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Abstract

 Urban tourism management policies should be in a way that impedes conflicts between the in-
terests of tourism and other urban functions in order to control the negative consequences of the 
complexity of the flow of tourism and its positive consequences in various dimensions. Tehran’s 
urban tourism has faced many challenges in recent decades. While the metropolis has a special 
status (administrative and economic political centrality), its historical background has the potential 
to attract domestic and foreign tourists. The purpose of this study, while introducing a brief over-
view of Tehran’s urban tourism plans, is to identify tourism development strategies for Tehran as 
a metropolis, since potential capabilities have provided a suitable basis for tourism to be used as 
one of the major advantages in the development of Tehran. In this research, the documentary and 
library method has been tried. By reviewing the structure of urban tourism management and plans 
implemented in this field, the current performance of Tehran’s urban tourism management should 
be investigated. The results of the research indicate that Tehran’s tourism abilities are not fully 
utilized by the management of urban tourism, which has caused Tehran not to have a desirable 
position in tourism despite its potent abundance.
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منافع  برخورد  مانع  که  باشد  به گونه ای  می بايست  شهری،  گردشگری  مديريت  سیاست های  و  خط مشی ها  چكیده: 
از پیچیدگی های جريان گردشگری کنترل شود  تا پیامدهای منفی ناشی  گردشگری و ديگر کارکردهای شهری شود 
و پیامدهای مثبت آن در ابعاد مختلف گسترش يابد. مديريت گردشگری شهری تهران طی دهه های اخیر با چالش های 
مختلفی روبه رو بوده است. اين در حالی است که اين کالن شهر هم از موقعیت خاص )مرکزيت سیاسیـ  اداری و اقتصادی( 
برخوردار است و هم پیشینۀ تاريخی آن، توان باالی جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد. هدف پژوهش حاضر، ضمن 
معرفی اجمالی طرح های گردشگری شهری تهران، شناسايی راهكارهای توسعۀ گردشگری برای کالن شهر تهران است؛ 
چراکه توان های بالقوه، بستر مناسبی را فراهم کرده تا از گردشگری به عنوان يكی از مزيت های برتر در توسعۀ شهر تهران 
بهره گیری شود. در اين پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه ای تالش شده است با بررسی ساختار مديريت گردشگری 
شهری و طرح های اجراشده در اين زمینه، عملكرد حال حاضر مديريت گردشگری شهری تهران بررسی شود. نتايج حاصل 
از پژوهش، نشان دهندۀ به کارنگرفتن کامل توان های گردشگری تهران از سوی مديريت گردشگری شهری است که سبب 

شده تهران علی رغم داشتن توان های بالقوۀ فراوان، جايگاه مطلوبی در گردشگری نداشته باشد.

واژه های كلیدی: مديريت، برنامه ريزی، گردشگری شهری، تهران
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مقدمه
حوزۀ  در  می توانند  که  ايران  مهم  و  تاريخی  شهرهای  میان 
گردشگری شهری در مرکز توجه واقع شوند، تهران مناسب ترين 
و جدی ترين گزينه برای برنامه ريزی گردشگری شهری محسوب 
سال،   200 از  بیش  سابقۀ  با  تهران  مرکزی  محدودۀ  می شود. 
موزه ها،  تفريحی،  اماکن  باارزش،  و  متعدد  تاريخی  بناهای  با 
مدرسه های تاريخی و قديمی که اغلب دارای مسجد نیز هستند، 
امامزاده ها و کلیساهای مختلف که هريک از ارزش های خاصی 
برخوردارند، عمارت ها و برج های معروف به همراه بازارهای قديمی، 
بخشی از ديدنی های تاريخی شهر تهران را تشكیل می دهند. همۀ 
اين عوامل می توانند استعداد گسترش گردشگری شهری را در اين 
شهر به طور صعودی تضمین کنند )عظیمی،1390: 4 و 5(. بافت 
جديد و مدرن شهر نیز می تواند گردشگران داخلی و خارجی را 
جذب کند. به دلیل وجود استعدادها و امكانات، برنامه های متنوعی 
اجرا شده  مرکزی  منطقۀ  در  گردشگری«  »توسعۀ  راستای  در 
است. اين برنامه ها تا حدودی توانسته اند بخشی از سرمايه های 
طبیعی، تاريخی و فرهنگی اين منطقه را معرفی کنند؛ اما اين 
موفقیت ها نسبت به میزان استعدادها و ظرفیت های منطقه ناچیز 
بوده و تاکنون نتوانسته اند به نحو مطلوب و موفقیت آمیزی منطقه 
را متناسب با استعدادها و امكانات آن از نظر گردشگری توسعه 
بخشند. اين واقعیت نیز بايد در نظر گرفته شود که ما از سويی با 
ناکامی مديريت شهری تهران در توسعۀ گردشگری در اين شهر 
روبه رو هستیم و از سوی ديگر با ناکامی در بهره برداری از دانش 
توسعه يافته در زمینۀ گردشگری )کاظمیان، آزادی،1390: 2(. در 
اين پژوهش تالش شده علل ناکامی در مديريت گردشگری اين 
کالن شهر، شناخته و راهكارهايی برای بهبود اين روند ارائه شود. 
به طور کلی اين پژوهش در پی دستیابی به اين پرسش است که 
آيا مديريت شهری می تواند به توسعۀ گردشگری شهری کمک 
کند؟ همچنین طرح های اجراشده در راستای توسعۀ گردشگری 

نیز بررسی خواهد شد.

امروزه شهر به عنوان محور توسعۀ گردشگری شناخته می شود 
اين  توسعۀ  برای  مدونی  برنامه های  پیشرو  کشورهای  اغلب  و 
رشته از صنعت با محوريت شهرها دارند. به همین ترتیب عمدۀ 
کشورهای موفق در اين حوزه از مديريت شهری يكپارچه و در 
شهر  کنونی  معضالت  از  يكی  برخوردارند.  پاسخگو  حال  عین 
تهران فقدان مديريت يكپارچۀ شهری است که به دنبال آن، نبود 

