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Abstract 
Many of the benefits passed on to us through the advancement of technology are 
now indispensable to our daily lives and have created a bustling, noisy and 
artificial urban space. People see their vacation as a chance to make them relax 
from work and everyday life. The urban development strategy is the city's 
development document in all its dimensions. While the comprehensive plans are 
evidence of the city's development in our country, they play a major deterrent 
role, and their guiding role is very slight. One of the key and important concepts 
used to explain the attitude and approach of urban tourism management in Iran 
is the technocracy phenomena which means the rule of technologists or 
technologists. 
 
Research methodology 
According to the purpose of the study, the type of applied research is 
descriptive-analytical and semi-structured interviews, the researcher-made 
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questionnaire with the reliability of 0.84, and environmental observations 
with emphasis on the three-way method. Data were collected using 
triangular method through interview, observation, questionnaire and content 
analysis. Accordingly  ،interviews and observations in the context of 
environment and questionnaires have been used to explain the impact of the 
technocratic view on urban development plans on tourism. 
 
Conclusion 
The results of the three dimensions showed that the technocratic and 
technocratic outlook in urban plans has marginalized tourism and diminished the 
potential of urban tourism and resulted in the loss of the major identities of 
tourist attractions. These projects are theoretically and content such as 
disregarding the multidimensional nature of the city and its unpredictable 
variables, reducing comprehensive urban planning to physical planning, not 
paying enough attention to the need for targeting, decision making and decision 
making, not paying attention. Enough of the need to integrate physical goals 
with environmental and socio-economic goals has resulted in the destruction of 
the city's core functions and has only taken into account the technical aspect. 
 
Keywords: Technocratic, Urban Plans, Tourism, Urban Tourism, Triangulation 
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 با گردشگري بر شهري توسعه يهاطرح در ساالرانه فن نگاه تبیین
 )کرمانشاه استان: موردي مطالعه( سوسازي سه روش

 شهري دانشگاه پیام نور تهران، ایران يزیربرنامهدکتري جغرافیا و      محمدصالح احمدي
  

 ایران تهران، دانشگاه شهري يزیربرنامه و جغرافیا گروه دانشیار  محمدتقی رهنمایی
  

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه شهري ریزيبرنامه و جغرافیا گروه استاد ياکبریعلاسماعیل 

 
 چکیده

هایی است که براي آن منطقه مشیریزي و خطمنطقه، برآمده از برنامه هاي گردشگري در هررونق فعالیت
ها و ي گردشگري مبین راهبردها، رویکردها، سیاستهاي توسعهها و طرحبرنامه شود. فرایندتدوین می

ریزان ي گردشگري است. در ایران نگاه فن ساالرانه برنامههاي کشورهاي گوناگون نسبت به مقولهمشیخط
 اما ،داندیده... و ونقلحمل تجارت، جمعیت، مرکز عنوانبه را شهر هاطرح شهري باعث شده است که این

 و مناسب کارکرد ایران در شهري توسعه هايطرح است. نشده دیده پذیر گردشگر مرکز یک عنوانبه شهر
ها نقش پررنگی ندارند. این نبوده و گردشگري در این طرح مردم و شهري ریزان، مدیران برنامه انتظار مورد

 .استها و اثرات آن بر ضعف گردشگري در شهرها این طرح تحقیق در پی تحلیل نگاه فن ساالرانه
هاي نیمه تحلیلی و از مصاحبه -با توجه به اهداف پژوهش، نوع تحقیق کاربردي با روش توصیفی

و  هاداده. جهت تحلیل استسوسازي  سه ساختاریافته، ابزار پرسشنامه و مشاهدات محیطی با تأکید بـر روش
نشان داد که نگاه  گانهسهنتایج ابعاد کمی و کیفی بهره گرفته شد.  يهالیتحلاز  شدهيگردآوراطالعات 

گردشگري  يهالیپتانسي شهري، گردشگري را به حاشیه رانده و هاطرحو تکنوکرات در  فن ساالرانه
گردشگري شده است.  يهاجاذبهاصلی  يهاتیهوشهري را کمرنگ نموده و منجر به از دست رفتن 

عه گردشگري شهري از نگاه فنی و تکنوکراتی محض به آن دوري جست و شایسته است که جهت توس
ابزاري جهت توسعه  عنوانبهنظریات سایر متخصصان دیگر را نیز لحاظ نموده و گردشگري شهري را 

 .پایدار شهري در نظر داشت
   ي شهري، گردشگري، گردشگري شهري، سه سوسازيهاطرحساالرانه،  فن :هاواژهکلید

