه اهداف ست و اينا مترتب شهري مديريت بر سيستم و وظايفي اهداف چه اينكه

در توسعه گردشگري  اين اهداف از تحقق توانمي معيارهايي پيدا کند و با چه بايد تحقق طريق

 و اوقات فراغت شهري بهره برد؟

در اين پژوهش سعي شده است تا با نگاهي علمي به تحليل اثربخشي و کارآيي مديريت شهري 

هر تهران پرداخته شود؛ تحليلي که بر پايه آن، راهبردها و در توسعه گردشگري کالنش

 پيشنهادهاي الزم در همين راستا تبيين گردد. 
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هاي جديد و نيز توجه به رويكردهاي نوين در از اينرو تالش خواهد شد تا با شناخت پارادايم

ه آن ريزي، مديريت و توسعمديريت شهري )حكمراني خوب شهري(، مقوله گردشگري، برنامه

 در فضاي کالنشهري تهران مورد بررسي قرار گيرد.

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -1

 گردشگری شهری -

ترديد هاي شهري يكي از تحوالت عمده عصر جديد و حتي تاريخ بشريت است. بيتوسعه فضا

(. 26: 8855يزدي سقايي، هاي جوامع؛ توسعة گردشگري است)پاپليترين نيازيكي از اساسي

کند. يكي از اين الگوهاي فضايي، گردشگري در چارچوب الگوهاي فضايي خاصي عمل مي

هاي تاريخي و فرهنگي بسيار زيادي جاذبه گردشگري شهري است. نواحي شهري به علت آنكه

هاي متنوع و گردند. شهرها، معموالً جاذبهمقاصد گردشگري مهمي محسوب مي  غالباً   دارند

ها، شهربازي، مراکز هاي ورزشي، پارکبناهاي يادبود، تئاترها، استاديوم ها،بزرگي شامل موزه

هايي مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور دارا بوده خريد، مناطقي با معماري تاريخي و مكان

(. عالوه بر اين، حتي Timothy,1995,63کند)که اين خود گردشگران بسياري را جذب مي

دشگري در مناطق غير شهري واقع باشند از آنجا که شهرها در هاي گردر صورتي که جاذبه

دهند. در فضاي عينيت يافتگي مكاني، تبلور فضايي را در رابطه با پيرامون خود شكل مي

هاي فضايي برخودار شهري کارکرد تنگاتنگ شهر و پيرامون از اهميت اساسي در برکنش

شوند. زيرا محل سكونت، ا متمرکز ميباز هم حجم زيادي از گردشگري در شهره باشد، مي

اند که بازديد سرويس غذا، ارتباطات، حمل و نقل ساير خدمات گردشگري در شهرها واقع

کنند. گردشگري شهري، عملكرد کنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر از آنها استفاده مي

مناطق شهري با  ميزبان و توليد فضاي گردشگري در رابطه با سفر به -متقابل گردشگر

ها و استفاده از تسهيالت و خدمات مربوط به گردشگري هاي متفاوت و بازديد از جاذبهانگيزه

نهد. اين تعريف به خوبي پيوستگي است که آثار متفاوتي را بر فضا و اقتصاد شهري بر جاي مي

هاي دهد که نقشکند و نشان ميبين عوامل مختلف جريان گردشگري شهري را بيان مي

  (.891: 8855شهري، کارکرد چند بعدي دارند )پاپلي و سقائي، 

 

 ریزی و مدیریت گردشگری شهریضرورت برنامه -

تر از هاي تفريحي و استراحتگاهي و مهمنيازهاي روز افزون انسان هاي شهرنشين به محيط

ها گردشگر در طول سال، لزوم و اهميت پژوهش در جوانب صنعت همه، جابجايي ميليون

(. از طرفي به عقيده سازمان 8884581گردشگري و امكانات آن را بيشتر مي نمايد )شكويي،

گردشگري در »جهاني گردشگري و انجمن جهانگردي و گردشگري جهاني در حال حاضر 
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. به همين خاطر (Quatrone,2002:3« )جهان بزرگترين صنعت محسوب مي شود

ريزي و مديريت توريسم به ويژه گردشگري شهري اهميت و ضرورت بيشتري پيدا برنامه

 کند.مي

ها و ريزي و مديريت گردشگري شهري با توجه به روند رو به افزايش فناوريضرورت برنامه

کند، به شدت وابسته مي –محورهاي توسعه  –ها را به شهرها کشفيات جديد که انسان

شود. به هر حال گردشگري شهري صنعتي است که روز به روز بر اهميت آن افزون حساس ميا

 شود، چرا که:مي

در شرايط صحيح نه تنها فاقد عواقب اکولوژيك است، بلكه به  پر سود ترين فعاليت است؛ 

 از طرفي با توجه به شود؛زاست و باعث افزايش درآمد ميشود؛ اشتغالاحياي محيط منجر مي

 هايي همچون:ضرورت

رهايي از  همگام شدن با حرکت جهاني و گسترده نمودن بخش خدمات به خصوص گردشگري؛

سازي دولت و لزوم سپردن گردشگري به کوچك اتكاء اقتصاد به درآمدهاي ناپايدار نفتي؛

هاي دولتي و ها به کمكرهايي از وابستگي شهرداري هاي خصوصي و بخش عمومي؛بنگاه

اي با تمرکززدايي از کالنشهرها و مادر شهرهاي منطقه ي ناپايدار از جمله فروش تراکم؛درآمدها

 (،6558852توجه به قابليت گردشگري آنها و غيره )مؤذني، 

هاي منسجم جهت نيل به سوي ريزي و مديريت گردشگري و اتخاذ استراتژياهميت برنامه 

آنجايي که گردشگري شهري نيازمند شود. از گردشگري شهري پايدار بيشتر آشكار مي

ريزي و مديريت جهت تضمين اثرات مثبت و کاهش عوارض منفي تا حد امكان است، به برنامه

ريزي هاي يكپارچه، جامع و راهبردهاي مؤثر مديرتي نيازمند همين خاطر به برنامه

الم، مديريت هاي يكپارچه و مبتني بر برنامه ريزي ساست.گردشگري شهري بايد از طريق روش

شود. با اين رويكرد به گردشگري شهري، اين صنعت مي تواند سودهاي قابل توجه اقتصادي را 

 بدون بوجود آوردن مشكالت اکولوژيكي و اجتماعي در پي داشته باشد.

