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چکیده
دارا بودن ويژگيهاي گردشگري در يك شهر ،دربرگيرنده منافع شخصي ،اجتماعي ،اقتصادي
و محيطي براي ساکنان آن شهر است .به اين صورت که رهايي از فشار و تنش ،افزايش
سالمت و بهداشت رواني ،رشد خالقيت و خودشكوفايي ،رشد مهارتها و آموزشها و حتي
تكامل شخصيت اجتماعي شهروندان را به عنوان منافع و مزاياي شخصي حاصل از توسعه
گردشگري شهري ميتوان بر شمرد .در اين پژوهش تالش است تا با استفاده از ظرفيتهاي
موجود در مديريت شهري (شهرداري) به تبيين سياستهاي راهبردي و اجرايي در توسعه
گردشگري شهري بپردازد .در همين راستا شهرداري تهران به عنوان پايتخت کشور در نمونه
موردي اين مقاله مورد بررسي قرار ميگيرد تا بتوان از اين تجربه علمي جهت تأمين و رونق
منافع ا جتماعي ،اقتصادي و محيطي شهروندان ساير شهرهاي کشور نيز بهرهبرداري شود .روش
تحقيق به صورت توصيفي – تحليلي است و براي گردآوري داده ها از منابع اسنادي ،کتابخانه
ها و همينطور از پرسش نامه استفاده گرديد .نتايج نشانگر اين حقيقت است که نتايج تحقيق
نشان ميدهد که سيستم مديريت شهري هم به لحاظ تئوريك و هم به لحاظ عملي داراي توان
عملياتي الزم جهت توسعه گردشگري شهر تهران مي باشد؛ به بياني ديگر ايده مديريت شهري،
ال منطبق با اهداف توسعه گردشگري بوده و يافتههاي تحقيق نيز بر اين
اهداف و وظايف آن کام ً
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مهم صحه ميگذارد.همانطور که يافتههاي تحقيق بيان ميدارد ،توسعه گردشگري در شهر
ال منوط به نزديك کردن سياستهاي
تهران با بهرهگيري از ظرفيتهاي مديريت شهري کام ً
نهادهاي تأثيرگذار در شهر و سازمانهاي مرتبط با مقوله گردشگري نظير سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري است.
واژگان کلیدی :گردشگري ،کالنشهر تهران ،توسعه گردشگري شهري ،سياستهاي راهبردي و
اجرايي
 -0مقدمه
شهرها پيشرفتهترين و کاملترين قرارگاههاي انسان را تشكيل ميدهند و در بر دارنده مراکز
مهم اقتصادي ،اجتماعي ،علمي ،تفريحي ،پزشكي و غيره هستند و افزون بر اينها از جاذبههاي
طبيعي و تاريخي نيز برخوردار بوده و به همين خاطر مهمترين کانون جذب گردشگرانند
(ديناري .)4 :4831 ،گردشگري عبارت است از فعاليت هاي افرادي که براي استراحت ،کار و
داليل ديگر به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر کرده ،حداکثر براي يكسال متوالي
در آنجا اقامت ميکنند که شامل دو دسته گردشگر ميشود :اولي گردشگر داخلي (يا بومي) و
گردشگر خارجي (يا بينالمللي) ( .)Selin & Beason, 1991: 639گردشگري در اين
پژوهش عبارتست از فعاليتهاي افراد يا گروههايي که براي استراحت و سكونت به
سكونتگاههايي (شهر) وارد شده و يا براي مشاهده اماکن يادماني و گردشگري در مدت کوتاهي
به گشت و گذار مي پردازند .البته اين نوع از گردشگري مشابهت فراواني با اوقات فراغت
شهروندان دارد که جزء اولويتهاي مورد توجه ميباشد .اما هدف از اين تعريف دستيابي به
توسعه و مديريت گردشگري از مجراي وظايف موجود در مديريت شهري است.
گردشگري شهري :1توريسم در قالب الگوهاي خاص فضايي به وجود مي آيد و يكي از اينالگوها گردشگري شهري است که دسته اي از فعاليت هاي اقتصادي با نتايج مهم اجتماعي،
اقتصادي و محيطي در شهرهاي ويژه است ( )Shapira,2001 :43و صرفاً مختص
فعاليتهاي گردشگران که در شهرها بوجود مي آيد ،نيست؛ بلكه نوعي خاص از گردشگري و
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, 2002:273گردشگري شهري در کشورهاي پيشرفته پر درآمدترين
نوع گردشگري است و زمينه هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و اکولوژيكي و ...
تأثيرات انكار ناپذيري دارد .گردشگري تنها در چند زمينه محدود نميباشد و يا تنها موجب
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رشد درآمدهاي سرانه نميگردد بلكه ديدگاههاي تعادلهاي بومشناسانه ،خود اتكايي،
شكوفاسازي فرهنگي -اجتماعي ،زندهسازي و حياتبخش ميراث فرهنگي و يادمانها و آموزش
و تكامل باورها و ارزشهاي اجتماعي -اقتصادي در حيطه جهاني و ملي و شهري را ميتوان
مورد امتنان قرار دارد .در حالي که عصر جديدي از گردشگري و جهانگردي آغاز شده است و
سير تكاملي خود را ميپيمايد تعداد زيادي از عوامل دروني و برونزا بر آن اثر خواهند گذاشت.
پيشرفتهاي اقتصادي ،فنآوري و نوآوري ،مسائل محيط زيست از جمله عواملي هستند که بر
ادامه و اراده جهانگردي و گردشگري تأثير ميگذارند .بنابراين پديده گردشگري نوين تنها
مربوط به يك قشر از جامعه بشري و يا يك حوزه معين زندگي شهري نميباشد بلكه در
محدوده دروني و عوامل برون زا و متأثر از عوامل محيطي و انساني قابل ارزشيابي است« .به
منظور برنامه ريزي ،توسعه و مديريت بخش گردشگري ،عوامل اقتصادي ،محيطي ،سياسي و
اجتماعي -فرهن گي بايد به خوبي درک شوند .در بيشتر کشورها و مناطق ،دليل اصلي توسعه
گردشگري فوايد اقتصادي آنست گرچه اغلب داليل ديگري نيز وجود دارد» (عبدا ...زاده،
.)14 : 4831
بديهي است که تكامل و توسعه شهرها ،تنگناها و محدوديتهاي خاصي را براي ساکنانش به
وجود آورده و ادامه چنين روندي باعث گرديده که انسانها به دنبال گريزگاهي باشند که خود
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
در جهت ايجاد ،گسترش و توسعه يك گردشگري راحت ،ارزان ،ايمن و برنامهريزي شده محيط
ساکن در آن (شهر) رخ مينمايد .از اينرو موضوع چگونگي گذران اوقات فراغت ،تأمين امكانات
و تسهيالت گردش و تفريح و ساماندهي فضاهاي مرتبط با آن ،چه براي شهروندان به عنوان
ساکنان دائم شهري و چه براي بازديدکنندگان به عنوان اشخاص غيردائم شهر به محوري اصلي
در برنامهريزي و مديريت شهري تبديل شده است .گرچه گردشگري به عنوان عملكرد يا
کارکرد پيچيده داراي ابعادي مختلفي است اما بررسي ،شناخت و توسعه ابعاد آن نيز از حوزه