  :نویسنده مسئولAhmadi.saleh.8883@gmail.com 
 ریزي شهري دانشگاه پیام نور است.جغرافیا و برنامهمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته 
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 مقدمه
بسیاري از مزایایی که از طریق پیشرفت تکنولوژي به ما منتقل شده، اکنون براي زندگی 

و مصنوعی شده  سروصداروزمره ما ضروري شده و باعث ایجاد فضاي شهري شلوغ، پر 
تعطیالت خود را فرصتی  و کار، فاصله گرفتن از زندگی افراد براي از لذا بسیاري .است

 حلراهابزار و  ).1؛1399، 1آیهان و همکاراندانند (ت میبراي فرار به یک محیط متفاو
منطقی و عملی بسیاري از کشورها براي فائق آمدن بر مسائل و مشکالت شهرها و نواحی 

-و اجراي طرح ، انجام مطالعات شهري و تهیههاآنشهري و بهبود شرایط زیستی و کالبدي 
). توسعه و رونق بخشی 98: 1392، همکارانعلی اکبري و است (هاي توسعه شهري 

هایی است که براي مشیریزي و خطمنطقه، برآمده از برنامه هاي گردشگري در هرفعالیت
-هاي توسعهها و طرح). فرایند برنامه27: 1389ضیایی، شجاعی، شود (آن منطقه تدوین می

وناگون هاي کشورهاي گمشیها و خطي گردشگري مبین راهبردها، رویکردها، سیاست
جوامع  دیتردیب ).236: 1394، همکاران و آذرعلیزادهي گردشگري است (نسبت به مقوله

 . شوندیمبشري محسوب  يهاتمدنبازیگران در تحول و تکامل  نیترمهمشهري 
که در  در میان ستارگاننه  هاي انسانیچایلد معتقد است سرنوشت و آینده تمدن کهچندان

 ).4: 1950چایلد، خورد (قم خواهد میان جوامع شهري ر
در حالی که  .شودیمسند توسعه شهر در تمام ابعاد محسوب  ،استراتژي توسعه شهري 

، بیشتر نقش شوندیمد توسعه شهر در کشور ما محسوب ني جامع و تفصیلی که سهاطرح
، همکارانپوراحمد و است (بسیار کمرنگ  هاآن یکنندگتیهدابازدارنده داشته و نقش 

 شهري ریزان، مدیران برنامه انتظار مورد و مناسب کارکرد ایران در هاطرح) این 38: 1395
 ابدیمی تحقق هاآن اراضی کاربري پیشنهادهاي از کمی بسیار درصد غالباً و است نبوده مردم و
 اساسی تغییرات افتهیتوسعه کشورهاي از بسیاري در . در حالی که)1:1392 شهاب، و عزیزي(

 و بیشتر نشدمیمرد سمت به هاآن کلی يریگجهت و گرفته صورت شهري هايطرح مبانی در
 ).24: 2011، 2مک فارلناست ( بوده مدنی جامعه هايدرخواست با انطباق

اوقات فراغت و گردشگري از ابتداي زندگی انسانی جزو بودجه زمانی وي بوده است ولی 
است اي و گردشگري وجود دارد، برداشت و تعبیر تازهدرکی که امروز از اوقات فراغت 

1. Kaptan Ayhan et al. 
2. Mc Farlane 
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از و  دهیچیپ يو اقتصاد یاجتماع دهیپد کی يگردشگر. امروزه )37-38: 1394 ،ییرهنما(
است  ،میکنیم یکه در آن زندگ ياجامعه یدهشکلبر  مؤثر يهامؤلفه نیترمهم

از  ياریبس يتوسعه اقتصاد يدر استراتژ یاتیفاکتور ح کی) که به 132: 1395، 1اورساچ(
). گسترش 1396:2، 2همکارانمنهسا و (شده است لیتبد یستیتور يو مقصدها کشورها

و  ریزيبرنامهسریع شهرنشینی و تغییر در بنیادهاي شیوه زندگی در دنیاي معاصر، ضرورت 
نمایان کرده است. از سوي دیگر، در بسیاري  شیازپشیبرا  فراغتمدیریت گذران اوقات 

از کشورهاي موفق در حوزه گردشگري، شهر پایه و اساس توسعه گردشگري است. 
و  ریزيبرنامهاتفاقی و بدون  طوربهامروزه، تجربه نشان داده است هرکجا گردشگري 