اي، شهري و المللي، ملي، منطقهريزي و مديريت گردشگري در تمامي سطوح توسعه بينبرنامه

ريزي و مديريت ( . برنامهQuatrone,2002:3هاي ويژه، قابل اجرا است )براي نواحي و مكان

گردشگري در تمامي سطوح براي نيل به مديريت موفق گردشگري ضروري است. بدون 

اي در پي داشته باشد. از ريزي و مديريت، اين صنعت ممكن است که نتايج غير منتظرهبرنامه

هاي فراغتي را با خودش همراه دارد، به مام فعاليتاي تگردشگري شهري به گونه»آنجايي که 

)شيراسب ، « ريزي و مديريت آن از امور حساس، پيچيده و چند وجهي استهمين خاطر برنامه

تواند منافع اقتصادي، اجتماعي، ريزي و مديريت يكپارچه مي( که در صورت برنامه258852

هاي عدالت اجتماعي، ارتقاء سطح اخصفرهنگي، محيطي و سياسي ايجاد نموده و به بهبود ش

( گردشگري فرايند 8158858اي منجر شود )معصومي، زندگي، رفاه عمومي و توازن منطقه

ريزي و فراهم آوردن امكانات سفر از مبدأ به مقصد و جريان معكوس آن بوده که نيازمند برنامه
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ارهاي شكننده آن بيانگر مناسب براي انجام دادن آن است. معادله دو سويه گردشگري و باز

ريزي و ايجاد آرامش و ثبات و عدم تغييرات پياپي در اين سياست گذاري و برنامهلزوم سياست

توان به صورت ذيل ريزي گردشگري شهري را ميها است. بنابراين ضرورت برنامهگذاري

 بندي کرد:دسته

 استفاده پايدار از آنها؛هاي گردشگري شهري و تدوين ضوابط مربوط به مشخص کردن جاذبه

هاي پذيرايي و گردشگري تدوين کاربري کنترل ميزان عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال؛

تهيه امكانات زيرساختي الزم براي  متناسب با ميزان استفاده ساکنان محلي و گردشگران؛

افزايش   افزايش مزاياي اقتصادي و توليد ثروت پايدار براي شهر؛ پذيرايي از گردشگران؛

مديريت يكپارچه گردشگري شهري )تقوايي و صابري،   هاي توسعه انساني؛شاخص

82158852. ) 

گردشگران شهرهاي تاريخي: گذشته و »( در پژوهشي با عنوان 6111آشورث و تونبريج )

توريستي که از نظر  -کنند که در شهرهاي تاريخيتشريح مي« دورنماي مديريت مديريت

هاي مديريتي تأکيد مشكالت متعددي روبرو هستند، سريعًا بر روي ديدگاه فضاهاي کالبدي با

شود که به گردشگري و پايداري آن مربوط باشند. براي پايداري گردشگري الزم است از مي

هايي استفاده شود که به کمك آنها بتوان تغييرات ايجاد اطالعات پايه، مخصوص و از شاخص

 ( Ashworth & Tunbridge: 2000) شده را کنترل و ارزيابي نمود

استدالل « مديريت کيفيت در گردشگري شهري»م( در پژوهشي با عنوان 8991مورفي )

کند و کيفيت، مفهومي کنند که گردشگري نقشي کليدي در بازسازي اقتصاد شهرها ايفا ميمي

شهرها هاي گردشگري در حياتي و ضروري براي مديريت گردشگري در شهرهاست. اگر جاذبه

هاي رشد گردشگري آنها به طور جبران به درستي مديريت نشوند، اعتبار شهر و پتانسيل

رود. مورفي در اين اثر مفهوم مديريت کيفيت براي گردشگري شهر را مطرح ناپذيري از بين مي

 (.Murphy, 1997کرده و پبر اهميت و ضرورت آن تأکيد دارد )

ريزي گردشگري : هاي جديد در برنامهچالش»با عنوان م( در پژوهشي 8996وان لير و تيلر )

هاي جديد و روشهاي نويني براي چالش« ريزي شهرياندازها و برنامهتوسعه در مديريت چشم

هاي عمومي و دهند. اين پژوهش مشكالتي که بخشريزي گردشگري شهري ارائه ميبرنامه

کند. اين مواجه هستند را مطرح ميريزي گردشگري شهري با آن خصوصي در زمينه برنامه

هاي ها و تغييرات در گردشگري، سياستهاي گوناگون مشكالت شامل انديشهپژوهش جنبه

ها، اقدامات و رويكردهاي نوين در کشورهايي ها در سياستريزي گردشگري، کاستيقبلي برنامه

 & Van lierدهد )ار مينظير ايالت متحده، فرانسه، سوئيس و هلند را مورد بررسي وتحليل قر

Taylor, 1992) 
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تحليل جامعي از گردشگري « مديريت گردشگري شهري»م( در پژوهشي با عنوان  6116پيج )

هاي در حال شكل گيري و مديريت گردشگري شهري ارائه به عنوان يك پديده شهري، چالش

وعات را هاي مختلف گردشگري و ديگر موضدهد. اين پژوهش ارتباطات حياتي جنبهمي

هاي سازد که مديريت گردشگري شهري پيشرفتکند. وي خاطر نشان ميشناسايي مي

 .(Page, 2002آورد. )تئوريكي در اجتماع شهري بوجود مي

م( يكي از مؤثرترين مطالعاتي است که طي بيست سال اخير در 8998مقاله جنسن وربك )