برنامه ريزی صحیح و متمرکز برای گردشگری، به عنوان يكی از 
ارکان اساسی توسعۀ پايدار کامال مشهود است. در کالن شهری 
و  نقش  کنار  در  خود،  خاص  شرايط  به دلیل  که  تهران  مانند 
جايگاه جهانی، در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ـ 
فرهنگی نقشی چندگانه دارد، توجه به مديريت يكپارچۀ شهری 
از اعتبار و اهمیت ويژه ای برخوردار است. شهر تهران از جنبۀ 
مختلف،  ابعاد  در  فرهنگی  ـ  اجتماعی  نیز  و  سیاسی  تاريخی، 
برای  تصمیم گیری  مراکز  پراکندگی  که  دارد  توانمندی هايی 
معرفی  برای  مانعی  بالفعل،  به  بالقوه  از  پتانسیل ها  اين  تبديل 
و رشد آنها محسوب می شود. لذا ضروری است که در مديريت 
شهری به طور عام و مديريت يكپارچۀ گردشگری به طور خاص، 
تجديدنظر شود؛ چراکه دستیابی به مديريت يكپارچۀ شهری، 
تهران  شهر  در  بالقوه  توان های  عملیاتی کردن  برای  زمینه ای 
می تواند  گردشگری  حوزۀ  در  شهری  يكپارچۀ  مديريت  است. 
)شهری(  پايدار  توسعۀ  محوريت  با  طرح هايی  اجرای  ضمن 
شرايطی فراهم آورد که اخالل در کارايی شهری در پايین ترين 
سطح بوده و در شرايط رفاه ساکنان اشكالی ايجاد نشود. با توجه 
به  تهران، کامال واضح است که زمانی می توان  به ظرفیت های 
شكلی شايسته از توان های بالقوۀ تهران بهره برداری کرد که مراکز 
تصمیم گیری و سیاست گذاری متعدد نبوده و متمرکز به مراکزی 
توانمند و پاسخگو باشند؛ لذا می توان يكی از علل اساسی فقدان 
موفقیت در کالن شهر تهران را، به ويژه در حوزۀ گردشگری، نبود 

مديريت يكپارچۀ شهری در تهران دانست.

گردشگری شهری
گردشگری و شهر دو پديدۀ همزاد يكديگر هستند. بدين معنا 
آغاز  شهرها  از  انبوه،  پديده ای  به عنوان  امروزی  گردشگری  که 
شد و شهرنشینان بودند که توانستند جريان های گردشگری را از 
اشكال پراکنده به صورت سازمان يافته و انبوه درآورند. رابطۀ شهر 
و گردشگری حتی در بعد تاريخی نیز شناخته شده است؛ چراکه 
شهرها به داليل زيارتی، اقتصادی و فرهنگی، پیوسته محل مراجعۀ 
انبوه مسافران بوده و هستند. شهرها به عنوان مقصد گردشگری، 
عملكردی چندمنظوره دارند. آنها به عنوان دروازۀ ورودی به کشور، 
مراکز اقامت و مبدأ سفر به روستاها و مقاصد مجاور خود به شمار 
و  اقتصادی  فعالیت های  کنار  در  اين شهرها  بر  می روند، عالوه 
زندگی فرهنگی، به عنوان مراکز فعالیت گردشگری نقش مهمی 



بررسی علل ناکامی مدیریت شهری در توسعۀ گردشگری شهری... ǀ رضایی و غناء

67

برعهده دارند؛ بنابراين، بايد به جای گردشگری در شهرها، مفهوم 
ماهیت شهرها،  به  توجه  با  »گردشگری شهری« مطالعه شود. 
جاذبه های طبیعی کمتری درون شهرها مشاهده می شود )بوذری 
و همكاران، 1392: 7(. به عالوه توسعۀ شهرنشینی، خود يكی از 

عوامل مهم توسعۀ گردشگری بوده است.

مدیریت شهری
مديريت گردشگری شهری عبارت است از: سازمان دهی عوامل 
ساکنان  و  گردشگران  نیازهای  به  پاسخگويی  برای  منابع  و 
شهر،  برای  بايد  شهری  مديريت   .)51 )عباس پور،1389:  شهر 
برنامه ريزی هايی به انجام برساند، فعالیت های شهری را سازمان 
دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام 
ايجاد کند )محمدنژاد، 1388: 40 و 41(. انگیزش  امور  بهینۀ 

    مديريت شهری سازمانی گسترده است که مهم ترين نقش 
را در موفقیت طرح های توسعۀ شهری و رفع نیاز جمعیت، جريان 
عبور و مرور در شهر، رفاه شهری، مسكن، کاربری اراضی، تفريح، 
فرهنگ، تأسیسات زيربنايی و امثال آنها برعهده دارد )کرمی و 

کرمی،1394: 3(.

    گردشگری شهری به منابع فیزيكی، اکولوژيكی، اجتماعی و 
فرهنگی مقصد وابسته است و اگر به درستی برنامه ريزی و مديريت 
نشود، اين منابع محدود به هدر رفته و مقصد دچار آسیب های 
متعددی می شود )عباس پور،1389: 51(. نحوۀ مديريت بر جريان 
مطلوب زندگی شهری، می تواند در بهبود سكونت گاه های انسانی 
و پايداری توسعۀ شهری، مهم ترين نقش را ايفا کند؛ زيرا عامل 
اجازه دهنده و تنظیم کنندۀ برنامه های شهری از کارايی مديريت 

شهری نشئت می گیرد )محمدنژاد،1388: 40 و 41(.

مدیریت گردشگری شهری
جانسن- وربک )1986( با در نظر گرفتن محیط شهری به عنوان 
يک محصول تفريحی، عناصر گردشگری شهری را در سه گروه 
عناصر اصلی، عناصر ثانويه و عناصر جانبی طبقه بندی کرده است:

شهر  يک  از  بازديد  در  گردشگری  اصلی  انگیزۀ  اصلی:  عناصر 
هستند که خود به دو گروه »مكان های فعالیت« و »زمینه های 
و  خدمات  فعالیت،  مكان های  می شوند.  تقسیم  سرگرمی« 
تسهیالتی هستند که برای تفريح و سرگرمی ايجاد شده اند، در 
حالی  که هدف اصلی شكل گیری زمینه های سرگرمی، تفريح و 

از جاذبه های  به عنوان بخشی  امروز  نبوده است؛ ولی  سرگرمی 
می شوند. تجربه  گردشگری 

مكان های فعالیت
خدمات و تسهیالت فرهنگی: کنسرت، سینما، تئاتر و ...

خدمات و تسهیالت ورزشی: استاديوم ها و باشگاه های ورزشی، 
مسابقات ورزشی بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی و ...

خدمات و تسهیالت سرگرمی: جشنواره ها، کلوب های شبانه، 
رويدادها و ...

زمینه های سرگرمی
و  باغ ها  تاريخی،  بناهای  بافت شهر،  فیزيكی شهر:  ويژگی های 

و... رودخانه ها  بوستان ها، 

ويژگی های اجتماعی ـ فرهنگی شهر: فرهنگ عامه، زبان و 
و... آداب ورسوم  گويش، 

است  ممكن  که  هستند  خدماتی  و  امكانات  ثانويه:  عناصر 
گردشگران در طول بازديد خود به آنها نیاز داشته باشند و باعث 
بهبود کیفیت بازديد آنها شود؛ ولی هدف اصلی آنها از سفر به 

شمار نمی رود؛ مانند هتل ها، رستوران ها و مراکز خريد.