یمو اجتماعی متعددي به وجود  یطیمحستیزاستراتژي مشخص توسعه یابد، مشکالت 
خاوریان گرمسیر و همکاران، شود (یممشکالت آن بیش از فوایدش  درازمدتو در  دیآ

1392 :1.( 
ها براي مکان نیترتیبااهمفضاهاي شهري در سراسر جهان براي سالیان متمادي در زمره 

اند. شهرها متشکل از عناصر، اجزاء، فضاها، عملکردها و قوانین اهداف گردشگري بوده
ها و مجموعه نیتربزرگ عنوانبه، هاآنحاکم، بعالوه روابط جاري و موضوعات مرتبط با 

کنند. فضاي گردشگري هاي متنوعی از زیبایی را به انسان القاء میآثار انسانی، جلوه
ن موجود و الگوي رفتاري گردشگران شهري، فضایی است که منابع گردشگري در آ

 ).1: 1390تقوایی و صفرآبادي، است (تابعی از منابع گردشگري 
هر پارادایم در . میابودهروبرو  ریزيبرنامهما با سه رویکرد یا پارادایم  ریزيبرنامهدر تاریخ 

ر برده است. همی هاي پشتیبان مشخصی بهرهدوره زمانی معینی غالب بوده و از نظریه
 .نگردیمپارادایم با یک نوع تفکر و منطق مختص به خود به طراحی و مدیریت شهري 

تبیین نگرش و رویکرد مدیریت  ارتباط بایکی از مفاهیم کلیدي و مهمی که در 
شهري در ایران استفاده شده است، عبارت است از پدیده فن ساالري با تکنو گردشگري 

 یا فنیو کراسی از واژه تکنیک نید گفت که تککنوکراسی باتکراسی، در مورد مفهوم 
شود و به معناي حکومت دانایان فن یا فن ساالري است. از این رو، به طرفداران مشتق می

راسی پدیده ک. تکنوشودیممهندسی نیز اطالق  -آن تکنوکرات با طرفداران علوم فنی
تخصص در کار جدیدي است که با پیشرفت علوم و فنون و نقش روزافزون دانش و 

1. Ursache 
2. Manhasa et al. 
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ها در اوایل قرن حکومت به وجود آمده و در بسیاري از کشورهاي پیشرفته تکنوکرات
امور حکومتی و  نیترمهمو  نیترحساس هاآنسیاسی  يهامؤلفهبیستم بدون توجه به 

استفاده از این پارادایم در ). 14: 1379آفابخشی، بودند (را به دست گرفته  ریزيبرنامه
استفاده حداکثري از  واسطهبهمزایاي اقتصادي که  رغمیعلطراحی و مدیریت شهري 

با نگاه صِرف اقتصادي) دارد، با دست بردن (عنصر مکان و یکدست نمودن طراحی شهري 
 يااندازه تاو تغییر در ماهیت اولیه شهر باعث شده است گردشگري و عناصر مرتبط با آن 

مغفول بماند. در کشور ما به دالیل متعددي با موج فزاینده گردشگري داخلی روبرو هستیم 
سفر به خارج، افزایش قیمت ارز، مشکالت ویزا، انحرافاتی که در  يهاتیمحدود: ازجمله

خودرو اکنون  1200000اول انقالب حدود  هینقلتورگردانی وجود دارد، فراوانی وسایط 
 ینیبجهان يارتقاهاي کشور و بهبود نسبی جاده). 1مهر نیوزرو (خود 17000000حدود 

مردم در مفهوم شناخت سرزمین ایران نام برد که مانور مردم در کم کردن هزینه سفر، 
باعث شده است که یکی از اهداف سفر شهرها باشد لذا این نگاه هرچند مزایایی براي 

نیز روبرو بوده که بیشتر ناشی از نادیده  آن داشته است اما با انتقاداتی اندرکاراندست
هاي فرهنگی در طراحی -هاي انسانیهاي شهروندي و عدم توجه به جنبهگرفتن مشارکت

ي توسعه شهري هاطرحشهري بوده است. از این منظر این نگاه فن ساالرانه و مهندسی به 
را نیز کمرنگ نموده است. گواه این ادعا اثراتی منفی  هاطرح جایگاه گردشگري در این

آباد) قطع ارتباط ارگانیک بازار محله فیضکرمانشاه (هاي قدیمی شهر است که بر بافت
، تغییر چهره شهر پلکانی پاوه، عدم نگاه و کرمانشاه و تبدیل آن به دو بازار جنوبی و

و در  هیرویب يوسازهاساخت درست گردشگر پسند در شهر جوانرود و ریزيبرنامه
 فن در این مطالعه به دنبال بررسی و تبیین نگاه لذا .است…اطراف معبد آناهیتاي کنگاور و 

، نگاه فن ساالرانه سؤالگردشگري به دنبال پاسخ به  بر شهري توسعه يهاطرح در ساالرانه
در حوزه  ژهیوبهشهري استان کرمانشاه  يهاطرحچه تأثیراتی بر مطالعات شهري و 

 گردشگري داشته است هستیم.
  