يك تخصص خاص خارج بوده و مشارکت متخصصين رشتههاي گوناگون را ميطلبد .از اينرو
موفقيت در ايجاد يك گردشگري موفق در شهرها (بويژه در کالنشهرها) در گرو مشارکت
واقعبينانهاي از تخصصها و سازمانهاي مرتبط با آن است .اما آنچه در اينجا مورد توجه است
اينكه چه اهداف و وظايفي بر سيستم مديريت شهري مترتب است و اين اهداف چگونه و از چه
طريق بايد تحقق پيدا کند و با چه معيارهايي ميتوان از تحقق اين اهداف در توسعه گردشگري
و اوقات فراغت شهري بهره برد؟
در اين پژوهش سعي شده است تا با نگاهي علمي به تحليل اثربخشي و کارآيي مديريت شهري
در توسعه گردشگري کالنش هر تهران پرداخته شود؛ تحليلي که بر پايه آن ،راهبردها و
پيشنهادهاي الزم در همين راستا تبيين گردد.
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از اينرو تالش خواهد شد تا با شناخت پارادايمهاي جديد و نيز توجه به رويكردهاي نوين در
مديريت شهري (حكمراني خوب شهري) ،مقوله گردشگري ،برنامهريزي ،مديريت و توسعه آن
در فضاي کالنشهري تهران مورد بررسي قرار گيرد.
 -1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 گردشگری شهریتوسعه فضاهاي شهري يكي از تحوالت عمده عصر جديد و حتي تاريخ بشريت است .بيترديد
يكي از اساسيترين نيازهاي جوامع؛ توسعة گردشگري است(پاپلييزدي سقايي.)26 :8855 ،
گردشگري در چارچوب الگوهاي فضايي خاصي عمل ميکند .يكي از اين الگوهاي فضايي،
گردشگري شهري است .نواحي شهري به علت آنكه جاذبههاي تاريخي و فرهنگي بسيار زيادي
دارند غالب ًا مقاصد گردشگري مهمي محسوب ميگردند .شهرها ،معموالً جاذبههاي متنوع و
بزرگي شامل موزهها ،بناهاي يادبود ،تئاترها ،استاديومهاي ورزشي ،پارکها ،شهربازي ،مراکز
خريد ،مناطقي با معماري تاريخي و مكانهايي مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور دارا بوده
که اين خود گردشگران بسياري را جذب ميکند( .)Timothy,1995,63عالوه بر اين ،حتي
در صورتي که جاذبههاي گردشگري در مناطق غير شهري واقع باشند از آنجا که شهرها در
عينيت يافتگي مكاني ،تبلور فضايي را در رابطه با پيرامون خود شكل ميدهند .در فضاي
شهري کارکرد تنگاتنگ شهر و پيرامون از اهميت اساسي در برکنشهاي فضايي برخودار
ميباشد ،باز هم حجم زيادي از گردشگري در شهرها متمرکز ميشوند .زيرا محل سكونت،
سرويس غذا ،ارتباطات ،حمل و نقل ساير خدمات گردشگري در شهرها واقعاند که بازديد
کنندگان از مناطق اطراف شهر و خود شهر از آنها استفاده ميکنند .گردشگري شهري ،عملكرد
متقابل گردشگر -ميزبان و توليد فضاي گردشگري در رابطه با سفر به مناطق شهري با
انگيزههاي متفاوت و بازديد از جاذبهها و استفاده از تسهيالت و خدمات مربوط به گردشگري
است که آثار متفاوتي را بر فضا و اقتصاد شهري بر جاي مينهد .اين تعريف به خوبي پيوستگي
بين عوامل مختلف جريان گردشگري شهري را بيان ميکند و نشان ميدهد که نقشهاي
شهري ،کارکرد چند بعدي دارند (پاپلي و سقائي.)891 :8855 ،
 ضرورت برنامهریزی و مدیریت گردشگری شهرینيازهاي روز افزون انسان هاي شهرنشين به محيطهاي تفريحي و استراحتگاهي و مهمتر از
همه ،جابجايي ميليونها گردشگر در طول سال ،لزوم و اهميت پژوهش در جوانب صنعت
گردشگري و امكانات آن را بيشتر مي نمايد (شكويي .)8884581،از طرفي به عقيده سازمان
جهاني گردشگري و انجمن جهانگردي و گردشگري جهاني در حال حاضر «گردشگري در
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جهان بزرگترين صنعت محسوب مي شود» ( .)Quatrone,2002:3به همين خاطر
برنامه ريزي و مديريت توريسم به ويژه گردشگري شهري اهميت و ضرورت بيشتري پيدا
ميکند.
ضرورت برنامه ريزي و مديريت گردشگري شهري با توجه به روند رو به افزايش فناوريها و
کشفيات جديد که انسانها را به شهرها – محورهاي توسعه – وابسته ميکند ،به شدت
احساس مي شود .به هر حال گردشگري شهري صنعتي است که روز به روز بر اهميت آن افزون
ميشود ،چرا که:
پر سود ترين فعاليت است؛ در شرايط صحيح نه تنها فاقد عواقب اکولوژيك است ،بلكه به
احياي محيط منجر ميشود؛ اشتغالزاست و باعث افزايش درآمد ميشود؛ از طرفي با توجه به
ضرورتهايي همچون:
همگام شدن با حرکت جهاني و گسترده نمودن بخش خدمات به خصوص گردشگري؛ رهايي از
اتكاء اقتصاد به درآمدهاي ناپايدار نفتي؛ کوچكسازي دولت و لزوم سپردن گردشگري به
بنگاههاي خصوصي و بخش عمومي؛ رهايي از وابستگي شهرداريها به کمكهاي دولتي و
درآمدهاي ناپايدار از جمله فروش تراکم؛ تمرکززدايي از کالنشهرها و مادر شهرهاي منطقهاي با
توجه به قابليت گردشگري آنها و غيره (مؤذني،)6558852 ،
اهميت برنامهريزي و مديريت گردشگري و اتخاذ استراتژيهاي منسجم جهت نيل به سوي
گردشگري شهري پايدار بيشتر آشكار ميشود .از آنجايي که گردشگري شهري نيازمند
برنامه ريزي و مديريت جهت تضمين اثرات مثبت و کاهش عوارض منفي تا حد امكان است ،به
همين خاطر به برنامهريزي هاي يكپارچه ،جامع و راهبردهاي مؤثر مديرتي نيازمند
است.گردشگري شهري بايد از طريق روشهاي يكپارچه و مبتني بر برنامه ريزي سالم ،مديريت
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.
برنامه ريزي و مديريت گردشگري در تمامي سطوح توسعه بينالمللي ،ملي ،منطقهاي ،شهري و
براي نواحي و مكانهاي ويژه ،قابل اجرا است ( . )Quatrone,2002:3برنامهريزي و مديريت
گردشگري در تمامي سطوح براي نيل به مديريت موفق گردشگري ضروري است .بدون
برنامهريزي و مديريت ،اين صنعت ممكن است که نتايج غير منتظرهاي در پي داشته باشد .از
آنجايي که «گردشگري شهري به گونهاي تمام فعاليتهاي فراغتي را با خودش همراه دارد ،به
همين خاطر برنامه ريزي و مديريت آن از امور حساس ،پيچيده و چند وجهي است» (شيراسب ،
 )258852که در صورت برنامهريزي و مديريت يكپارچه ميتواند منافع اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي ،محيطي و سياسي ايجاد نموده و به بهبود شاخصهاي عدالت اجتماعي ،ارتقاء سطح