يک  در  موجود  زيرساخت های  عناصر  اين  جانبی:  عناصر 
شهر هستند که بر تجربۀ گردشگر تأثیر می گذارند؛ مثل راه های 
نقشه های  و  تابلوها  اطالع رسانی،  مراکز  پارکینگ،  دسترسی، 

راهنما.

يكی از انتقادهايی که به اين طبقه بندی وارد می شود، مربوط 
از هتل ها، رستوران ها و  امروزه بسیاری  ثانويه است.  به عناصر 
مراکز خريد، عامل اصلی جذب گردشگر به يک شهر هستند؛ 
به همین دلیل ممكن است دربارۀ برخی از مقصدهای شهری، 
انتقاد  اين  اما  گیرند.  جای  اصلی  عناصر  گروه  در  عناصر،  اين 
و  )ضیايی  نمی کند  صدق  تهران  شهر  مانند  مقصدی  دربارۀ 

.)5 و   4 عباس پور،1390: 

عناصر مرتبط با مبحث گردشگری شهری در كالن شهرها
مراکز خريدوفروش عمده

سرگرمی و تفريحات

پارک ها و فضای سبز شهری
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تأسیسات درمانی و پزشكی

عناصر خاطرۀ جمعی

نمايشگاه ها

بناهای تاريخیـ  مراکز تفريحی

موزه ها )نوربخش و اکبرپور،1389: 7(.

چهارچوب  در  می بايست  شهری  گردشگری  مديريت 
و  خط مشی  آن،  برمبنای  تا  گیرد  شكل  مطلوب  راهبردهای 
سیاست های مناسبی برای توسعۀ گردشگری طراحی شود که 
مانع برخورد منافع گردشگری و ديگر کارکردهای شهری شوند. 
به عالوه يكی از کارکردهای مديريت گردشگری، جذب سرمايه و 
فعالیت های شهری است که بايد در يک موقعیت رقابتی فزاينده 
با مكان های رقیب عمل کند. بر اين مبنا الزم است تا با بهبود 
چشم انداز شهر، همراه با افزايش تبلیغات و قابلیت ها، زمینه های 

جذب سرمايه فراهم آيد.

تعداد گردشگران،  افزايش  با  مديريت گردشگری می تواند 
جذب سرمايه را افزايش دهد و بر قابلیت توسعۀ گردشگری 
گردشگری  بیفزايد.  شهری  محیط  بازسازی  و  بهبود  و 
شهری نیازمند مجموعه ای از نظريه ها، روش ها و فنون برای 
درک  برای  آنها  توسعۀ  و  تطبیقی  مطالعات  تجزيه وتحلیل 
يا جايگاه گردشگری  و  نقش خاص شهرها درون گردشگری 

است. شهرها  عملكرد  و  شكل 

گردشگری  توسعۀ  در  شهر  هر  موفقیت  شرط  نخستین 
شهری، وجود زيرساخت های مناسب شهری و مديريت عاقالنه و 
مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مانند اينها 
معیارهای جهانی  با  انعطاف پذير  آگاه،  مديريتی  به  است. شهر 
و باخبر از سازوکار و ويژگی های روحی و خلقی گردشگران و 
خواست های آنان نیاز دارد. دومین شرط برای تضمین موفقیت 
سیاست توسعۀ گردشگری شهری، تنسیق و آمايش جاذبه های 
شهر و ايجاد تسهیالت و امكاناتی است که دسترسی به جاذبه ها 
در  زندگی  شرايط  بهداشتی بودن  سازد.  آسان  بیش ازپیش  را 
پاکی  از همه،  و مهم تر  معابر عمومی  مهمانسراها، رستوران ها، 
هوا از ديگر شرايط الزم برای موفقیت شهرها در گسترش شهری 
زيرساخت های  توسعۀ  برای  گردشگرپذير،  مقاصد  در  است. 
گردشگری، تشكیل سازمان های گردشگری، تشكیل سازمان های 
محلی ضرورت پیدا می کند. اين سازمان پايه و اساس تشكیالت 

سازمان های گردشگری در سطوح ملی و منطقه ای است و سبب 
می شود مسئوالن امر بتوانند مشكالت گردشگران و ساکنان محلی 
را با تصمیم گیری های قاطع حل وفصل کنند. سازمان گردشگری 
در سطح شهر يا ناحیه، کوچک ترين شكل سازمان گردشگری 
است. با اينكه سازمان ملی گردشگری داخل تشكیالت دولتی 
به حكومت  وابسته  اغلب  محلی گردشگری  دارد، سازمان  قرار 

محلی است )کرمی و کرمی،1394: 4 و 5(.

مدیریت گردشگری شهری در ایران

بازار صنعت گردشگری شهری )داخلی و خارجی( در دو دهۀ 
اخیر برای توسعۀ گردشگری پايدار جامعۀ ما بسیار بااهمیت بوده 
است. امروزه مديريت فرهنگی و اجرايی شهری در ايران، به ويژه 
خارجی  ظواهر  يكسان بودن  به  باتوجه  بزرگ،  کالن شهرهای 
کالن شهرها و اتحاد و همسانی آنها، نتوانسته کمک شايانی به 
توسعۀ پايدار گردشگری شهری کند. متأسفانه وجود نگرش های 
به گردشگری، حفظ  ايران نسبت  سیاسی متفاوت دولت ها در 
تفريحی  و  فراغتی  مذهبی،  تاريخی،  فضاهای  نگهداری  و 
کالن شهرها، ساختار مديريت میراث فرهنگی و مديريت اجرايی 
شهرها را با مشكالت روبه رو کرده است. درواقع بايد درک کاملی 
از عناصر اساسی شناخت فضاهای گردشگری شهری در مديريت 
اجرايی و فرهنگی کالن شهرهای ما شكل گیرد. اين شناخت يعنی 
درک کاملی از فرايندهای برنامه ريزی، محیطی، جامعه شناختی و 
انسان شناختی در شكل گیری پايدار فضاهای گردشگری شهری 
به صورت پايدار و منحصربه فرد بسیار ضروری است که متأسفانه 
چنین نگرش هايی به صورت سلیقه های فرهنگی و سیاسی اجرا 
می شود. درواقع مديريت اجرايی کالن شهرهای ايران، بايد سعی 
کنند اندازۀ فضاهای گردشگری را توسعه دهند تا فشار، کمتر و 
قابل تحمل تر باشد؛ اما ساختار چنین کالن شهرهايی در گسترش 
روبه رو  مشكالتی  با  شهری،  فضای  در  گردشگری  کاربری های 
گردشگری  فضاهای  ايران  کالن شهرهای  در  متأسفانه  است. 
کاربری های بسیار مختلفی دارند و با مشكالت متعدد اقتصادی، 
بافت  وجود  هستند.  روبه رو  کالن شهر  اجتماعی  و  فرهنگی 
فرسوده، ترافیک، نبود کنترل اجتماعی و فرهنگی، تفاوت های 
رفتاری و تنوع فرهنگی، رعايت بهداشت و نظافت در اين فضاها، 
از مسائل درگیر در فضاهای شهری است. در ساختار مديريت 
گردشگری ايران، هیچ گونه برنامۀ مديريتی برای بازديد از فضاها 
و مناطق گردشگری شهری به جهانگرد ارائه نمی شود. درواقع 
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به دنبال  و  گرفته  قرار  ناآشنا  محیط  يک  در  شهری  جهانگرد 
پیداکردن راه خود است. برنامه ريزی های فرهنگی و گردشگری 
متأسفانه  می شود.  انجام  کم رنگ  بسیار  ما  کالن شهرهای  در 
پروسۀ شناخت گردشگر از فضاهای گردشگری شهری که بتواند 
به معلومات، ارزش ها و عقايد او کمک کند تا فضاهای تاريخی، 
مذهبی، اجتماعی شهرها را بشناسد، کمتر موردتوجه ساختار 
مديريت فرهنگی و اجرايی گردشگری شهری ما قرار می گیرد 
توسعۀ  برنامه ريزی  و  مديريت  نظام   .)7-8 )شربتیان،2011: 
شهری در ايران، سیستمی جوان و متمرکز است؛ با نوع ارتباطات 
از باال به پايین و دو مشخصۀ اصلی آن »بخشی بودن« و »نقش 
کمرنگ مردم و سازمان های محلی« در فرايند برنامه ريزی توسعۀ 