1. https://www.mashreghnews.ir 
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 پیشینه تحقیق
 گردشگري شهري

 آن، اقتصادي تأثیر و است شده تبدیل مهم صنعت یک گذشته دهه چند طی گردشگري
: 1397، 1وان تونگا و تتسواست ( زیاد بسیار ،القاشده اثرات و میرمستقیغ مستقیم، ازجمله

باشند و همواره گردشگران زیادي فراوان میهاي گردشگري شهرها داراي جاذبه. )3097
. لذا توسعه گردشگري شهري پایدار و مدیریت خردمندانه ندینمایمخود جذب  يسوبهرا 

 ).1389سیف الدینی و همکاران، است ( ریزيبرنامهآن نیازمند 
، ، بناهاي یادبود، تئاترهاهاموزهاي متنوع و بزرگی از قبیل واقع، چون شهرها جاذبه در

و مناطقی که معماري تاریخی و  ، مراکز خریدهايشهرباز، هاپاركورزشی،  يهاومیاستاد
: 1392و همکاران  يسپارخاك(مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور را دارند  ییهامکان
براي دستیابی به مقاصد  ییجاجابهبودن هزینه و زمان  از سوي دیگر به دلیل پایین ؛ و)132

). 14: 1396قنبري و همکاران، کنند (یمگردشگران بسیاري را جذب  جهیرنتدگردشگري، 
که عبارت  کندیمو عمده، توریسم شهري دو انگیزه و هدف اصلی را دنبال  یطورکلبه

نخستین شرط ).  33: 1392قربانی و همکاران (است از اهداف تجاري و اهداف فرهنگی 
شهري و مدیریت  مناسب يهارساختیز وجود عه گردشگري،موفقیت هر شهر در توس

است. دومین  هانیاو مانند  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی يهاعرصهو مدبرانه در  عاقالنه
 يهاجاذبه آمایش و تنسیق شهري، گردشگري توسعهشرط براي تضمین موفقیت سیاست 

کند  آسان شیازپشیبرا  هاجاذبهو امکاناتی است که دسترسی به  تسهیالت ایجاد و شهر
 ).15: 1384دیناري (

 بر رویکرد فن ساالرانه دیتأکشهري با  ریزيبرنامه يهامیپارادا
. اندشده يبندمیتقسشهري در سه دسته  ریزيبرنامهموجود در زمینه  يهامیپارادا

یابند. ) در دوره بعد هم استمرار می1960غالب در دوره اول (قبل از نیمه دهه  يهادگاهید
روند و وجود دارند و عمالً هم به کار می هادگاهیدهم این  تاکنوندر این دوره و 

دوره اولی را اصالح و تکمیل کنند  هايدیدگاهاند اند که کوشیدهپیدا شده یپردازانهینظر

1. Van Truonga & Tetsuo 
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: 1396ملکی و سجادیان، اند (زگشت به دوره اول به میان آوردهو حتی سخن از نوعی با
6-8.( 

 1920-1960ریزي بخشی یا کالبدي)پارادایم اول (برنامه -الف
ریز در این پارادایم برنامه ماهیتی تکنوکراتیک دارد و محصول کار کارشناسی است. برنامه

هاي کمی و تأمل و تدبّر ها و استفاده از روششود و با تحلیل دادهداناي کل محسوب می
 2به اصالح اجتماعی 1هااستیسکند و با تحلیل هاي سیاستی ممکن را تعریف میگزینه

ریزي در این پارادایم اقتصاد ملی، کالبد شهرها و روستاها و یا برنامه پردازد. آماجمی
) ، گردشگريیطیمحستیز(اجتماعی، فرهنگی،  يراقتصادیغسازمان است. متغیرهاي 

ها اقتصاد ملی انگیزند، قلمرو برنامهریزي نیستند یا توجه اندکی برمیهنوز موضوع برنامه
ریزي سطح محلی) است. شهرها و روستاها (در برنامه ریزي سطح ملی) و کالبد(در برنامه