زندگي ،رفاه عمومي و توازن منطقهاي منجر شود (معصومي )8158858 ،گردشگري فرايند
سفر از مبدأ به مقصد و جريان معكوس آن بوده که نيازمند برنامهريزي و فراهم آوردن امكانات
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مناسب براي انجام دادن آن است .معادله دو سويه گردشگري و بازارهاي شكننده آن بيانگر
لزوم سياستگذاري و برنامه ريزي و ايجاد آرامش و ثبات و عدم تغييرات پياپي در اين سياست
گذاريها است .بنابراين ضرورت برنامهريزي گردشگري شهري را ميتوان به صورت ذيل
دستهبندي کرد:
مشخص کردن جاذبههاي گردشگري شهري و تدوين ضوابط مربوط به استفاده پايدار از آنها؛
کنترل ميزان عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال؛ تدوين کاربريهاي پذيرايي و گردشگري
متناسب با ميزان استفاده ساکنان محلي و گردشگران؛ تهيه امكانات زيرساختي الزم براي
پذيرايي از گردشگران؛ افزايش مزاياي اقتصادي و توليد ثروت پايدار براي شهر؛ افزايش
شاخصهاي توسعه انساني؛ مديريت يكپارچه گردشگري شهري (تقوايي و صابري،
. )82158852
آشورث و تونبريج ( )6111در پژوهشي با عنوان «گردشگران شهرهاي تاريخي :گذشته و
دورنماي مديريت مديريت» تشريح ميکنند که در شهرهاي تاريخي -توريستي که از نظر
فضاهاي کالبدي با مشكالت متعددي روبرو هستند ،سريع ًا بر روي ديدگاههاي مديريتي تأکيد
مي شود که به گردشگري و پايداري آن مربوط باشند .براي پايداري گردشگري الزم است از
اطالعات پايه ،مخصوص و از شاخصهايي استفاده شود که به کمك آنها بتوان تغييرات ايجاد
شده را کنترل و ارزيابي نمود ( )Ashworth & Tunbridge: 2000
مورفي (8991م) در پژوهشي با عنوان «مديريت کيفيت در گردشگري شهري» استدالل
ميکنند که گردشگري نقشي کليدي در بازسازي اقتصاد شهرها ايفا ميکند و کيفيت ،مفهومي
حياتي و ضروري براي مديريت گردشگري در شهرهاست .اگر جاذبههاي گردشگري در شهرها
به درستي مديريت نشوند ،اعتبار شهر و پتانسيلهاي رشد گردشگري آنها به طور جبران
ناپذيري از بين مي رود .مورفي در اين اثر مفهوم مديريت کيفيت براي گردشگري شهر را مطرح
کرده و پبر اهميت و ضرورت آن تأکيد دارد (.)Murphy, 1997
وان لير و تيلر (8996م) در پژوهشي با عنوان «چالشهاي جديد در برنامهريزي گردشگري :
توسعه در مديريت چشماندازها و برنامهريزي شهري» چالشهاي جديد و روشهاي نويني براي
برنامهريزي گردشگري شهري ارائه ميدهند .اين پژوهش مشكالتي که بخشهاي عمومي و
خصوصي در زمينه برنامهريزي گردشگري شهري با آن مواجه هستند را مطرح ميکند .اين
پژوهش جنبههاي گوناگون مشكالت شامل انديشهها و تغييرات در گردشگري ،سياستهاي
قبلي برنامهريزي گردشگري ،کاستيها در سياستها ،اقدامات و رويكردهاي نوين در کشورهايي
نظير ايالت متحده ،فرانسه ،سوئيس و هلند را مورد بررسي وتحليل قرار ميدهد ( & Van lier
)Taylor, 1992
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پيج ( 6116م) در پژوهشي با عنوان «مديريت گردشگري شهري» تحليل جامعي از گردشگري
به عنوان يك پديده شهري ،چالشهاي در حال شكل گيري و مديريت گردشگري شهري ارائه
ميدهد .اين پژوهش ارتباطات حياتي جنبههاي مختلف گردشگري و ديگر موضوعات را
شناسايي ميکند .وي خاطر نشان ميسازد که مديريت گردشگري شهري پيشرفتهاي
تئوريكي در اجتماع شهري بوجود ميآورد.)Page, 2002( .
مقاله جنسن وربك ( 8998م) يكي از مؤثرترين مطالعاتي است که طي بيست سال اخير در
ارتباط با گردشگري شهري در حوزه مديريت گردشگري شهري منتشر شده است .پژوهش
حاضر عالوه بر تأکيد بر مفاهيم جديد که متعاقبأ رويهاي واقعي را در متون نقلي و احياي
شهري دارد ،بر نقش بنيادين گردشگران براي صرف وقت جهت خريد در محيط هاي شهري،
تأکيد ميکند (.)Verbeke, 200 : 203
هر چند اين مقاله در اصطالحات مفهومي به اندازه مطالعات وي درباره کاربرد گردشگري در
شهرهاي داخلي حائز اهميت نيست ،قطع ًا اين پژوهش بر مبناي ابداعات ذهني است که او و
آشورث ( 8959م) بوجود آوردند تا از گردشگري شهري موضوعي مهم براي تحقيق و مطالعه
ساخته شود .مقاله او به طور قطع حوزهاي تحقيقاتي را رواج داد که در مجموعهاي از مطالعات
تحقيقاتي اکادميك به اوج رسيد؛ اين مقاله پيش درآمدي براي توسعه گردشگري و بخش
فراغت در زمينه مديريت در کشور بريتانيا بوده است.
البته در پايان بايد گفت که آخرين و معتبرين مقاله جهاني که در اين زمينه (فوريه )0202
منتشر شده است ،مربوط به گرگوري اشورث و استفن جي پيج با عنوان «پژوهش در
گردشگري شهري :پيشرفتهاي جديد و تناقضهاي کنوني» 1است؛ اين مقاله بررسي پيشرفت
در مديريت گردشگري و درک و فهم ما از کارهايي که بايد در زمينه گردشگري شهري انجام
شوند را با بررسي تناقضهاي مرتبط با چنين کارهايي اندازه ميگيرد و نياز به اتخاذ ديدي
ملموستر که با محدوده وسيعتري از علوم اجتماعي در ارتباط است را برجسته ميسازد،
مخصوصاً آنهايي که مربوط به مطالعات شهري و مفهوم شهرهاي جهاني هستند را پر رنگتر
ميسازد ( .)Ashworth & Page: 2010
 -0روش تحقیق:
با توجه به اينكه اين پژوهش از نوع کاربردي و توسعهاي ميباشد سعي گرديده است تا از
روشهاي گوناگون تحقيق به ويژه روشهايي که در رشتههاي جغرافيا و آمار وجود دارد
استفاده شود .در مجموع روشي که براي اين پاياننامه استفاده گرديده روش توصيفي_تحليلي
(با تأکيد بر آمار ،دادهها و اطالعات موجود) ميباشد .به اين ترتيب که ابتدا به استخراج اسناد و
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مدارک و اطالعات و آمار (هم آمار رسمي موجود و هم اطالعات مربوط به استخراج نتايج
پرسشنامهها) و سپس به مباحث تحليلي پرداخته ميشود .همچنين در اين پژوهش استناد به
نمودارها و نقشههاي مربوطه نيز دارد .در مجموع هم از روش مطالعات کتابخانهاي و هم
عمليات ميداني و روشهاي آماري جهت پردازش و تحليل اطالعات استفاده در اين پژوهش
استفاده ميگردد که شرح آن بصورت مفصل در فصل چهارم آمده است.
-