شهری است.

بنابراين مشكالت برنامه ريزی و مديريت توسعۀ شهری را در 
ايران می توان در سه عرصه جستجو کرد:

ارتباطات بین دولت مرکزی و نهادهای محلی:

استقالل نداشتن سازمان هايی که ادارۀ امور شهر مستقیما بر 
عهدۀ آنها است؛ مثل شهرداری و شورای شهر

نبود هماهنگی و همكاری الزم بین شهرداری ها و سازمان های 
بخش دولتی در برنامه ريزی و اجرا

نبود شفافیت در تعیین حدومرز اختیارات و عملكرد شوراهای 
اسالمی شهرها

تعدد و عدم صراحت در قوانین شهرها

ضعف سیستم مديريت شهری

نبوِد مديريت واحد در سطح کالن شهرها و منطقه های شهری

درآمد  ترکیب  در  رسمی  و  مالی  منابع  جايگزينی  عدم 
از  و شهرداری ها  مالی  منابع  از کاهش سهام  شهرداری ها پس 

مرکزی دولت  طرف 

فعالیت های  بر  اسالمی  شوراهای  نظارتی  مكانیزم های  نبود 
دولتی سازمان های  خدماتی  و  عمرانی 

برنامه های  با  شهری  برنامه های  اهداف  بین  ناهماهنگی 
ملی و  منطقه ای  ناحیه ای، 

دسترسی يا کنترل نداشتن شهرداری ها و شوراها بر تخصیص 
بودجه به سازمان های بخش دولتی برای عمران شهری

روابط بین نهادهای محلی:

نبود يک نظام مديريت شهری واحد و هدفمند و منبع پويا 
دولتی،  مختلف  سازمان های  فعالیت های  هماهنگی  هدف  با 

خصوصی و  غیردولتی 

ناهماهنگی در بخش سرمايه گذاری در امور شهری بین بخش 
خصوصی و عمومی

شرکت نكردن بخش خصوصی در تصمیم گیری های مربوط به 
امور مديريت شهری

با  شهری  خدمات  ارائه دهندۀ  سازمان های  بین  ناهماهنگی 
خدمات دريافت کنندۀ  سازمان های 

سازمان های  بین  شهری  اراضی  درخصوص  هماهنگی  نبوِد 
و ساير سازمان ها زمین شهری 

ضعف شهرداری در ايجاد هماهنگی بین سازمان های عهده دار 
تأمین خدمات شهری

فقدان سیستم مشارکت همه جانبه در امور مديريت شهری

فقدان مشارکت مطلوب مردمی در تأمین منابع مالی، تهیه و 
اجرای طرح های توسعۀ شهری

کمبود متخصص و کارشناس در مسائل مديريت شهری

وظايف  انجام  در  اسالمی  شوراهای  عدم استقالل  و  ضعف 
نظارتی وظیفۀ  به ويژه  محوله 

 مديريت و عملكرد نهادهای محلی:

امنیت شغلی برای  نبود  از مديران کارآمد و  استفاده نكردن 
شهری مديران 

از  حاصل  افزوده  ارزش  از  استفاده  برای  مكانیزم هايی  نبود 
شهرداری ها سوی  از  شهری  توسعۀ  طرح های  اجرای 

به  پاسخ گويی  در  اداری  و  مالی  مكانیزم های  کارانبودن 
شهری مديريت  نیازهای  و  مشكالت 

نبود سیستِم اطالعات شهرِی به هنگام، متمرکز و جامع

نبود ارزيابی صحیح از امكانات و پتانسیل ها و منابع شهری

عدم خوداتكايی مالی شهرداری ها و تناسب نداشتن هزينه های 
روبه افزايش شهرداری ها با منابع درآمدی وضع موجود
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محدودبودن ديدگاه های شهرداری در مقابل مسائل مديريت 
شهری

راستای  در  مديريتی  منسجم  تشكیالتی  سطح  يک  نبود 
برنامه ريزی توسعۀ شهری در نهاد شهرداری )محمدنژاد،1388: 

.)50-52

مبحث گردشگری به طور کلی در سه سطح مطرح می شود.  
در سطح ملی و برای تعیین استراتژی ها و اهداف ملی با مسئولیت 
که  منطقه ای  در سطح  امر  اين  متولی  سازمان های  و  دولت ها 
به اعتبار تنوع پتانسیل های گردشگری در کشور، سطح میانی 
تصمیم گیری را شامل می شود و همچنین اجرای سیاست های 
هماهنگ را در هر استان با مسئولیت استانداری ها و ادارات کل 
مربوطه مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان، در بر 

می گیرد.