ي منتشر شده است. پژوهش ارتباط با گردشگري شهري در حوزه مديريت گردشگري شهر

اي واقعي را در متون نقلي و احياي حاضر عالوه بر تأکيد بر مفاهيم جديد که متعاقبأ رويه

شهري دارد، بر نقش بنيادين گردشگران براي صرف وقت جهت خريد در محيط هاي شهري، 

 .(Verbeke, 200 : 203کند )تأکيد مي

اندازه مطالعات وي درباره کاربرد گردشگري در هر چند اين مقاله در اصطالحات مفهومي به 

شهرهاي داخلي حائز اهميت نيست، قطعًا اين پژوهش بر مبناي ابداعات ذهني است که او و 

م( بوجود آوردند تا از گردشگري شهري موضوعي مهم براي تحقيق و مطالعه  8959آشورث )

اي از مطالعات داد که در مجموعه اي تحقيقاتي را رواجساخته شود. مقاله او به طور قطع حوزه

تحقيقاتي اکادميك به اوج رسيد؛ اين مقاله پيش درآمدي براي توسعه گردشگري و بخش 

 فراغت در زمينه مديريت در کشور بريتانيا بوده است.

( 0202فوريه البته در پايان بايد گفت که آخرين و معتبرين مقاله جهاني که در اين زمينه )

 پژوهش در»با عنوان  استفن جي پيج ث وگرگوري اشورمربوط به منتشر شده است، 

اين مقاله بررسي پيشرفت است؛  1«هاي کنونيهاي جديد و تناقضگردشگري شهري: پيشرفت

درک و فهم ما از کارهايي که بايد در زمينه گردشگري شهري انجام  و در مديريت گردشگري

و نياز به اتخاذ ديدي  گيرداندازه ميهاي مرتبط با چنين کارهايي شوند را با بررسي تناقض

، سازدرا برجسته مي عتري از علوم اجتماعي در ارتباط استيتر که با محدوده وسملموس

تر مخصوصاً آنهايي که مربوط به مطالعات شهري و مفهوم شهرهاي جهاني هستند را پر رنگ

 (. Ashworth & Page: 2010) سازدمي

 : وش تحقیقر -0

باشد سعي گرديده است تا از اي ميبا توجه به اينكه اين پژوهش از نوع کاربردي و توسعه

هاي جغرافيا و آمار وجود دارد هايي که در رشتههاي گوناگون تحقيق به ويژه روشروش

تحليلي _نامه استفاده گرديده روش توصيفياستفاده شود. در مجموع روشي که براي اين پايان

باشد. به اين ترتيب که ابتدا به استخراج اسناد و ها و اطالعات موجود( ميبا تأکيد بر آمار، داده)

                                           
1 Urban Tourism Research: Recent Progress and Current Paradoxes   
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)هم آمار رسمي موجود و هم اطالعات مربوط به استخراج نتايج مدارک و اطالعات و آمار 

شود. همچنين در اين پژوهش استناد به و سپس به مباحث تحليلي پرداخته ميها( پرسشنامه

اي و هم هاي مربوطه نيز دارد. در مجموع هم از روش مطالعات کتابخانهنمودارها و نقشه

هاي آماري جهت پردازش و تحليل اطالعات استفاده در اين پژوهش عمليات ميداني و روش

 گردد که شرح آن بصورت مفصل در فصل چهارم آمده است.استفاده مي

 عملیات میدانی: -

نياز به ويژه در جهت شناخت خصوصيات، امكانات و مسائل و  جهت تكميل اطالعات مورد

باشد. البته شناخت محقق از شهر تهران هاي ميداني اجتناب ناپذير ميمشكالت شهري بررسي

ريزي شهر تهران تأثير بسيار زيادي در روند بواسطه اشتغال در مرکز مطالعات و برنامه

با مراجعه به ادارات و سازمانها، بحث و تبادل نظر مشاهدات ميداني خواهد داشت. در اين راستا 

با کارشناسان امر و مشاهده فضاهاي شهري اطالعات مفيدي به دست خواهد آمد. اين روش 

پرسشنامه( از  -مبتني بر تكميل پرسشنامه از شهروندان و بصورت تلفيقي )مصاحبه

 بوده است.صاحبنظران دانشگاهي و مديران مجموعه مديريت شهري و گردشگري 

 گروه نخبگان و متخصصانجامعه آماری  -

در ارتباط با جامعه آماري متخصصان و خبرگان با توجه به اينكه محقق با دو مقوله مديريت 

شهري، گردشگري و ارتباط آنها با هم سر و کار دارد، سعي شده است تا از متخصصان و 

وق الذکر در حد بضاعت اين پژوهش خبرگان جامعه دانشگاهي و اجرايي مرتبط با دو مقوله ف

گيري شود. در اين ميان از متخصصان و خبرگان نهادهاي سازماني وابسته به شهرداري بهره

دانشگاهي  –تهران و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نهادهاي علمي 

وجه به اينكه تهران، عالمه طباطبايي، تربيت مدرس و شهيد بهشتي استفاده شده است. با ت

نفر بوده است، با استفاده از قضيه  404تعداد افراد شناسايي شده مرتبط با موضوع حدود 

 30نفر تعيين گرديد که در نهايت محقق جامعه  34آماري کكران، تعداد جامعه مورد پرسش 

نفري را براي اين قسمت انتخاب نمود. اطالعات تكميلي جامعه آماري اين قسمت در ادامه 

 ده است:آم

کران استفاده شده که وک فورمولجهت تعيين حجم نمونه براي جامعه نخبگان و متخصصان از 

نمونه را از اين  30نمونه پيشنهاد گرديد که محقق تعداد  34بر اساس فرمول آن، تعداد 

 جامعه اختيار نمود.