ریزي ملی توجه به جا ریزي محلی توجه به عناصر غیر کالبدي اندك است و در برنامهدر برنامه
ریزي است که سازمان برنامه معموالًریزي ها محلی از اعراب ندارد. مسئول برنامهو کالبد فعالیت

ریزي دامنه داشته باشد. برنامه ترنییپاشعباتی در سطوح در پایتخت مستقر است و ممکن است 
ریزي بخش خصوصی است. در برنامه يهاتیفعالوسیعی دارد اما مکمل و هماهنگ با 

تشویقی و  يهااستیسشوند. در نوع ارشادي نیز ها تعیین میاقتصادي اهداف کمّی براي بخش
ریزي کنند. در برنامهاقتصادي اصلی را روشن می يهاتیفعالتنبیهی در سطح ملّی تکلیف 

هاي جامع و تفضیلی حداقل روي کاغذ جاي بندي با کارکردهاي منفرد و طرحشهري ناحیه
 .کندناپذیري تعیین میرا در شهر به نحو انعطاف هاتیفعالهمه 

 یآمادگست. ریزي دانتوان دوره مقدماتی این نوع برنامهرا می 1945تا  1929فاصله زمانی 
بازسازي پس از جنگ  يهاضرورتبراي جنگ جهانی دوم و درگیر شدن در جنگ و 

گیري نوعی اقتصاد مختلط در بسیاري از کشورهاي اروپایی همه عواملی بودند که به شکل
ریزي در سرتاسر پس از جنگ جهانی دوم آغاز دوره طالیی برنامه يهاسالکمک کردند. 

داري، کشورهاي صنعتی سرمایه يهادولتك شرق، جهان است. کشورهاي بلو
از استعمار و یا مستعمره نشده همگی براي بازسازي و توسعه  رهاشده توسعهدرحال

ریزي روي بازسازي و رونق بخشی به شهرهاي خود به برنامه طورنیهماقتصادهاي خود و 

1. Policy Analysis 
2. Social Reform 
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ریزي به طالیی برنامهتوان دوران را می 1960تا نیمه دهه  1940 يهاسالآوردند. فاصله 
 ست.حاکم بوده ا يزیربر برنامهشمار آورد. در تمام این دوره پارادایم اول 

به کار گرفته  ياهیناح یا شهري يهاگروهاستانداردها بدون مشورت با  ریزيبرنامهدر این نوع 
 .گیرندمیقرار  ریزيبرنامهاما مردم در کنار  شودیم ریزيبرنامه، یعنی براي مردم شودیم

منفرد  هايپدیده مثابهبهها شهرها را تکنوکرات معموالًشهري سنتی  ریزيبرنامهدر پارادایم 
و نظرات شهروندان  هادیدگاهو تعامل آن با محیط پیرامونی و نیز  کنندمیو مستقل بررسی 

شکوبی، (. بسیاري از کارشناسان و محققان شهري شوندمیرانده  هاریزيبرنامهبه حاشیه 
) 2004ل و فایفر، ها،1999؛ دیویدف، 1986؛ روز، 1979؛ لیناور و آلنزورث، 1384

 هايسیاست عموماً  نگريجامعشهري مبتنی بر نگرش سنتی و  ریزيبرنامهمعتقدند که 
و طبقات باالي جوامع  پردرآمدهاي به نفع گروه درنهایتکه  کندمیشهري را دنبال 

اهمیت رویکرد  1960یل و علل مذکور بوده است که از دهه . بنا به دالشودمیشهري 
منشی رنگ باخت و به این دلیل که از منافع طبقات متوسط و اول دفاع  ریزيبرنامه

، در کشورهاي غربی اعتبار خود را از دست داد و رویکردهاي دیگري چون کندمی
 ).4: 1387بحرینی، ( مشارکتی جاي آن را گرفتند. ریزيبرنامه

       1960-1980ریزي جامع) پارادایم دوم (برنامه -ب
 آن رااین پارادایم از بسیاري جهات با پارادایم اول مشابهت دارد. به همین جهت گاه 

اما تفاوت میان این پارادایم و پارادایم اول در ؛ آورندروایتی از پارادایم اول نیز به شمار می
نه در شیوه نگاه به  هاتفاوتردي متفاوت نام برد. رویک عنوانبهحدي هست که بتوان از آن 

 .شدمیریزي بلکه بیشتر در دامنه آن است. در آغاز توسعه امري اقتصادي انگاشته برنامه
ریزي در سطح ملی نیز اقتصاد را نشانه طبیعتاً برنامه )9: 1387سیاف زاده و همکاران، (