عملیات میدانی:

جهت تكميل اطالعات مورد نياز به ويژه در جهت شناخت خصوصيات ،امكانات و مسائل و
مشكالت شهري بررسيهاي ميداني اجتناب ناپذير ميباشد .البته شناخت محقق از شهر تهران
بواسطه اشتغال در مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران تأثير بسيار زيادي در روند
مشاهدات ميداني خواهد داشت .در اين راستا با مراجعه به ادارات و سازمانها ،بحث و تبادل نظر
با کارشناسان امر و مشاهده فضاهاي شهري اطالعات مفيدي به دست خواهد آمد .اين روش
مبتني بر تكميل پرسشنامه از شهروندان و بصورت تلفيقي (مصاحبه -پرسشنامه) از
صاحبنظران دانشگاهي و مديران مجموعه مديريت شهري و گردشگري بوده است.
 جامعه آماری گروه نخبگان و متخصصاندر 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
خبرگان جامعه دانشگاهي و اجرايي مرتبط با دو مقوله فوق الذکر در حد بضاعت اين پژوهش
بهره گيري شود .در اين ميان از متخصصان و خبرگان نهادهاي سازماني وابسته به شهرداري
تهران و سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و نهادهاي علمي – دانشگاهي
تهران ،عالمه طباطبايي ،تربيت مدرس و شهيد بهشتي استفاده شده است .با توجه به اينكه
تعداد افراد شناسايي شده مرتبط با موضوع حدود  404نفر بوده است ،با استفاده از قضيه
آماري کكران ،تعداد جامعه مورد پرسش  34نفر تعيين گرديد که در نهايت محقق جامعه 30
نفري را براي اين قسمت انتخاب نمود .اطالعات تكميلي جامعه آماري اين قسمت در ادامه
آمده است:
جهت تعيين حجم نمونه براي جامعه نخبگان و متخصصان از فورمول کوکران استفاده شده که
بر اساس فرمول آن ،تعداد  34نمونه پيشنهاد گرديد که محقق تعداد  30نمونه را از اين
جامعه اختيار نمود.
-