 گروه شهروندانجامعه آماری   -
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كه همواره مجموع تعداد افراد برايمان حائز اهميت در مورد جامعه شهروندان نيز، با توجه به اين

ها از است، با استفاده از قضيه حد مرکزي در آمار و رياضي بر اين نتيجه بوديم که تعداد نمونه

نفر باشد که اين تعداد، حداقل تعداد مورد نظر در قضيه  52هريك از مراکز گردشگري تعداد 

هميت دارد که در واقع ما از اينكه رفتار کل باشد. اين قضيه بدين جهت احد مرکزي مي

هاي کند اطالعي نداريم لذا به منظور استفاده از آزمونمان از چه توزيعي پيروي ميجامعه

پارامتري در آمار و سوق دادن رفتار افراد به سمت يك توزيع شناخته شده و منطقي، بايد 

ها را بر اين ستفاده کرده و تمامي فرضشرايطي را لحاظ کنيم که بتوانيم از قضيه حد مرکزي ا

بگذاريم که جامعه مورد نظر ما پس از اعمال قضيه حد مرکزي از توزيع نرمال پيروي نمايد. با 

نفر  400پرسشنامه، از  52مكان جهت پرسشگري و هر مكان  53اين توصيف با لحاظ نمودن 

 ه شد.به عنوان نمونه مورد پرسش در گروه شهروندان تهراني استفاد

 منطقه مورد مطالعه -

دقيقه طول  ۷۳درجه و  ۱۵دقيقه  تا  ۸۰درجه و  ۱۵شهر تهران از نظر موقعيت جغرافيايي در 

دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است و ارتفاع  ۱۸درجه و  ۷۱دقيقه تا  ۷۳درجه و  ۷۱شرقي و 

رسد. متر در جنوب مي ۵۵۸۸متر در مرکز و باالخره  ۵۰۸۸متر در شمال به  ۵۳۸۸آن از 

از هاي جنوبي البرز گسترده شده است. و در دامنه کويرکوه و  وادياي بين دو هتهران در پهن

و از شمال به  ورامينو  شهريارهاي هموار و دشت شهربانوبيبيهاي ري و سمت جنوب به کوه

توان اين شهر را به سه منطقه طبيعي واسطه کوهستان محصور گرديده است. در مجموع مي

 : تفكيك نمود

با  توچالهاي شمالي تهران است که بلندترين قله اين کوهستان، اولين منطقه، کوهستان -

 باشد؛ متر بر تمام فضاي شهر مشرف مي ۷۳۷۷

، نياوران، درکه، اوينهاي است که به تپه ماهورها و دره البرزهاي دومين منطقه، دامنه -

داران طبيعت را بسوي خود فرا شود و همواره خيل عظيم دوستمنتهي مي سوهانكو  حصارک

 خواند؛مي

سومين منطقه، دشتي است که قسمت اعظم شهر تهران بر آن گسترده شده و داراي شيب  -

 جنوبي است. -جهت شمالي ماليمي با

از نظر آب و هوايي، تهران غير از نواحي کوهستاني شمال که اندکي مرطوب و معتدل است آب 

و متوسط ساالنه حدود  -۳/۳و حداقل آن  ۳/۷۰و هوايي گرم و خشك دارد و حداکثر دماي آن 

شود و ع ميدرجه سانتيگراد ثبت شده است؛ فصل سرما در تهران معموالً از آذرماه شرو ۵۰

هاي اطراف تهران مانع شود. کوهبيشترين دماي سال را در اواسط تابستان )مرداد ماه( شامل مي

بسيار مؤثري در نفوذ توده هواهاي مختلف هستند. بدين لحاظ هواي تهران آرامش و سكون 

بيشتري از مناطق مجاور خود دارد. به عبارت ديگر واقع شدن کوهستان از سمت شمال و 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9
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ت هاي حاشيه کوير از سمت جنوب و جنوب شرقي سبب ايجاد يك جريان خفيف و آهسته دش

گردد. متوسط ميزان بارندگي هوا از دشت به کوه در طي روز و از کوه به دشت در طول شب مي

 ۷۳در سطح شهر تهران عمدتًا کم بوده و  متوسط تعداد روزهاي يخبندان آن نيز عمومًا حدود  

 (.4831ريزي شهر تهران، )مرکز مطالعات و برنامه شده استروز در سال ثبت 

 

 متغیرهای تحقیق:  -

 اي گردشگران نظير: سن، جنسيت، وضعيت تأهل، شغل و ...؛هاي فردي و حرفهويژگي .8

توزيع و پراکنش زماني و مكاني گردشگري نظير: محل اقامت، فاصله زماني گردشگري،  .6

 گردشگري و ...؛هاي پراکنش استفاده از مكان

 الگوي گذران اوقات فراغت شامل:  همراهان، بعد گردشگري، وسيله نقليه و ...؛ .8

ها شامل: سرانه هزينه گردشگري به ازاي هر روز اقامت، سهم هزينه هر يك از هزينه .4

 عناصر گردشگري و ...؛

 تمايالت و عاليق گردشگران؛ .8

 هاي گردشگري؛رساني و شناخت جاذبهاطالع .2

 هاي گردشگري و رضايت گردشگران؛حوزهمديريت  .1

 انتظارات و توقعات گردشگران از مديريت شهري در توسعه گردشگري شهر تهران. .5

 

 و یافته ها بحث -5

 بررسی وضعیت گردشگری در شهر تهران -

شهر تهران به دليل ميزباني پايتخت جمهوري اسالمي ايران در خود، در حيات صنعت 

نمايد. تهران که عالوه بر ترکيب گردشگري استان و کشور نقشي کليدي و اساسي ايفا مي

باشد داراي حوزة نفوذ جذبي و توزيعي ها، داراي نقش ترانزيتي گردشگر نيز ميمتنوع جاذبه

المللي است. از مهمترين داليل اين مسأله طيف گستردة سطوح ملي و بيناي در بسيار گسترده

خدمات اداري، سياسي، اقتصادي، درماني، آموزشي و ... است که خود بر ساير مقاصد 

 گردشگري سايه افكنده است. 