در  تأخیراي صنعتی و با کمی اما رشدي که بعد از جنگ دوم در کشوره؛ گرفتمی
ها را به دنبال داشت و تضاد میان فقیر و کشورهاي در حال توسعه پیدا شد، افزایش نابرابري

این بحث پیش آمد که اگر رشد اقتصادي سایه خود را بر سر  درنتیجه ؛تر شدغنی نمایان
هاي فقیر جامعه نرسد و این فاصله عموم نگستراند و از این خوان نعمت سهمی هم به دهک

زیرا توسعه فقط رشد نیست بلکه ؛ میرسینم افتهیتوسعهاي افزایش یابد. به جامعه روزروزبه
پاکزاد، داشت (تحقق یک زندگی انسانی براي همه نیز هست. این نگرانی ابعاد فضایی هم 

نشده بود، بلکه نابرابري اجتماعی زیاد  يهاگروهنابرابري فقط میان اقشار و  ).36: 1390
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فضایی نیز پدید آمده بود. مناطقی که پیش از این فقیر و عاطل بودند همچنان فقیر و 
ها را هرچه هاي تجمع داشتند سرمایهکه صرفه افتهیتوسعهمانده بودند و نقاط  افتهینتوسعه

وچک، بیشتر به خود جلب کرده بودند، شهرهاي بزرگ به هزینه روستاها و شهرهاي ک
اي و مرزي و مناطق با اکثریت ساکنان متعلق به قومیت، مناطق مرکزي به زیان مناطق حاشیه

هاي قومی و دینی رشد دین و زبان مسلط به هزینه مناطق دورافتاده با ساکنان متعلق به اقلیت
 ).12: 1395داداش پور و همکاران، بودند (اي دامن زده هاي منطقهکرده و به نابرابري

داشت و  به دنبالریزي اجتماعی را بر عدالت و برابري توجه به توسعه و برنامه دیکتأ
مطرح شد. پس دامنه  یاجتماعهاي هاي اجتماعی و شاخصکوشش در جهت تولید حساب

ریزي بحث عدالت و برنامه 1960هاي اجتماعی کشیده شد، در دهه ریزي به حوزهبرنامه
مثل حداقل نیازها و مسکن و آموزش و بهداشت و  ییهاموضوع طورنیهماجتماعی و 

اي، هاي منطقهریزي تبدیل شدند. مسئله نابرابريتغذیه و رفاه اجتماعی به اهداف برنامه
هاي وسیع از روستاها به شهرها و از شهرهاي کوچک به تضاد شهر و روستا، مهاجرت

 دیانجاماي منطقه يگذاراستیسریزي و بر برنامه دیتأکنیز به  هاتختیپاشهرهاي بزرگ و 
ریزي و افزایش توانایی گسترش دامنه آماج برنامه یزمانهم ).14: 1388مثنوي، (

هاي متعدد و مرتبط با نظام زیر سیستم متخصصان براي کنترل متغیرهاي گوناگون درون
در متغیرهاي درون  يکاردستبینی تغییرات از طریق و پیش يسازمدلاجتماعی از طریق 

ریزان گذارد. حاال برنامه فراوانی را در اختیار برنامه يهافرصتسازي ها و شبیهسیستم
 ).24: 1393پابلی یزدي، ( ردیبربگتوانست جامع باشد و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را در می

 
 تاکنون 1980دموکراتیک)  ریزيبرنامهپارادایم سوم ( -ج

کردند که توسعه مردمی و دموکراتیک امري نو چنین استدالل می هايدیدگاهطرفداران این 
ها تحقق یابد، بلکه الزم است خود از باالي دولت هايسیاستنیست که با اصالح نظام بازار و 

اي) براي تحقق آن برانگیخته شوند. مطالعات نشان مردم فقیر در نواحی حاشیه ژهیوبهمردم (
شد) لی پیشرفت (اصطالحی که در این دوره بجاي توسعه به کار برده میداد که هسته اصمی

از باال به مردم تلقین کرد. بلکه خود مردم  آن راتوان نوآوري است و این امري است که نمی
بایست برانگیخته شوند و با طی یک فرایند یادگیري اجتماعی به ایجاد و جذب و پذیرش می