 سطح محلی با مسئولیت و مدیریت شهرداری ها
با يک ارزيابی سريع می توان دريافت که تصمیم گیری ها در همان 
سطح اول مانده و البته با همت و ذوق برخی مسئوالن به سطح 
دوم نیز تمايل پیدا کرده است؛ اما هنوز فكر و تصمیمی در سطح 
ملی با هدف توسعۀ گردشگری مدون نشده و به صورت هماهنگ 
به اجرا در نیامده و همواره در روال موجود برنامه ريزی و مديريت 
گردشگری در سطح کشور نوعی تعارض با اهداف برنامه ريزی و 
مديريت شهری مشاهده می شود. از يک سو با توسعۀ روزافزون 
شهرها در کشور و افزايش جمعیت شهرنشین نیازهای تفريحی 
و گردشگری شهروندان به شدت روبه گسترش است؛ ولی از طرف 
ديگر اختیارات قانونی و عملی شهرداری ها در عرصۀ بهره گیری 
از فضاهای فراغتی و توريستی بسیار محدود است. از جمله اين 

محدوديت ها می توان به موارد زير اشاره کرد:

قانونی  از محدودۀ  عدم اختیارات مديريت شهری در خارج 
و حريم شهر؛ تعداد متولیان و نهادهای مسئول؛ جدايی میان 
وظايف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وظايف مديريت 
شهری؛ عدم وجود قوانین عام، مشترک و میان بخشی در زمینۀ 

و... گردشگری 

شهرداری ها  کشورها،  اغلب  در  که  است  حالی  در  اين 
بزرگ ترين نقش را در توسعۀ گردشگری شهری دارند، چراکه 
به  شكل دهی  و  سازمان دهی  در  دستگاه  مهم ترين  شهرداری 
شهر است و در اکثر کشورهای موفق در گردشگری درواقع اين 

مديريت منسجم و هماهنگ شهری است که باعث فعالیت های 
پرتو  در  دنیا  مختلف  نقاط  شهرداری های  می شود.  هم جهت 
اختیارات و مديريت قوی و هماهنگی که دارند، اقدامات جدی 
برای جذب گردشگران به عمل می آورند؛ فضاهای ظاهرا متروک 
از  پیش  جامعۀ  کهن  جنبه های  زنده کردن  قصد  به  را  مرده  و 
صنعتی بازسازی کرده و از ساختمان ها و کارخانه های قديمی 
برای پذيرايی گردشگر استفاده می کنند. برگزاری همايش های 
نیز  بزرگ  بسیار  موزه های  ايجاد  همچنین  بین المللی،  و  ملی 
يكی از فعالیت های شهرداری است. اهمیت گردشگری شهری 
در شهرهای کشورهای پیشرفته به حدی است که شهرداری ها 
در ايجاد جاذبه های تازۀ توريستی و معرفی شهر خود با يكديگر 
رقابت می کنند و مسئوالن شهرهای توريستی سعی می کنند با 

رشد صنعت گردشگری به توسعۀ شهر خود کمک کنند.

به طور اجمالی مهم ترين زمینه هايی که شهرداری ها نمی توانند 
به توسعۀ گردشگری در شهرها کمک کنند، عبارت  است از:

معرفی شهر و امكانات

توجه به میراث فرهنگی شهرها

نظارت عمومی شهر

ايجاد خاطره های ذهنی برای گردشگری

اگر گردشگری در سطح محلی تعريف نشود و فقط اهداف 
ملی را دنبال کند، به تدريج شهرها فضايی دوگانه خواهند يافت؛ 
برای  اسف بار  فضايی  و  توريستی  زندگی  برای  لوکس  فضايی 
شهرداری ها  اگر  که  است  جهت  همین  به  شهر.  مردم  زندگی 
بهبود  به  دست  توسعه  هدف  با  و  محلی  نهادهای  به عنوان 
می شود؛  توزيع  عام تری  سطح  در  خدمات  بزنند،  زيرساخت ها 
به عالوه اينكه ساکنان شهر نیز از اين خدمات بهره مند خواهند 
تحت تأثیر  می تواند  نیز  خارجی  گردشگر  صورت  اين  در  شد. 
زندگی مردم شهر با هويتی خاص و منحصربه فرد قرار گیرد و 
رضايت بیشتری از مسافرت خود ببرد )محمدنژاد،1388: 55-

52(. مديريت کالن در صنعت گردشگری از مهم ترين مؤلفه های 
موفقیت در اين صنعت نوظهور است. باتوجه به اينكه مديريت 
کوتاه مدت و سطحی نگر در صنعت گردشگری جوابگو نخواهد 
لذا  رساند،  نخواهند  سوددهی  مرحلۀ  به  را  صنعت  اين  و  بود 
پاسخگوی  دولتی  سیستم های  ديدگاه های  و  دولتی  مديريت 
ايجاد  گردشگری  صنعت  در  بود.  نخواهد  صنعت  اين  نیازهای 
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و  کوتاه مدت  برنامه ريزی های  به همراه  الزم  زيرساخت های 
بلندمدت می تواند اين صنعت را به شكوفايی برساند؛ لذا به دلیل 
کوتاه بودن عمر مسئولیت مديران دولتی و تغییرات مديريتی در 
تمام سطوح سازمانی، اجرای برنامه ريزی های بلندمدت با مشكل 
اجرای  مديران،  پی درپی  تغییرات  همچنین  و  می شود  مواجه 
مهم تر  همه  از  و  می کند  مختل  هم  را  کوتاه مدت  برنامه های 
نبود احساس رقابت میان مديران دولتی باعث می شود صنعت 
باعث  منفی،  اقتصادی  آثار  بر  و عالوه  نیابد  توسعه  گردشگری 
تخريب آثار تاريخی، هنری، محیط زيست و طبیعت هم بشود. 
اداره  نهادی  و  دولتی  به صورت  گردشگری  صنعت  کشور،  در 
می شود. تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات همه از سوی دولت 
است. بیشتر هتل ها را بخش دولتی اداره می کند و شرکت های 
هواپیمايی همه به نوعی وابسته به دولت هستند. لذا برای پويايی 
و افزايش مزيت نسبی و ايجاد رقابت، بايد بخش های خدماتی 
بخش  به  فرودگاه ها  و  هتل ها، شرکت های حمل ونقل  قبیل  از 
در  صنعت  اين  پويايی  و  رشد  شاهد  تا  شود  واگذار  خصوصی 
محیطی رقابتی برای ارائۀ خدمات بهتر بوده و از آثار مثبت آن 

.)4-5 :1394، )يوسفیه  شويم  بهره مند 

شهری،  مديريت  دنیا،  پیشرفتۀ  کشورهای  از  بسیاری  در 
صرفا  شهری  مديريت  ايران،  در  ولی  است؛  شهرداری  مساوی 
مساوی با شهرداری نیست و نهادها و سازمان های دولتی نیز در 
اين حوزه حضور دارند که به همراه شهرداری به اعمال مديريت 
شهری در سطح محلی می پردازند. با وجود گذشت بیش از يک 
قرن از شكل گیری ساختارهای سازمانی نوين در حوزۀ مديريت 
تاريخی کهِن مديريت شهری  ايران، در کنار سابقۀ  شهری در 
در کشور، براساس جايگاه حقوقی تعريف شده برای شهرداری، 
»مديريت شهری« مديريتی واحد نیست و اداره کنندگان شهر 
مشتمل بر نمايندگان دولت و مردم هستند. اين نوع مديريت 
ازبین رفتن  و  موازی  کارهای  انجام  دوباره کاری،  سبب  متفرق 
ايجاد  طويل،  و  عريض  تشكیالت  ايجاد  عمومی،  سرمايه های 
اصطكاک و برخورد ادارات، ناهماهنگی در انجام وظايف و عدم 
.)7-8 همكاران،1393:  و  )ديوساالر  می شود  مسئولیت پذيری 