و  1ساخت در تهران منجر به رسوب جمعيت گردشگرهاي انسانتوسعه يافتگي و تراکم جاذبه 

اي نيز بر ساير مقاصد الت فراواني که گردشگري به آنها دامن زده است، شده و سايهايجاد مشك

گردشگري افكنده است. بطوري که با تراکم گردشگران و مسافران در خود به محيط اين شهر 

اند. اين هاي جدي وارد آمده و ساير شهرها نيز از منافع صنعت گردشگري محروم شدهآسيب

                                           
  1 بايد توجه شود که هدف از رسوب جمعيت گردشگر در شهرستان تهران است نه جمعيت ساکن. 
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قويت نيروهاي رانشي و دفعي را براي ساکنين تهران فراهم ساخته و از وضعيت خود موجبات ت

هاي اين روست که حجم فزاينده جمعيت ساکن در تهران، خواهان بازديد از مناطق و محدوده

 طبيعت گردي و تفرجگاهي داخل و پيرامون تهران هستند.

 گردشگري در تهران: جمع بندي و دسته بندي فضايي منابع و جاذبه هاي 4جدول شماره 

 نام منطقه های تشکیل دهندهمنابع و جاذبه

 حصار، افسريه، جهان پناه و محالت. غزال، سرخههای جنگلی: پارک

 خيام، شكوفه، پيروزي، فدک، ارکيده و رسالت. های درون شهری:پارک

شهريور، مجتمع  ۵۳اسب دواني، استاديوم اسب دواني، ورزشگاه های ورزشی: مجتمع

ورزشي خيام، سالن ورزشي گلستان، مجتمع ورزشي بهمن، استاديوم فوتبال شهيد 

 _محالتي، زورخانه شهيد نباتي، مجتمع ورزشي شهيد نواب صفوي، مجموعه ورزشي 

 .۵۳شهريور، ورزشگاه شهرداري منطقه  ۵۳فرهنگي خاوران؛ استخر 

 منطقه شرق تهران

 

فرحزاد، کن، درکه، دارآباد، سوهانك، دربند کمرخاني ها و روستاهای شمیرانات: دره

 و گرمابدر. 

شامل توچال، کلك چال، دارآباد، شيرپال ، بند عيش، کلون بستك، ارتفاع شمیرانات:

 سرک چال و پيازچال.

ل، تله يز پيست توچاايستگاه تله کابين توچال، تله اسكي بشقابي و تله سيتله کابین: 

 يز مسير شيرپال.يز پيست خور و تله سياسكي و تله سي

قرانيه، کاخ نياوران، سعداباد، هاي صاحبشامل کاخبناهای تاریخی و اماکن زیارتی: 

 زاده ابراهيم.زاده مطيب و امامزاده عزيز، امامزاده صالح، امامامام

 شفق، ملت و طالقاني.دارآباد، ساعي، نياوران، جمشيديه، قيطريه، ها: پارک

کاخ نياوران، کاخ سبز، سعدآباد، رجعت و عيرت، دفينه، شهدا، هنرهاي زيبا، ها:موزه

 وحش و عباسي. مراکز فرهنگي و هنري: فرهنگسراي نياوران، ارسباران و انديشه.حيات

 مجموعه ورزشي انقالب، ونك، سوارکاري نياوران و ...: ورزشی –مجتمع فرهنگی 

 سيتي.شهربازي و مينيتفریحی:  هایمجموعه

 منطقه

مسیر  -شمال 

 شمیرانات

چيتگر، وردآورد، کمربند غرب، خرگوش دره، شهيد حقيقي،  های جنگلی:پارک

 پرديسان، ارم و نصر. 

 آزادي، صادقيه و توحيد. ها:میدان

فر، پيست دوچرخه صد هزار نفره آزادي، ورزشگاه شهيد درفشي مجموعه ورزشی:

سواري پارک جنگلي چيتگر، مجموعه ورزشي نابينايان شهيد محبي، مجموعه ورزشي 

 تفريحي پارک ارم و شهربازي

 زمين شناسي ، مجموعه فرهنگي آزادي ها:موزه

 برج ميالد برج :

 منطقه غرب تهران

 

 ان، کهريزک، خزانه، جوانمرد قصاب و شريعتي. توسكا، آزادگ پارکهای جنگلی:

زادگان، بعثت، فسا، گلسار، گل دشت، فدائيان اسالم، بديع پارکهای درون شهری:

 اسالم، پامچال و شقايق. هجرت، گلزار، قائم، فدائيان

منطقه مرکزی و 

 جنوبی
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تاريخ صنعتي، تمبر، شهيد مصطفي خميني، آبگينه و سفالينه، ايران باستان، ها:موزه

 ش، هنرهاي معاصر، هنرهاي تزئيني و هنرهاي ملي. جواهرات، فر

فرهنگسراي خاوران، تأتر شهر، تأتر کوچك، تأتر نصر، تأتر  مراکز فرهنگی و هنری:

محراب، تأتر مولوي، تاالر وحدت، تاالر هنر، تأتر کسري، فرهنگسراي بهمن، خانه 

 نمايش، تأتر سنكلج، تأتر بانوان و کارگاه نمايش عروسكي. 

العماره، کاخ مرمر، کاخ و پادگان کاخ گلستان، عمارت شمس تاریخی: بناهای

خانه باغ آباد، کاخ بهارستان، مدرسه دارالفنون) مدرسه مروي (؛ پامنار و حوضعشرت

 قديم نگارستان.