جامعه آماری گروه شهروندان
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در مورد جامعه شهروندان نيز ،با توجه به اينكه همواره مجموع تعداد افراد برايمان حائز اهميت
است ،با استفاده از قضيه حد مرکزي در آمار و رياضي بر اين نتيجه بوديم که تعداد نمونهها از
هريك از مراکز گردشگري تعداد  52نفر باشد که اين تعداد ،حداقل تعداد مورد نظر در قضيه
حد مرکزي ميباشد .اين قضيه بدين جهت اهميت دارد که در واقع ما از اينكه رفتار کل
جامعهمان از چه توزيعي پيروي ميکند اطالعي نداريم لذا به منظور استفاده از آزمونهاي
پارامتري در آمار و سوق دادن رفتار افراد به سمت يك توزيع شناخته شده و منطقي ،بايد
شرايطي را لحاظ کنيم که بتوانيم از قضيه حد مرکزي استفاده کرده و تمامي فرضها را بر اين
بگذاريم که جامعه مورد نظر ما پس از اعمال قضيه حد مرکزي از توزيع نرمال پيروي نمايد .با
اين توصيف با لحاظ نمودن  53مكان جهت پرسشگري و هر مكان  52پرسشنامه ،از  400نفر
به عنوان نمونه مورد پرسش در گروه شهروندان تهراني استفاده شد.
-