گردشگری در كالن شهر تهران
اول  رتبۀ  کسب  پتانسیل  خاص،  ويژگی های  داشتن  با  تهران 
گردشگری کشور را دارد. مهم ترين اين ويژگی ها عبارت  است از:

و  ملی  هوايی  و  زمینی  ارتباط  اصلی  خطوط  تالقی  محل 
کشور بین المللی 

مهم ترين مرکز ارتباط تجاری ملی و بین المللی

مهم ترين کانون تولید و عرضۀ انواع محصوالت فرهنگی، هنری 
و ورزشی

سیاسی،  اقتصادی،  تجاری،  سفرهای  انواع  مرکز  مهم ترين 
ورزشی و  هنری  فرهنگی، 

مهم ترين حوزۀ تحرک گردشگری ساالنه، نیم ساالنه و آخر هفته

تسهیالت  و  تجهیزات  تأسیسات،  لحاظ  از  منطقه  غنی ترين 
گردشگری

مهم ترين مرکز موزه های طراز اول کشور

مدرن  و  تاريخی  معماری  تبلور  مناطق  برجسته ترين  از  يكی 
کشور

صنعت  در  انجام شده  سرمايه گذاری های  مرکز  مهم ترين 
ی شگر د گر

مهم ترين کانون تفرجگاه ها و ورزشگاه های زمستانی کشور

بزرگ ترين منطقه گردشگرفرست و گردشگرپذير کشور

مهم ترين دروازۀ ورودی ايران )عباس پور،1389: 15-16(.

به  را  آن  که  پايتختی  نقش  داشتن  به دلیل  تهران  امروزه 
بزرگ ترين قطب اداری، سیاسی، فرهنگی، خدماتی و... تبديل 
کرده و باعث شده تا اين کالن شهر امكانات زيربنايی و خدماتی 
فراوان  جاذبه های  داشتن  با  و  دهد  جای  خود  در  را  مناسبی 
و مقصد گردشگری،  بزرگ ترين مبدأ  انسان ساخت و طبیعی، 
اين  باشد.  ايران  سراسر  در  گردشگر  خروج  و  ورود  به لحاظ 
کالن شهر به لطف تاريخ 200سالۀ خود در مقام پايتخت، تعداد 
از جذاب ترين مراکز گردشگری و تفريحی را در خود  انبوهی 
گردشگری  ظرفیت های  نظر  از  بزرگ  تهران  است.  داده  جای 
توان بااليی دارد و يک منطقۀ استراتژيک ملی و حائز اولويت 
از  تهران  استان  سهم  می شود.  محسوب  گردشگری  توسعۀ 
گردشگران داخلی 64/4 و گردشگران خارجی 90/4 در منطقۀ 
يک گردشگری است. اين مسئله، اهمیت گردشگری در تهران را 
در مقايسه با ساير شهرهای ايران نشان می دهد )ملک نیا،1389: 
77 و 78(. با اين حال، تهران، نه تنها در مقايسه با مقصدهای 
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ديگر  به  نسبت  بلكه  آمريكايی،  و  اروپايی  شهری  گردشگری 
شهرهای مهم منطقه نیز تعداد کمتری گردشگر جذب کرده و 
نتوانسته در میان 150 شهر اول، جايگاهی کسب کند. اين در 
حالی است که براساس آمار واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست، 
است.  تجاری  سفرهای  برای  دنیا  ارزان  شهر  دومین  تهران، 
متوسط هزينۀ يک سفرتجاری به شهر تهران 174دالر برآورد 
اين  برای جذب حداقل  رقابتی  مزيتی  که می تواند  است  شده 
نوع از گردشگری محسوب شود )ضیايی و عباس پور،1390: 7(.

طرح ها و برنامه های اجراشدة گردشگری در تهران
طرح ها،  شامل  بخش  اين  در  کاربردی  تحقیقات  و  مطالعات 
برنامه ها و پروژه های شهری و بررسی مديريتی است که اغلب به 
سفارش دولت، شهرداری و نهادهای مرتبط ديگر انجام می گیرد. 
از آن جمله می توان به برنامه های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور، برنامۀ ملی توسعۀ گردشگری کشور، طرح جامع 
و طرح تفضیلی، طرح جامع توسعۀ گردشگری استان تهران و 
چشم انداز درازمدت )بیست ساله( شهرداری منطقۀ 12 اشاره کرد 

که در زير به توصیف اجمالی آنها خواهیم پرداخت:

در  فرهنگی کشور  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ  برنامه های 
فصل های مختلف به اهداف راهبردی توسعۀ کشور می پردازد، 
هرچند در هیچ يک از فصول، توسعۀ گردشگری به طور جداگانه و 
شفاف ذکر نشده و در اين رابطه فقط بر حفاظت از محیط زيست 
و میراث فرهنگی اشاره  شده، در ماده های 113 و 114 به تجلی 
و توسعۀ مفاهیم و نمادهای هويت اسالمی و ايرانی در معماری و 
شهرسازی و سیمای شهر، احداث موزه ها، نمايشگاه های تخصصی، 
شناسايی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیا، بهره برداری و معرفی 
همچنین  و  کشور  گردشگری  توان  ارتقای  و  فرهنگی  میراث 
ارتقای جايگاه بخش غیردولتی و افزايش رقابت پذيری در صنعت 
ارائۀ تسهیالت  و  قوانین و مقررات  از طريق اصالح  گردشگری 
الزم، تهیۀ ضوابط حمايتی، اداری، بانكی برای مؤسسات بخش 

غیردولتی اشاره شده است.

توسعۀ  سند  به عنوان  کشور  گردشگری  توسعۀ  ملی  برنامۀ 
15سالۀ صنعت گردشگری در جمهوری اسالمی ايران، مهم ترين 
طرح توسعۀ باالدست طرح های جامع توسعۀ گردشگری استان ها 
پروژه های  و  طرح ها  راهبردها،  برنامه  اين  در  می رود.  به شمار 
عملیاتی توسعۀ گردشگری برحسب مناطق و استان های کشور 

تنظیم شده و طرح ها و پروژه های عملیاتی را تأيید کرده است 
که از اهمیت ملی و منطقه ای برخوردار هستند.