آباد، حر )باغ شاه(؛ پانزده خرداد )ارگ(؛ محمديه بهارستان، حسن میادین قدیمی:

آهن، شهدا )ژاله(؛ کمرک، بازار تهران، تيمچه عالءالدوله، )اعدام(؛ قيام، قزوين، راه

 مهديه، قيصريه، چهارسوق بزرگ، امين اقدس وسبزه ميدان. 

خميني)شاه(؛ حاج رجب خان، مشيرالدوله، سيدعزيزاهلل، امامقتيرعلي مساجد قدیمی:

زاده سيد الحق، بقعه ساالر(؛ بقعه سيدولي، بقعه امامعلي و شهيد مطهري )سپه

زاده روح اهلل بن موسي الكاظم، زيارتگاه پير عطار، سيدمعزالدين، بقعه امام زيد. امام

 ه، بقعه چهل تن و بقعه ابن بابويه. بقعه سر قبر آقا، بقعه سيدناصرالدين شا

آهن تهران، دانشگاه تهران، کتابخانه ملي، مجلس شوراي ملي راه بناهای قدیمی:

سابق، مجلس شوراي اسالمي )سناي(؛ بناي وزارت امور خارجه، شهرباني سابق، 

سازمان ثبت کل، باغ نگارستان، پست خانه تهران، سر در باغ ملي، کليساهاي سورپ 

 هاي قديمي منعدد.طاووس از دوران قاجاريه و خانهو  کرکور

 بهشت زهرا )س( و ابن بابويه. ها:گورستان

 مأخذ: ستاد محيط زيست شهرداري تهران، طرح جامع اکوتوريسم شهر تهران.

 

 یافته ها -6

متخصصان و خبرگان هاي مرتبط با پرسشنامه هاي تحليلي منتج از دادهارائه يافته

هاي مربوط به نظرات تعدادي در اين قسمت به ارائه يافته )دانشگاهي و اجرايي( :

پرداخته شده از خبرگان و متخصصان موجود در مراکز مرتبط با موضوع پژوهش 

سؤال( و  52. با توجه به اينكه تعداد سؤاالت اين قسمت نسبتاً زياد بوده )است

ي مفهومي و محتوايي مرتبط با موضوع مديريت شهري و هاعموماً بيانگر ديدگاه

گردشگري بوده و همچنين به منظور پرهيز از هرگونه اطاله کالم واکتفاي به 

مسائل مهم و مفيد، سعي شده است تا صرفاً سؤاالت مربوطه با لحاظ نمودن 

به  هاي آنها و نيز نتايج ناشي از اعمال آزمون آماري نسبتفراواني هريك از پاسخ

 همراه تحليل مختصر از نتايج آن در اين قسمت اشاره گردد. 
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 منبع: نتايج تحقيق

در اين قسمت به بخشي از تحليل ها با توجه به نتايج و آزمون ارائه شده در جدول باال پرداخته 

 مي شود.

هاي گردشگري با استفاده از مشارکت مردم را، به اندازه گيري از ظرفيتمتخصصين تنها بهره

رسد که از نظر آماري اما ميان راهكارهاي ديگر به نظر ميدهند راهكارهاي ديگر ترجيح نمي

دهند؛ لذا هيچ اختالف نظري وجود ندارد وتعداد يكساني از افراد اين راهكارها را ترجيح مي

تواند راهكاري براي توسعه گردشگري همه اين موارد بجز مورد ذکر شده در نظر متخصصان مي

که ايجاد تعامل بيشتر بين نهادهاي مربوط به گردشگري شهري باشد، البته نبايد ناديده گرفت 

 تواند در توسعه گردشگري شهري ايفاء نمايد.در ميان ساير عوامل ذکر شده، سهم بسزايي را مي

هاي فوق عدم وجود اختالف ميان بايد توجه کرد که اگرچه آزمون نسبت ميان رجحان گزينه

هاي ديگر)بجز گزينه دوم( در نسبت که تنها باري گزينهدارد اما در آزمون دوم آنها را بيان مي

باشد و با بينيم که سطح معناداري براي عدم وجود اختالف بسيار باال مينظر گرفته شده مي

يابد. ما دليل اين امر را وجود تمايز ورود گزينه دوم، به آزمون اين سطح به شدت کاهش مي

 دانيم.گر ميهاي ديميان ارجحيت اين گزينه با گزينه

توان وجه رسد که در مورد اين ابزارها نيز متخصصين نظرات يكنواخت دارند و نميبه نظر مي

کنم که با وجود اينكه به لحاظ آماري تمايزي ميان اين ابزارها قائل شد. مجدداً تأکيد مي

انه، مشاهده اختالف معناداري ميان عوامل مذکور وجود ندارد اما به لحاظ بررسي دقيق و ريزبين

تواند تا حد بااليي هاي توسعه شهري ميريزي و طرحکنيم که توجه به گردشگري در برنامهمي

 ها تاکيد دارد.به اين مقوله کمك نمايد. آزمون نسبت نيز بر عدم وجود اختالف ميان اين نسبت

ده است و از ها پراکنده شدر اين مورد نيز تمامي نظرات متخصصان بطور يكنواخت ميان گزينه

توان گرايش خاصي را در مورد بهبود و توسعه يك بستر خاص، در صورت اين طريق نمي

دانيم که ايجاد برقراري شرايط مذکور در نظر گرفت. بازهم به لحاظ بررسي دقيق مي
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تواند به عنوان يكي از بارزترين هاي اشتغال و خدمات بيشتر براي شهروندان ميفرصت

نتايج آزمون نسبت نيز نكات فوق را تأييد  بسترهاي محيط شهري باشد.هاي توسعه جنبه

  ها وجود ندارد.ميان ارجحيت انتخاب گزينه 0102نمايد که اختالف معناداري در سطح مي

ها در اولويت وظايف قرار دارد و پس از سازي زيرساخترسد که در اين مورد، آمادهبه نظر مي

گيرد و بقيه عوامل نيز تقريباً الت در مرتبه دوم اولويت قرار ميآن آماده سازي خدمات و تسهي

 گيرند.ها جاي ميدر يك سطح از نظر ميزان اهميت قرار دارند و در دسته بعدي اولويت

اختالفي ميان درصدها  0102دارد که در سطح اگرچه مقدار احتمال معناداري آزمون بيان مي

ما را در جهت ترديد در رد  0102زديكي اين مقدار به وجود ندارد اما بايد توجه شود که ن

  نمايد.کردن و يا پذيرفتن اين برابري هدايت مي

اکثريت متخصصين بر اين نظرند که تمامي موارد عنوان شده بطور يكسان بر روي توسعه 

 گردشگري شهري اثرگذارند.