که در  هادیدگاهاین  )45: 1389جمالی و ملکی، ( را تحقق بخشند.ها تن دهند و توسعه نوآوري
هند) پیدا شد به معناي  قارهشبه ویژهبهابتدا در توسعه روستایی در کشورهاي در حال توسعه (
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ریزي همچون ترکیبی از دو فرایند بسیج و برنامه ریزي منتهی شد. حالدیگري براي برنامه
که در دو  هاسیاستنه فرایند اصالح اجتماعی یا تحلیل  شدمییادگیري اجتماعی تلقی 

 ).60-248؛ 1388، 1هیرتسبود (پارادایم اول مطرح 
شهري در جهان و ایران در ابعاد و  توسعههاي اجراي طرح هنحو سهیمقا. 1در جدول 

 اعتبار وزنی و مجموع کل نتایج آمده است. صورتبه یموردبررسمعیارهاي 
 

 ایران و جهان در شهري توسعه هايطرح اجراي نحوه سهیمقا. 1 جدول
 هاوضعیت نمونه

معیارهاي صحیح در 
بررسی و تصویب 

 هاطرح

 يبندجمع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 کلی

 میانگین 

 11 

 ایران  استرالیا آمریکا هلند برزیل دانمارك کانادا آلمان فرانسه ژاپن انگلستان

مشارکت گسترده 
 طرحمردم در اجراي 

4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 6/3 1 

بودن  بخشتیرضا
 آثار اجرا بر مردم

3 4 4 2 3 4 2 4 2 3 1/3 1 

بودن ارتقا کیفیت  توأم
محیط کالبدي با 

 کمیت توسعه

3 4 4 3 3 3 1 4 4 4 3/3 1 

کم بودن میزان عدول 
 اساس از مفاد طرح

3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 0/3 1 

نقش طرح در جلب 
اعتماد عمومی و 

 یدهسازمانتشویق به 
 و همکاري

4 4 3 3 4 4 2 4 2 3 3/3 0 

مشارکت گسترده 
دولت مرکزي در 

 اجراي طرح

3 4 3 2 3 4  4 3 3 1/3 2 

ها مشارکت شهرداري
و نهادهاي محلی در 

 هااجراي طرح

4 4 1 4 2 3 2 4 3 3 0/3 4 

نقش مثبت طرح در 
ت توسعه و یهدا

 يشهر يبازساز

3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 0/3 1 

1. Hirts 
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ارتقاء استانداردهاي 
 توسعه

3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2/3 2 

اجراي  يبندمرحله
 هاطرح

4 4 3 1 1 2 1 3 1 1 1/2 1 

 14 6/30 29 25 39 19 33 29 28 30 40 34 جمع امتیاز عوامل

 )1395توکلی و شعبانی راد، (:منبع = بسیار کم 1=کم، 2زیاد،  نسبتاً=  3= زیاد،4بسیار زیاد،  =5امتیاز عوامل: 

 شناسی تحقیقروش
تحلیلی و از  -با توجه به اهداف پژوهش، نوع تحقیق کاربردي با روش توصیفی

و مشاهدات  84/0هاي نیمه ساختاریافته، ابزار پرسشنامه محقق ساخته با پایایی مصاحبه
آن تنوع  درنتیجه. تغییرات سریع اجتماعی و استسوسازي  سه محیطی با تأکید بـر روش

هاي جدیدي هاي اجتماعی و دیدگاهمحققان را با زمینه یروزافزونزیست جهان به شکل 
هاي سنتی اند که روشمتنوع نوظهور ومواجه ساخته است؛ این مسائل به قدري براي آنان 

مطالعات به شکل  جهتنیبدهاي قیاسی) براي شناخت آنان پاسخگو نیست. (روش
 .اندشدههاي استقرائی) روش( دیجدهاي ها و استراتژياي وادار به استفاده از روشفزاینده

 .است 1ها روش سه سوسازيیکی از این استراتژي
در این رویکرد، . است تحقیق انجام بهبود در جهتراهبرد مناسب  یک سه سوسازي، 

شوند. می استفاده انجام مطالعهفرایند مختلف کمی و کیفی در  يهاروشاز  ترکیبی
بر  تحلیل، ارزشیابی و هاداده يآورجمع در جهتگوناگونی  يهاروش، گریدعبارتبه

از  يمنطقی و معتبرترتحلیل و تفسیرهاي تا  شوندیماستفاده  نتایجو بازنمایی  هادادهي رو
 هاي ناقص، سطحیاز تبیینهمچنین این رویکرد به دست آید.  یموردبررس مسئلهپدیده یا 