منطقه مورد مطالعه

شهر تهران از نظر موقعيت جغرافيايي در  ۱۵درجه و  ۸۰دقيقه تا  ۱۵درجه و  ۷۳دقيقه طول
شرقي و  ۷۱درجه و  ۷۳دقيقه تا  ۷۱درجه و  ۱۸دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است و ارتفاع
آن از  ۵۳۸۸متر در شمال به  ۵۰۸۸متر در مرکز و باالخره  ۵۵۸۸متر در جنوب ميرسد.
تهران در پهنهاي بين دو وادي کوه و کوير و در دامنههاي جنوبي البرز گسترده شده است .از
سمت جنوب به کوههاي ري و بيبيشهربانو و دشتهاي هموار شهريار و ورامين و از شمال به
واسطه کوهستان محصور گرديده است .در مجموع ميتوان اين شهر را به سه منطقه طبيعي
تفكيك نمود:
 اولين منطقه ،کوهستانهاي شمالي تهران است که بلندترين قله اين کوهستان ،توچال با ۷۳۷۷متر بر تمام فضاي شهر مشرف ميباشد؛
 دومين منطقه ،دامنههاي البرز است که به تپه ماهورها و درههاي اوين ،درکه ،نياوران،حصارک و سوهانك منتهي ميشود و همواره خيل عظيم دوستداران طبيعت را بسوي خود فرا
ميخواند؛
 سومين منطقه ،دشتي است که قسمت اعظم شهر تهران بر آن گسترده شده و داراي شيبماليمي با جهت شمالي -جنوبي است.
از نظر آب و هوايي ،تهران غير از نواحي کوهستاني شمال که اندکي مرطوب و معتدل است آب
و هوايي گرم و خشك دارد و حداکثر دماي آن  ۷۰/۳و حداقل آن  -۳/۳و متوسط ساالنه حدود
 ۵۰درجه سانتيگراد ثبت شده است؛ فصل سرما در تهران معموالً از آذرماه شروع ميشود و
بيشترين دماي سال را در اواسط تابستان (مرداد ماه) شامل ميشود .کوههاي اطراف تهران مانع
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
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دشت هاي حاشيه کوير از سمت جنوب و جنوب شرقي سبب ايجاد يك جريان خفيف و آهسته
هوا از دشت به کوه در طي روز و از کوه به دشت در طول شب ميگردد .متوسط ميزان بارندگي
در سطح شهر تهران عمدت ًا کم بوده و متوسط تعداد روزهاي يخبندان آن نيز عموم ًا حدود ۷۳
روز در سال ثبت شده است (مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران.)4831 ،
 متغیرهای تحقیق: .8ويژگيهاي فردي و حرفهاي گردشگران نظير :سن ،جنسيت ،وضعيت تأهل ،شغل و ...؛
 .6توزيع و پراکنش زماني و مكاني گردشگري نظير :محل اقامت ،فاصله زماني گردشگري،
پراکنش استفاده از مكانهاي گردشگري و ...؛
 .8الگوي گذران اوقات فراغت شامل :همراهان ،بعد گردشگري ،وسيله نقليه و ...؛
 .4هزينهها شامل :سرانه هزينه گردشگري به ازاي هر روز اقامت ،سهم هزينه هر يك از
عناصر گردشگري و ...؛
 .8تمايالت و عاليق گردشگران؛
 .2اطالعرساني و شناخت جاذبههاي گردشگري؛
 .1مديريت حوزههاي گردشگري و رضايت گردشگران؛
 .5انتظارات و توقعات گردشگران از مديريت شهري در توسعه گردشگري شهر تهران.
 -5بحث و یافته ها
 بررسی وضعیت گردشگری در شهر تهرانشهر تهران به دليل ميزباني پايتخت جمهوري اسالمي ايران در خود ،در حيات صنعت
گردشگري استان و کشور نقشي کليدي و اساسي ايفا مينمايد .تهران که عالوه بر ترکيب
متنوع جاذبهها ،داراي نقش ترانزيتي گردشگر نيز ميباشد داراي حوزة نفوذ جذبي و توزيعي
بسيار گستردهاي در سطوح ملي و بين المللي است .از مهمترين داليل اين مسأله طيف گستردة
خدمات اداري ،سياسي ،اقتصادي ،درماني ،آموزشي و  ...است که خود بر ساير مقاصد
گردشگري سايه افكنده است.
توسعه يافتگي و تراکم جاذبههاي انسانساخت در تهران منجر به رسوب جمعيت گردشگر 1و
ايجاد مشكالت فراواني که گردشگري به آنها دامن زده است ،شده و سايهاي نيز بر ساير مقاصد
گردشگري افكنده است .بطوري که با تراکم گردشگران و مسافران در خود به محيط اين شهر
آسيبهاي جدي وارد آمده و ساير شهرها نيز از منافع صنعت گردشگري محروم شدهاند .اين

 1بايد توجه شود که هدف از رسوب جمعيت گردشگر در شهرستان تهران است نه جمعيت ساکن.
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وضعيت خود موجبات ت قويت نيروهاي رانشي و دفعي را براي ساکنين تهران فراهم ساخته و از
اين روست که حجم فزاينده جمعيت ساکن در تهران ،خواهان بازديد از مناطق و محدودههاي
طبيعت گردي و تفرجگاهي داخل و پيرامون تهران هستند.
جدول شماره  :4جمع بندي و دسته بندي فضايي منابع و جاذبه هاي گردشگري در تهران
منابع و جاذبههای تشکیل دهنده

نام منطقه

پارکهای جنگلی :غزال ،سرخهحصار ،افسريه ،جهان پناه و محالت.
پارکهای درون شهری :خيام ،شكوفه ،پيروزي ،فدک ،ارکيده و رسالت.
منطقه شرق تهران

مجتمعهای ورزشی :اسب دواني ،استاديوم اسب دواني ،ورزشگاه  ۵۳شهريور ،مجتمع
ورزشي خيام ،سالن ورزشي گلستان ،مجتمع ورزشي بهمن ،استاديوم فوتبال شهيد
محالتي ،زورخانه شهيد نباتي ،مجتمع ورزشي شهيد نواب صفوي ،مجموعه ورزشي _
فرهنگي خاوران؛ استخر  ۵۳شهريور ،ورزشگاه شهرداري منطقه .۵۳
درهها و روستاهای شمیرانات :فرحزاد ،کن ،درکه ،دارآباد ،سوهانك ،دربند کمرخاني
و

گرمابدر.

ارتفاع شمیرانات:شامل توچال ،کلك چال ،دارآباد ،شيرپال  ،بند عيش ،کلون بستك،
سرک چال و پيازچال.
تله کابین :ايستگاه تله کابين توچال ،تله اسكي بشقابي و تله سييز پيست توچال ،تله
منطقه
شمال  -مسیر
شمیرانات

اسكي و تله سييز پيست خور و تله سييز مسير شيرپال.
بناهای تاریخی و اماکن زیارتی :شامل کاخهاي صاحبقرانيه ،کاخ نياوران ،سعداباد،
امامزاده صالح ،امامزاده عزيز ،امامزاده مطيب و امامزاده ابراهيم.
پارکها :دارآباد ،ساعي ،نياوران ،جمشيديه ،قيطريه ،شفق ،ملت و طالقاني.
موزهها :کاخ نياوران ،کاخ سبز ،سعدآباد ،رجعت و عيرت ،دفينه ،شهدا ،هنرهاي زيبا،
حيات وحش و عباسي .مراکز فرهنگي و هنري :فرهنگسراي نياوران ،ارسباران و انديشه.
مجتمع فرهنگی – ورزشی :مجموعه ورزشي انقالب ،ونك ،سوارکاري نياوران و ...
مجموعههای تفریحی :شهربازي و مينيسيتي.
پارکهای جنگلی :چيتگر ،وردآورد ،کمربند غرب ،خرگوش دره ،شهيد حقيقي،
پرديسان ،ارم و نصر.
میدانها :آزادي ،صادقيه و توحيد.