اختالف ميان درصدها تاکيد دار بودن توان بر معنيدر جدول فوق و نتايج آزمون نسبت نيز مي

 ورزيد.

هاي مديريت در اين مورد، تمرکززدائي از قدرت و منابع دولت مرکزي و واگذاري آنها به سيستم

 باشد.شهري به عنوان بهترين راهبرد در جهت توسعه گردشگري شهري از نظر متخصصان مي

بين  0102کرد و در سطح  ها اشارهتوان به تفاوت ميان درصدهاي پاسخدر اين آزمون نيز مي

در درجه اول، اعتالي امنيت و برابري و پايداري و پس  اين درصدها اختالف معنادار وجود دارد.

از آن بهبود کيفيت معاش از مواردي هستند که ارتباط موضوعي بيشتري با توسعه گردشگري 

 شهري دارند.

توسعه گردشگري در اولويت ديدگاه مدار بايد در مقوله از نظر نخبگان تبعيت از ديدگاه دانش

هاي فوق اختالف نظر وجود بندي ديدگاهاز نظر آماري نيز ميان اولويت هاي مديران قرار بگيرد.

هاي توسعه محلي شود که در اين مورد، ارتقاء شاخصديده مي ها يكسان نيستند.دارد و نسبت

از  ات مديران شهري قرار گيرند.زيست بايد در اولويت توجهو به دنبال آن حفظ کيفيت محيط

 هاي فوق از نظر متخصصان وجود ندارد.نظر آماري اختالف معناداري ميان سياست

بارز است که بر اساس نظر متخصصان بايد رهايي از اتكاء اقتصاد به درآمدهاي ناپايدار نفتي، در 

ن المللي قرار هاي برنامه ريزي براي توسعه گردشگري در مقياس ملي و بياولويت ضرورت

افزايش  کنيم.رد نمي 0102ها را در سطح بر اساس نتايج آزمون، فرض برابري نسبت بگيرند.

مزاياي اقتصادي و توليد ثروت پايدار براي شهر از مواردي است که اکثريت متخصصان و 

اي خبرگان آن را ضرورتي براي برنامه ريزي براي توسعه گردشگري در مقياس محلي و منطقه

 ها وجود ندارد.اختالف معناداري ميان نسبت دانند.مي

اندازها همانطور که خود مردم نيز بدان عمل رسد که بازديد از مناظر طبيعي و چشمبه نظر مي

هاي گردشگري گنجانده تري در برنامهکنند، از ديدگاه متخصصان بايد بصورت محسوسمي



 9314 زمستانم، دهزدوای وم، شمارهسسال ریزی شهری، فصلنامه مطالعات برنامه... .......13
 

ت ها وجود ندارد و همگي در يك سطح از ميان نسب 0102اختالف معناداري در سطح  شود.

 نظر آماري قرار دارند.

 

 :بحث و نتیجه گیری -8

هاي تحقيق، متخصصان و خبرگان )دانشگاهي و اجرايي( نيز نظرات خود را در با استناد به يافته

اند. بديهي است خصوص مديريت شهري و توسعه مقوله گردشگري به صورت ذيل بيان نموده

تواند مسير تحقق اهداف مديريت شهري را در اين زمينه اين مسائل و موارد ميکه توجه به 

 تسهيل نمايد:

و پس از آن  "هاي توريستي در شهر)تاريخي، طبيعي و...(وجود جذابيت"متخصصان  .4

، "هاي مسافرتي و ...(هاي خدماتي محلي )نظير شهرداري، آژانسوجود سازمان"

ها ها، هتلشهري)نظير شبكه ارتباطي، جاده ها و تجهيزات گردشگريزيرساخت"

را به ترتيب جزئي از عوامل  "شبكه حمل و نقل )هوايي و زميني("و در نهايت  "و..(

 دانند.مؤثر در توسعه گردشگري شهر تهران مي

صاحبنظران راهكارهاي مديريت شهري در توسعه گردشگري شهر تهران را اينطور  .5

ايجاد "؛ "بيشتر با نهادهاي مرتبط با حوزه گردشگري تعامل"اند: بندي کردهاولويت

تر نزديك"؛ "نهاد يا سازمان مستقل جهت سازماندهي و مديريت گردشگري شهري

سازي بسترهاي فراهم"؛ "هاي مديريت شهري با گردشگرينمودن سياست

هاي گردشگري گيري از ظرفيتبهره"و  "هاي مرتبطکالبدي و زيرساخت-فيزيكي

 ."مشارکت شهروندانشهري با 

کارشناسان معتقدند که مهمترين آسيبي که توسعه گردشگري به مديريت شهري  .8

در شهر است. البته  "افزايش سريع قيمت زمين، کاال و خدمات"آورد تهران وارد مي

تباهي محيط و منابع "، "افزايش تقاضا و انتظارات شهروندان"گروهي ديگر نيز 

افزايش "و در نهايت  "هاي جامعه ميزبانعاليتبرهم خورد نظم ف"، "طبيعي

 آورند.را نيز جزو اين دسته از آسيبها به شمار مي  "مشكالت اجتماعي

مديريت يكپارچه گردشگري "و پس از آن  "افزايش مزاياي اقتصادي"متخصصان  .4

هاي  توسعه را از مهمترين ضرورت "تهيه امكانات زيرساختي الزم"و  "شهري

 دانند.اي( ميوسط مديريت شهري تهران )در مقياس محلي و منطقهگردشگري ت

بازديد از مناظر "شوندگان با توجه به متنوع بودن داليل گردشگري شهري، پرسش .8

را جزو  "بازديد از اماکن تاريخي و فرهنگي"و سپس  "طبيعي و چشم اندازها

ر بايست توسط مديريت شهري دکنند که ميسفرهاي شهري محسوب مي

 ها لحاظ نمايند.ريزيبرنامه
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رساني شهرداري تهران در زمينه عده زيادي از نخبگان بر اين باورند که خدمات .2