آخرين طرح جامع تهران با عنوان طرح راهبردی ـ ساختاری 
توسعه و عمران شهر تهران در سال 1385 تدوين شد. در اين 
اشاراتی  می دهد،  ارائه  را  شهر  راهبردی  برنامه های  که  طرح 
مثال  به عنوان  است.  شده  آن  آتی  برنامه های  و  شهر  مرکز  به 
افزايش چشم گیر  و  شهر  اصلی  مرکز  از  تمرکززدايی  به منظور 
سهم نظام شبكه ای در ساختار، با توزيع مرکزيت و استقرار نظام 
مقیاس  و  در سطوح  مراکز  از  سلسله مراتبی مطلوب، شبكه ای 
مختلف برای تهران تا افق طرح به قرار زير در نظر گرفته شده اند:

مرکز تجاری - تفريحی تجريش

مرکز رسانه ای - هنری )صداوسیما و پیرامون(

مرکز اجتماعی - فرهنگی تهران )تپه های عباس آباد(

مرکز فعالیت های نوين شهر تهران )شمال محور انقالب(

مرکز تاريخی و تجاری تهران )بازار و محدودۀ تهران ناصری(

مرکز اقتصاد جهانی تهران )پهنه ای حدفاصل بعثت و شوش، 
حدفاصل میدان راه آهن تا فدائیان اسالم(

مرکز تاريخی - مذهبی )ری(

مرکز ارتباطات جهانی تهران )برج میالد(

مرکز گردشگری و خدمات مجموعۀ شهری تهران )منطقۀ 22(

مرکز فناوری و صنعت پااليش شدۀ مجموعۀ شهرداری تهران 
)منطقۀ 21(

مرکز فناوری و صنعت پااليش شدۀ شرق تهران )منطقۀ 4(

در سند اخیر، طهران قديم به عنوان مرکز تاريخی و تجاری 
تهران در نظر گرفته شده است و برنامه های خاص گردشگری در 
آن ناديده انگاشته شده است. با اين حال به نظر می رسد عالوه 
بر اين عنوان، ذکر مرکز توريستی و تدوين برنامه های راهبردی 
گردشگری برای اين بخش مناسب تر است و استعدادهای منطقه 

را بیشتر آشكار می کند.

طرح جامع توسعۀ گردشگری استان تهران در سال 1385، 
)موقعیت  جغرافیايی  عوامل  است:  شده  تدوين  بخش   5 در 
جغرافیايی استان تهران(، عوامل اقتصادی )بررسی کلی اقتصاد 
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استان(، عوامل محیط زيستی )محیط زيست و جاذبه های طبیعی 
عوامل  و  اجتماعی  ـ  فرهنگی  عوامل  آالينده ها(،  وضعیت  و 
مهم  مسائل  ديگر  از  دسترسی ها.  و  حمل ونقل  و  زيرساختی 
مطرح شده در اين طرح می توان به بررسی ساختار تشكیالتی و 
نهادهای ذی ربط با موضوع گردشگری در سطح استان، بررسی 
تهران،  استان  وضعیت موجود تسهیالت و خدمات گردشگری 
گردشگری  برنامه های  و  راهبردها  و  اهداف  ارزيابی  و  بررسی 
کشور، بررسی و ارزيابی پراکنش جاذبه ها اشاره کرد که به سه 
دستۀ جاذبه های فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت تقسیم شده اند 
)عظیمی،1390: 38 و 39(. با توجه به تأثیرات سودمند و مخرب 
گردشگری شهری بر شهر و جامعۀ میزبان، به جاست برای ارتقا 
با محدوديت  پتانسیل های موجود در يک شهر  و شكوفاکردن 
که  به گونه ای  پذيرد،  صورت  دقیقی  برنامه ريزی  گردشگری، 
فضاهای شهری سبب  در  موجود  عناصر  و  جاذبه ها  يک سو  از 
نیز  از سوی ديگر، رشد گردشگری  توسعۀ گردشگری شوند و 
در پیشرفت فضاهای شهری جاذب مؤثر افتد. برای نیل به اين 
هر  در  موجود  پتانسیل های  و  زمینه ها  ابتدا  است  الزم  منظور 
شهر که قابلیت جذب گردشگر دارند، شناسايی شود و سپس با 
برنامه ريزی در جهت ارتقا و تقويت اين زمینه ها و ايجاد هماهنگی 
میان ساير عوامل تأثیرگذار بر اين عناصر، بستر مناسب را برای 
توسعۀ گردشگری فراهم آورد )همان: 61(. استمرار گردشگری 
سطح  افزايش  و  شده  گردشگری  بازار  پايداری  سبب  شهر  در 
رفاه  برای  بستری  امر  اين  می آورد.  فراهم  را  درآمد  و  اشتغال 
درونی  راهبردهای  که  است  حالی  در  اين  می شود.  شهروندان 
مديريت گردشگری شهری بايد با در پیش گرفتن سیاست های 
اجتماعی مناسب، به سوی کاهش تضاد بین ساکنان و گردشگران 

کند. حرکت 

در يک تصوير ايدئال، يک مقصد گردشگری شهری با مديريت 
قوی، دربرگیرندۀ پارامترهای زير است:

دسترسی به  تمام مناطق

با  فعالیت ها  از  میان يک سلسلۀ گسترده  از  انتخاب  امكان 
سلیقه ها تنوع  به  توجه 

ترکیب فعالیت ها در رابطه با زمان و فضا

ترکیب فضايی مكان های موردعالقه

همیاری کارکردی میان قابلیت های شهری

اثر متقابل میان فعالیت ها و...

مديريت شهری بايد پويا باشد و با ديد باز و سعۀ  صدر عمل 
کند و در جريان تحوالت بنیادی و دائمی در امر گردشگری باشد 
وگرنه صنعت گردشگری در يک منطقه يا يک شهر با مشكل 

روبه رو می شود )شربتیان،2011: 11(.