منطقه غرب تهران

مجموعه ورزشی :صد هزار نفره آزادي ،ورزشگاه شهيد درفشيفر ،پيست دوچرخه
سواري پارک جنگلي چيتگر ،مجموعه ورزشي نابينايان شهيد محبي ،مجموعه ورزشي
تفريحي پارک ارم و شهربازي
موزهها :زمين شناسي  ،مجموعه فرهنگي آزادي
برج  :برج ميالد

منطقه مرکزی و

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

جنوبی

پارکهای درون شهری :گلسار ،گل دشت ،فدائيان اسالم ،بديعزادگان ،بعثت ،فسا،
هجرت ،گلزار ،قائم ،فدائياناسالم ،پامچال و شقايق.
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موزهها :شهيد مصطفي خميني ،آبگينه و سفالينه ،ايران باستان،تاريخ صنعتي ،تمبر،
جواهرات ،فرش ،هنرهاي معاصر ،هنرهاي تزئيني و هنرهاي ملي.
مراکز فرهنگی و هنری :فرهنگسراي خاوران ،تأتر شهر ،تأتر کوچك ،تأتر نصر ،تأتر
محراب ،تأتر مولوي ،تاالر وحدت ،تاالر هنر ،تأتر کسري ،فرهنگسراي بهمن ،خانه
نمايش ،تأتر سنكلج ،تأتر بانوان و کارگاه نمايش عروسكي.
بناهای تاریخی :کاخ گلستان ،عمارت شمسالعماره ،کاخ مرمر ،کاخ و پادگان
عشرت آباد ،کاخ بهارستان ،مدرسه دارالفنون( مدرسه مروي )؛ پامنار و حوضخانه باغ
قديم نگارستان.
میادین قدیمی :بهارستان ،حسن آباد ،حر (باغ شاه)؛ پانزده خرداد (ارگ)؛ محمديه
(اعدام)؛ قيام ،قزوين ،راهآهن ،شهدا (ژاله)؛ کمرک ،بازار تهران ،تيمچه عالءالدوله،
مهديه ،قيصريه ،چهارسوق بزرگ ،امين اقدس وسبزه ميدان.
مساجد قدیمی :قتيرعليخان ،مشيرالدوله ،سيدعزيزاهلل ،امامخميني(شاه)؛ حاج رجب
علي و شهيد مطهري (سپهساالر)؛ بقعه سيدولي ،بقعه امامزاده سيد الحق ،بقعه
سيدمعزالدين ،بقعه امام زيد .امامزاده روح اهلل بن موسي الكاظم ،زيارتگاه پير عطار،
بقعه سر قبر آقا ،بقعه سيدناصرالدين شاه ،بقعه چهل تن و بقعه ابن بابويه.
بناهای قدیمی :راه آهن تهران ،دانشگاه تهران ،کتابخانه ملي ،مجلس شوراي ملي
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
کرکور و طاووس از دوران قاجاريه و خانههاي قديمي منعدد.
گورستانها :بهشت زهرا (س) و ابن بابويه.

مأخذ :ستاد محيط زيست شهرداري تهران ،طرح جامع اکوتوريسم شهر تهران.
 -6یافته ها

ارائه يافتههاي تحليلي منتج از دادههاي مرتبط با پرسشنامه متخصصان و خبرگان
(دانشگاهي و اجرايي)  :در اين قسمت به ارائه يافتههاي مربوط به نظرات تعدادي
از خبرگان و متخصصان موجود در مراکز مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شده
است .با توجه به اينكه تعداد سؤاالت اين قسمت نسبتاً زياد بوده ( 52سؤال) و
عموماً بيانگر ديدگاههاي مفهومي و محتوايي مرتبط با موضوع مديريت شهري و
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
فراواني هريك از پاسخهاي آنها و نيز نتايج ناشي از اعمال آزمون آماري نسبت به
همراه تحليل مختصر از نتايج آن در اين قسمت اشاره گردد.
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جدول شماره  : 1نتایج آزمون
کد
A9
A0
A3
A4
A5
A8
A7
A3
A1
A92
A99
A90
A93
A94
A95
A98
A97
A93
A91
A02

P1

P2

P3

P4

P5

p-value

01545
2
01545
2
01520
0
01845
2
01425
2
01442
0
01425
2
01434
2
01545
2
01552
0
01552
0
01434
2
01500

01445
2
01425
2
01434
2
01442
0
01452
0
01884
2
01552
0
01434
2
01425
2
01500

01584
2
01545
2
01434
2
01425
2
014

01545
2
01434
2
01442
0
01500
0
014

01442
0
01484
2
01500

01425
2
01442
0
01552
0
01442
0
01800

01552
0
01552
0
01500
0
01420
0
01245
2
01420
0
01800

01534
8
01321
3
01434
8
01045
4
11852

01425
2
01434
2
01584
2
01020
0
01420
0
01425
2
01020
0

01434
2
01425
2
01584
2
01545
2
01552
0
01545
2
01042
0
01442
0
01552
0
01034
2

01542
0
01425
2
01434
2
01584
2
01500
01500
01545
2
01442
0
01420
0
01152
0
01552
0
01500

01545
2
01545
2
01442
0
01534
2
01434
2
01500
0
01834
2
01420
0
01520
0
01820
0

01500
01442
0
01445
2
01434
2
01500
01434
2
01484
2
01434
2
01442
0
01884
2
01400
01484
2
01845
2

01044
45
01034
3
01142
2
01844
5
01018
41
01120
5
01342
2
01312
8
01420
1
01120
5
01318
4
41518
41452
01883
1
11841
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A09
A00
A03
A04
A05
A08