باشد و با توجه به اينكه اين درصد( مي 48گردشگري در حد متوسط )حدود 

وظايف تناسب زيادي با وظايف مديريت شهري دارند نتيجه بر اينست که شهرداري 

 ر اين خصوص کارآمدي خود را افزايش دهد.بايست دتهران مي

از نظر کارشناسان دليل اصلي ضعف مديريت شهري در توسعه گردشگري تهران  .1

عدم هماهنگي و "در درجه اول و پس از آن  "عدم وجود مديريت واحد شهري"

ارتباط سازماني مشخص بين نهادهاي اجرايي و نهادهاي سياستگزار امورات 

عدم وجود نهاد مستقل در ارتباط با "و در نهايت  "يمديريت شهري و گردشگر

 است. "مقوله گردشگري در سيستم مديريت شهري

متخصصان ميزان توانمندي مديريت شهري را در خصوص توسعه گردشگري شهر  .5

 کنند.درصد( برآورد مي 22)بيش از  "در حد بااليي"تهران 

تواند بندي زير مياولويتانديشمندان اعتقاد دارند که مديريت شهري تهران با  .9

ايجاد يك "مهمترين و مؤثرترين راهكارها را جهت توسعه گردشگري بكار بندد: 

آماده و مهيا نمودن فضاي شهري "، "سازمان مستقل در مجموعه شهرداري تهران

هاي تعامل اجرايي مناسب با سازمان"، "هاي ويژه گردشگري شهريو ايجاد کاربري

و  "تدوين سند جامع توسعه گردشگري شهر تهران"، "دشگريمرتبط با مقوله گر

 ."ايجاد زمينه و اراده مديريتي و سازماني الزم"در نهايت 

از ديدگاه متخصصان، عدم انسجام و هماهنگي ميان مديريت شهري تهران )بصورت  .81

خاص شهرداري تهران( با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کامالً 

درصد از آنها اين ارتباط را کمتر از  98مشهود است، به نحويكه بيش از چشمگير و 

 اند.متوسط تا خيلي کم توصيف نموده

با توجه به نظر متخصصان در بند فوق، ايشان معتقدند که در صورت برقراري يك  .88

در "ارتباط منطقي و هدفمند بين نهادهاي مرتبط با مديريت شهري و گردشگري 

توان به توسعه گردشگري در کالنشهر تهران درصد( مي 59 )حدود "حد بااليي

 اميدوار بود.

 

 هاپیشنهاد  -3

مندي در راستاي بهرهپيشنهادهايي در پايان، با توجه به آنچه که در اين پژوهش بيان گرديد، 

گردد. اين هاي مديريت شهري در توسعه گردشگري شهري تهران پيشنهاد ميظرفيتاز 

اند )هم راهبردي و هم اجرايي( که بتوانند در پيشنهادات و راهكارها به نحوي بيان گرديده

فرهنگي  -خصوص افزايش نقش حوزه مديريت شهري در پايداري و توسعه اقتصادي، اجتماعي
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هاي توليد شده توسط گردشگري شهري مؤثر و زيست محيطي جامعه شهري با تكيه بر ارزش

 براي توسعه گردشگري شهر تهران:ي الزم اتپيشنهاد باشند:

ايجاد شرايط الزم براي تحقق مديريت يكپارچه و کارآمد به منظور همافزايي و افزايش  -

و ماهر و برخوردار از مشارکت  وري گردشگري شهري متكي بر نيروي انساني متخصصبهره

 حداکثري جامعه ذينفعان؛

هاي الزم و حمايت از توسعه انواع گردشگري شهري از جمله: گردشگري ايجاد زمينه -

ساخت و هاي انسانفرهنگي، تاريخي، طبيعي، علمي، ورزشي، زيارتي، سالمت و بويژه جاذبه

 رويدادها در شهر و منطقه شهري تهران؛

ارتقاء سطح همكاري و تعامل مؤثر با کالن شهرها، مجامع علمي، پژوهشي و تبادل تجارب،  -

المللي گردشگري به منظور توسعه گردشگري اي و بينهاي ملي، منطقهدانشگاهي و سازمان

 شهري؛

هاي غيردولتي بويژه ها و فعاالن گردشگري و تشكلتدوين نظام جامع حمايت از فعاليت -

نه و ابتكارات داوطلبانه در حوزه گردشگري شهر و منطقه شهري هاي خالقاحمايت از فعاليت

 تهران؛

ايجاد اعتماد و امنيت خاطر گردشگران از طريق تدوين نظام جامع حمايتي و ساماندهي،  -

تسهيل و استانداردسازي خدمات گردشگري در مبادي و مقاصد گردشگري در شهر و منطقه 

 شهري تهران؛

هاي مختلف گردشگري شهري در ارتقاء ايفاي سهم و نقش حوزه اتخاذ تدابير الزم به منظور -

زايي، کاهش محروميت و افزايش سطح معيشت مناطق هاي اقتصاد شهري، اشتغالشاخص

 محروم در شهر و منطقه شهري تهران؛

 منابع
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