راهكارها و پیشنهاد ها
گردشگری شهری برای بسیاری از مديران و مسئوالن به صورت 
يک امر اقتصادیـ  اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان درآمده 
اهداف، داوری  تعیین  رقابت،  ارزيابی صحنۀ  است که مستلزم 
آمايش،  و  سرمايه گذاری  زمینۀ  در  گوناگون  گزينه های  میان 
فرآورده های  تجاری کردن  و  مناسب  مديريت  ساختار  ايجاد 

.)57 )محمدنژاد،1388:  است  شهری  گردشگری 

مسئوالن شهری اصوال در زمینۀ مديريت شهری از دو تجربه 
طبیعی  مناطق  و  فضاها  تجربۀ  از  يک سو  از  می گیرند:  الهام 
حساس و از سوی ديگر از تجربۀ مديريت و ادارۀ بناهای تاريخی 
قرار گرفته اند.  زير فشار جهانگردی  و محل ها و شهرهايی که 
يونسكو و سازمان های جهانی جهانگردی توصیه های گوناگونی 
معرض  در  که  جهانی  میراث  شهرهای  و  مديريت  به  به ويژه 
گردشگری  از  ناشی  سنگین  بارهای  تحمل  از  ناشی  خطرات 
قرار دارند، کرده اند. برای ازمیان بردن خطرات ناشی از اشباع و 
تجاوز احتمالی از آستانۀ تحمل بار ناشی از گردشگری، پیشنهاد 
منطقه بندی  برمبنای  فضايی  مديريت  برای  اقداماتی  می شود: 
تمرکز  محلی،  گزينش های  برحسب  می تواند  که  شود  انجام 
امواج گردشگران خارجی بر بخشی از فضای شهر باشد که برای 
اين کارکرد اختصاص داده شده است. برای توزيع رفت وآمدها 
در طول سال، با کمک نهادهای بازرگانی مختلف تصمیم  هايی 
گرفته شود. اقدامات متنوعی برای تنظیم و گزينش از طريق 
قیمت، ساعات و شرايط بازبودن و رزرو مكان يا اعالم توان های 
موجود صورت گیرد. همكاری ساکنان دائمی با حمايت شايسته 
شود  جلب  گردشگران  آگاه سازی  و  اطالعاتی  سیاست های  از 

و 61(. )محمدنژاد،1388: 60 

در  گردشگری  توسعۀ  در  مؤثر  عوامل  مهم ترين  از  يكی 
مديريت  است.  فعالیت ها  ايـن  مديريت  چگونگی  منطقه،  هر 
دربرگیرندۀ نگرش نظام مندی است که در آن پويايی گردشگری 
در چهارچوب عرضـه و تقاضا با تأکید بر پايداری مدنظر قرار 
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می گیرد.

در اين راستا، مديريت گردشگری پايدار درخصوص توسعۀ 
گردشگری و برآورد پايداری آن، نیازمند درنظرگرفتن سودمندی 
و  )تقوايی  اسـت  گردشگری  اجتماعی  پیامدهای  و  اقتصادی 
مديريت  در  موفقیت  بـه  دستیابی  برای  صفرآبادی،1390: 6(. 
الزامی است.  تمام سطوح  برنامه ريزی در  و توسعۀ گردشگری، 
نخواهد  بر  در  موفقیتی  برنامه ريزی،  بدون  گردشگری  توسعۀ 
و  اقتصادی  اجتماعی،  مشكالت  و  مسائل  سبب  اين  و  داشت 
محیطی برای جامعـۀ میزبان خواهد شد. پیشنهاد می شود برای 
برنامه ريزی در اين زمینه،  توسعۀ مديريت گردشگری پايدار و 
سازمان هايی که از منافع گردشگری بهره مند می شوند، بیشتر 
مشارکت داشته و بخشی از درآمدهای حاصل از گردشگری خود 
را برای رفاه و ارائۀ خدمات به گردشگران اختصاص دهند تا نقش 
مؤثری در توسعۀ پايدار ايفـا کنند. برای دستیابی بـه مديريت 

يكپارچۀ گردشگری، توجه به نكات زير، ضروری است:

رسانه های  طريق  از  گردشگری  اماکن  معرفی  و  شناسايی   
روزنامه ها؛ و  تلويزيون  مانند  عمومی 

 به کارگیری مسئوالن و کارشناسان خبره و آشنا با گردشگری 
و تقويت، ايجاد و توسعۀ زيرساخت های مناسب؛

فضاهای  و  گردشگری  مناسب  حمل ونقل  ايجاد  و  تقويت   
گردشگران؛ اسكان  برای  اقامتی 

 مشارکت بخش خصوصی و عمومی؛ ايجاد شبكۀ اطـالع رسانی 
در سراسر کشور و راه اندازی بانک اطالعات؛

 گردشگری و بهره گیری از راهنماهای گردشگری؛ استفاده از 
مديران تحصیل کرده و آگاه به مسائل گردشگری؛

 تصمیم گیری هماهنگی مديران مؤسسات مرتبط با گردش-
گری؛ بازنگری در ضوابط، مقررات، مصوبات و قوانین مرتبط با 
برنامه ريزی به طور عام و مرتبط با مديريت گردشگری )تقوايی و 
صفرآبادی،1390: 16-15(، در کنار واگذاری تمام مسئولیت های 
برنامه ريزی و اجرايی امور گردشگری به مديريت شهری، پیشنهاد 

می شود.

نتیجه گیری
مديريت شهری  تهران،  گردشگری  به ظرفیت های  توجه  با 
تهران در زمینۀ گردشگری نتوانسته آن طور که بايد نقش خود 
را در توسعۀ گردشگری شهری به طور کامل ايفا کند. در فرايند 
برنامه ريزی توسعۀ شهری، بخشی بودن آن و نقش کم رنگ مردم 
موجب  که  است  بارزی  مشخصه های  از  محلی  سازمان های  و 
نبودِن استقالل و هماهنگی سازمان های محلی و نبوِد همكاری و 
هماهنگی بین بخش ها با يكديگر شده است. نگرش های سیاسی 
متفاوت دولت ها به گردشگری و مديريت کوتاه مدت و سطحی نگر 
به صنعت گردشگری آن را به مرحلۀ سوددهی نخواهد رساند؛ لذا 
سیستم های دولتی پاسخگوی نیازهای اين صنعت نخواهند بود 
و الزم است حداقل در حوزۀ گردشگری، مسئولیت ها به عهدۀ 

شهرداری گذاشته شود.

اگر گردشگری در سطح محلی تعريف نشود و فقط اهداف 
ملی را دنبال کند، به تدريج شهرها فضايی دوگانه خواهند يافت. 
برای  اسف بار  فضايی  و  توريستی  زندگی  برای  لوکس  فضای 

مردم شهر. زندگی 

فرهنگی،  و  اجتماعی  عدم کنترل  ترافیک،  فرسوده،  بافت 
و  بهداشت  رعايت نكردن  فرهنگی،  تنوع  و  رفتاری  تفاوت های 
نظافت در اين فضاها، از مسائل درگیر در فضای شهری کالن شهر 
داشتن  ضمن  تهران  شهری  گردشگری  مديريت  است.  تهران 
استقالل نسبی و همكاری با تمام ذی نفعان صنعت گردشگری 
بر  مسلط  انعطاف پذير،  می بايست  غیردولتی،  و  دولتی  از  اعم 
مسائل روز جهان و خلق وخوی گردشگران بوده و بتواند دسترسی 
به امكانات و تسهیالت را باال برده و به جاذبه های اين کالن شهر 

نگاهی ويژه داشته باشد.

سپاسگزاری
نويسندگان از کلیۀ کسانی که آن ها را در انجام اين پژوهش ياری 
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