01084
2
01034
2
01545
2
01442
0
01825
2
01020
0

01025
2
01484
2
01552
0
01545
2
01852
0
01025
2

01800
0
01534
2
01800
01584
2
01552
0
01534
2

01825
2
01520
0
01420
0
01420
0
01020
0
01884
2

01584
2
01584
2
01445
2
01552
0
01084
2
01525
2

51022
01004
01088
5
01242
1
51482
51134

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.
متخصصين تنها بهرهگيري از ظرفيتهاي گردشگري با استفاده از مشارکت مردم را ،به اندازه
راهكارهاي ديگر ترجيح نميدهند اما ميان راهكارهاي ديگر به نظر ميرسد که از نظر آماري
هيچ اختالف نظري وجود ندارد وتعداد يكساني از افراد اين راهكارها را ترجيح ميدهند؛ لذا
همه اين موارد بجز مورد ذکر شده در نظر متخصصان ميتواند راهكاري براي توسعه گردشگري
شهري باشد ،البته نبايد ناديده گرفت که ايجاد تعامل بيشتر بين نهادهاي مربوط به گردشگري
در ميان ساير عوامل ذکر شده ،سهم بسزايي را ميتواند در توسعه گردشگري شهري ايفاء نمايد.
بايد توجه کرد که اگرچه آزمون نسبت ميان رجحان گزينههاي فوق عدم وجود اختالف ميان
آنها را بيان ميدارد اما در آزمون دوم نسبت که تنها باري گزينههاي ديگر(بجز گزينه دوم) در
نظر گرفته شده ميبينيم که سطح معناداري براي عدم وجود اختالف بسيار باال ميباشد و با
ورود گزينه دوم ،به آزمون اين سطح به شدت کاهش مييابد .ما دليل اين امر را وجود تمايز
ميان ارجحيت اين گزينه با گزينههاي ديگر ميدانيم.
به نظر مي رسد که در مورد اين ابزارها نيز متخصصين نظرات يكنواخت دارند و نميتوان وجه
تمايزي ميان اين ابزارها قائل شد .مجدداً تأکيد ميکنم که با وجود اينكه به لحاظ آماري
اختالف معناداري ميان عوامل مذکور وجود ندارد اما به لحاظ بررسي دقيق و ريزبينانه ،مشاهده
ميکنيم که توجه به گردشگري در برنامهريزي و طرحهاي توسعه شهري ميتواند تا حد بااليي
به اين مقوله کمك نمايد .آزمون نسبت نيز بر عدم وجود اختالف ميان اين نسبتها تاکيد دارد.
در اين مورد نيز تمامي نظرات متخصصان بطور يكنواخت ميان گزينهها پراکنده شده است و از
اين طريق نمي توان گرايش خاصي را در مورد بهبود و توسعه يك بستر خاص ،در صورت
برقراري شرايط مذکور در نظر گرفت .بازهم به لحاظ بررسي دقيق ميدانيم که ايجاد
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فرصتهاي اشتغال و خدمات بيشتر براي شهروندان ميتواند به عنوان يكي از بارزترين
جنبههاي توسعه بسترهاي محيط شهري باشد .نتايج آزمون نسبت نيز نكات فوق را تأييد
مينمايد که اختالف معناداري در سطح  0102ميان ارجحيت انتخاب گزينهها وجود ندارد.
به نظر ميرسد که در اين مورد ،آمادهسازي زيرساختها در اولويت وظايف قرار دارد و پس از
آن آماده سازي خدمات و تسهيالت در مرتبه دوم اولويت قرار ميگيرد و بقيه عوامل نيز تقريباً
در يك سطح از نظر ميزان اهميت قرار دارند و در دسته بعدي اولويتها جاي ميگيرند.
اگرچه مقدار احتمال معناداري آزمون بيان ميدارد که در سطح  0102اختالفي ميان درصدها
وجود ندارد اما بايد توجه شود که نزديكي اين مقدار به  0102ما را در جهت ترديد در رد
کردن و يا پذيرفتن اين برابري هدايت مينمايد.
اکثريت متخصصين بر اين نظرند که تمامي موارد عنوان شده بطور يكسان بر روي توسعه
گردشگري شهري اثرگذارند.
در جدول فوق و نتايج آزمون نسبت نيز ميتوان بر معنيدار بودن اختالف ميان درصدها تاکيد
ورزيد.
در اين مورد ،تمرکززدائي از قدرت و منابع دولت مرکزي و واگذاري آنها به سيستمهاي مديريت
شهري به عنوان بهترين راهبرد در جهت توسعه گردشگري شهري از نظر متخصصان ميباشد.
در اين آزمون نيز ميتوان به تفاوت ميان درصدهاي پاسخها اشاره کرد و در سطح  0102بين
اين درصدها اختالف معنادار وجود دارد .در درجه اول ،اعتالي امنيت و برابري و پايداري و پس
از آن بهبود کيفيت معاش از مواردي هستند که ارتباط موضوعي بيشتري با توسعه گردشگري
شهري دارند.
از نظر نخبگان تبعيت از ديدگاه دانشمدار بايد در مقوله توسعه گردشگري در اولويت ديدگاه
هاي مديران قرار بگيرد .از نظر آماري نيز ميان اولويتبندي ديدگاههاي فوق اختالف نظر وجود
دارد و نسبتها يكسان نيستند .ديده ميشود که در اين مورد ،ارتقاء شاخصهاي توسعه محلي
و به دنبال آن حفظ کيفيت محيطزيست بايد در اولويت توجهات مديران شهري قرار گيرند .از
نظر آماري اختالف معناداري ميان سياستهاي فوق از نظر متخصصان وجود ندارد.
بارز است که بر اساس نظر متخصصان بايد رهايي از اتكاء اقتصاد به درآمدهاي ناپايدار نفتي ،در
اولويت ضرورتهاي برنامه ريزي براي توسعه گردشگري در مقياس ملي و بين المللي قرار
بگيرند .بر اساس نتايج آزمون ،فرض برابري نسبتها را در سطح  0102رد نميکنيم .افزايش
مزاياي اقتصادي و توليد ثروت پايدار براي شهر از مواردي است که اکثريت متخصصان و
خبرگان آن را ضرورتي براي برنامه ريزي براي توسعه گردشگري در مقياس محلي و منطقهاي
ميدانند .اختالف معناداري ميان نسبتها وجود ندارد.
به نظر ميرسد که بازديد از مناظر طبيعي و چشماندازها همانطور که خود مردم نيز بدان عمل
ميکنند ،از ديدگاه متخصصان بايد بصورت محسوستري در برنامههاي گردشگري گنجانده
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شود .اختالف معناداري در سطح  0102ميان نسبت ها وجود ندارد و همگي در يك سطح از
نظر آماري قرار دارند.
 -8بحث و نتیجه گیری:
با استناد به يافتههاي تحقيق ،متخصصان و خبرگان (دانشگاهي و اجرايي) نيز نظرات خود را در
خصوص مديريت شهري و توسعه مقوله گردشگري به صورت ذيل بيان نمودهاند .بديهي است
که توجه به اين مسائل و موارد ميتواند مسير تحقق اهداف مديريت شهري را در اين زمينه
تسهيل نمايد:
 .4متخصصان "وجود جذابيتهاي توريستي در شهر(تاريخي ،طبيعي و ")...و پس از آن
"وجود سازمانهاي خدماتي محلي (نظير شهرداري ،آژانسهاي مسافرتي و ،")...
"زيرساختها و تجهيزات گردشگري شهري(نظير شبكه ارتباطي ،جادهها ،هتلها
و ")..و در نهايت "شبكه حمل و نقل (هوايي و زميني)" را به ترتيب جزئي از عوامل
مؤثر در توسعه گردشگري شهر تهران ميدانند.
 .5صاحبنظران راهكارهاي مديريت شهري در توسعه گردشگري شهر تهران را اينطور
اولويتبندي کردهاند" :تعامل بيشتر با نهادهاي مرتبط با حوزه گردشگري"؛ "ايجاد
نهاد يا سازمان مستقل جهت سازماندهي و مديريت گردشگري شهري"؛ "نزديكتر
نمودن سياستهاي مديريت شهري با گردشگري"؛ "فراهمسازي بسترهاي
فيزيكي-کالبدي و زيرساختهاي مرتبط" و "بهرهگيري از ظرفيتهاي گردشگري
شهري با مشارکت شهروندان".
 .8کارشناسان معتقدند که مهمترين آسيبي که توسعه گردشگري به مديريت شهري
تهران وارد ميآورد "افزايش سريع قيمت زمين ،کاال و خدمات" در شهر است .البته
گروهي ديگر نيز "افزايش تقاضا و انتظارات شهروندان"" ،تباهي محيط و منابع
طبيعي"" ،برهم خورد نظم فعاليتهاي جامعه ميزبان" و در نهايت "افزايش
مشكالت اجتماعي" را نيز جزو اين دسته از آسيبها به شمار ميآورند.
 .4متخصصان "افزايش مزاياي اقتصادي" و پس از آن "مديريت يكپارچه گردشگري
شهري" و "تهيه امكانات زيرساختي الزم" را از مهمترين ضرورتهاي توسعه
گردشگري توسط مديريت شهري تهران (در مقياس محلي و منطقهاي) ميدانند.
 .8با توجه به متنوع بودن داليل گردشگري شهري ،پرسششوندگان "بازديد از مناظر
طبيعي و چشم اندازها" و سپس "بازديد از اماکن تاريخي و فرهنگي" را جزو
سفرهاي شهري محسوب ميکنند که ميبايست توسط مديريت شهري در
برنامهريزيها لحاظ نمايند.
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 .2عده زيادي از نخبگان بر اين باورند که خدماترساني شهرداري تهران در زمينه
گردشگري در حد متوسط (حدود  48درصد) ميباشد و با توجه به اينكه اين
وظايف تناسب زيادي با وظايف مديريت شهري دارند نتيجه بر اينست که شهرداري
تهران ميبايست در اين خصوص کارآمدي خود را افزايش دهد.
 .1از نظر کارشناسان دليل اصلي ضعف مديريت شهري در توسعه گردشگري تهران
"عدم وجود مديريت واحد شهري" در درجه اول و پس از آن "عدم هماهنگي و
ارتباط سازماني مشخص بين نهادهاي اجرايي و نهادهاي سياستگزار امورات
مديريت شهري و گردشگري" و در نهايت "عدم وجود نهاد مستقل در ارتباط با
مقوله گردشگري در سيستم مديريت شهري" است.
 .5متخصصان ميزان توانمندي مديريت شهري را در خصوص توسعه گردشگري شهر
تهران "در حد بااليي" (بيش از  22درصد) برآورد ميکنند.
 .9انديشمندان اعتقاد دارند که مديريت شهري تهران با اولويتبندي زير ميتواند
مهمترين و مؤثرترين راهكارها را جهت توسعه گردشگري بكار بندد" :ايجاد يك
سازمان مستقل در مجموعه شهرداري تهران"" ،آماده و مهيا نمودن فضاي شهري
و ايجاد کاربريهاي ويژه گردشگري شهري"" ،تعامل اجرايي مناسب با سازمانهاي
مرتبط با مقوله گردشگري"" ،تدوين سند جامع توسعه گردشگري شهر تهران" و
در نهايت "ايجاد زمينه و اراده مديريتي و سازماني الزم".
 .81از ديدگاه متخصصان ،عدم انسجام و هماهنگي ميان مديريت شهري تهران (بصورت
خاص شهرداري تهران) با سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري کامالً
چشمگير و مشهود است ،به نحويكه بيش از  98درصد از آنها اين ارتباط را کمتر از
متوسط تا خيلي کم توصيف نمودهاند.
 .88با توجه به نظر متخصصان در بند فوق ،ايشان معتقدند که در صورت برقراري يك
ارتباط منطقي و هدفمند بين نهادهاي مرتبط با مديريت شهري و گردشگري "در
حد بااليي" (حدود  59درصد) ميتوان به توسعه گردشگري در کالنشهر تهران
اميدوار بود.
 -3پیشنهادها
در پايان ،با توجه به آنچه که در اين پژوهش بيان گرديد ،پيشنهادهايي در راستاي بهرهمندي
از ظرفيتهاي مديريت شهري در توسعه گردشگري شهري تهران پيشنهاد ميگردد .اين
پيشنهادات و راهكارها به نحوي بيان گرديدهاند (هم راهبردي و هم اجرايي) که بتوانند در
خصوص افزايش نقش حوزه مديريت شهري در پايداري و توسعه اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي
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و زيست محيطي جامعه شهري با تكيه بر ارزشهاي توليد شده توسط گردشگري شهري مؤثر
باشند :پيشنهاداتي الزم براي توسعه گردشگري شهر تهران:
 ايجاد شرايط الزم براي تحقق مديريت يكپارچه و کارآمد به منظور همافزايي و افزايشبهرهوري گردشگري شهري متكي بر نيروي انساني متخصص و ماهر و برخوردار از مشارکت
حداکثري جامعه ذينفعان؛
 ايجاد زمينههاي الزم و حمايت از توسعه انواع گردشگري شهري از جمله :گردشگريفرهنگي ،تاريخي ،طبيعي ،علمي ،ورزشي ،زيارتي ،سالمت و بويژه جاذبههاي انسانساخت و
رويدادها در شهر و منطقه شهري تهران؛
 تبادل تجارب ،ارتقاء سطح همكاري و تعامل مؤثر با کالن شهرها ،مجامع علمي ،پژوهشي ودانشگاهي و سازمانهاي ملي ،منطقهاي و بينالمللي گردشگري به منظور توسعه گردشگري
شهري؛
 تدوين نظام جامع حمايت از فعاليتها و فعاالن گردشگري و تشكلهاي غيردولتي بويژهحمايت از فعاليتهاي خالقانه و ابتكارات داوطلبانه در حوزه گردشگري شهر و منطقه شهري
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؛
 اتخاذ تدابير الزم به منظور ايفاي سهم و نقش حوزههاي مختلف گردشگري شهري در ارتقاءشاخصهاي اقتصاد شهري ،اشتغالزايي ،کاهش محروميت و افزايش سطح معيشت مناطق
محروم در شهر و منطقه شهري تهران؛
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