به حذف  سوسازي سه ).1388مدنی بروجنی و نصر، ( کند.جلوگیري می انگارانهسادهو 
ها یا یک منبع از داده يآورجمعتکیه کردن مطلق بر یک روش از  جهیدرنتمواردي که 

 کند.آیند کمک میمی به وجودیا یک تئوري  گرلیتحلاطالعات یا تنها یک 
کمی، کیفی و برداشت  يهالیتحلاز  شدهيگردآورو اطالعات  هاادهدجهت تحلیل 

 يریگبهره با و مثلثی ياوهیش با پژوهش این در هاداده يآورجمعبهره گرفته شد.  محیطی،
 آري، زعمبه چنانچه. است گرفته صورت محتوي تحلیل و پرسشنامه مشاهده، مصاحبه، از

 باید کیفی، يهایبررس هدف با و کردن مثلثی روش در) 480؛ص1996( هیرضو و یاکوبز

1. Triangulation 
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. داد قرار مورداستفاده عمیق بینشی ایجاد و هاداده اعتبار افزایش براي را هاروش از تنوعی
 از گردشگري، بر شهري توسعه يهاطرح در ساالرانه فن نگاه اثر تبیین براي اساس، این بر

براي انجام مصاحبه از  .است شده گرفته بهره پرسشنامه و محیط بستر در مشاهده و مصاحبه
 ياحرفهمصاحبه از متخصصین  35مصاحبه نیمه ساختارمند و روش گلوله برفی با انجام 

به اشباع نظري رسیدیم که با   مشاهده شهرهاي منتخب مطالعات شهري و اساتید دانشگاه و
 گیري شد.ها پیاده شده، نتیجهاستناد به تعدادي از متن مصاحبه

که در مطالعات کمی و  ییهاروشي مطالعه از هاداده: جهت تحلیل هادادهتحلیل  روش
آمار استنباطی  يهاروشکیفی وجود دارد بهره گرفتیم. به این معنا که در قسمت کمی از 

نظري آزمون رگرسیون استفاده شد. در قسمت کیفی نیز از تکنیک تحلیل محتوا بهره 
محیطی و ثبت و  يهابرداشتاز ابزار چک لیست و  گرفتیم و در قسمت مشاهدات نیز

 استفاده شد. هاآنضبط مشاهدات و تحلیل 

 هاي پژوهشیافته
 رفتاري و اجتماعی انسانی، علوم در پژوهشی هايروش نیتريکاربرد مضمون از تحلیل
پی  و تفسیر براي ارتباطات، محتواي کمی و عینی، منظم براي توصیف روش این. است
 و اهداف چرایی، شناخت با است درصدد و شودمی برده کار به درونی نگرش به بردن

 است، با اثري نوشته یا هر اصلی محور که را خاص هايهعقید یا نظر پیام، ارائه هايسبک
 نظرات از آگاهی براي. کند تبیین و ارتباطی، توصیف ـ عملکردي هايمدل از استفاده

جهت  .است شده استفاده هدفمند يریگنمونه شیوه از مربوطه مدیران و کارشناسان
از روش تحلیل موضوعی استفاده شد و  شدهانجام يهامصاحبهها از توصیف و بیان یافته

 صورتبه سؤاالتبیرون کشیده شد.  سؤالها در رابطه با اصلی از دل مصاحبه يهامؤلفه
 مبانی نظري و مطالعات پیشین تنظیم شدند. بر اساس و افتهیساختارنیمه 

 تحلیل:
گی، ها مانند بناهاي تاریخی، میراث فرهنشهرها به طور بالقوه، داراي بسیاري از جاذبه

ترین شهرها نیز به دلیل برخورداري از میراث تاریخی ی محرومباشند. حترویدادها و ... می
 کهیهنگام. ردشگري شهري شرکت کنندتوانند در رقابت میان مقصدهاي گو فرهنگی می

 هاآنهاي شهري، یابند، پیچیدگی محیطمقصدهاي گردشگري توسعه می عنوانبهشهرها 

 



 1400 بهار|53شماره | 16سال|مطالعات مدیریت گردشگري  | 14

 ،سازد. بولدینگ، سواحل و ...) متمایز میهاتفرجگاه(روستاها، مقصدهارا از سایر 
هاي ذهنی از سیستم ها بعدترین سطح سیستمپیچیده عنوانبهآمریکایی شهرها را  پردازهینظر
اي در هر دوره یشناختجامعهواقعیتی جغرافیایی، اقتصادي، سیاسی و  عنوانبهداند. شهر می

تأثیر  هاآناز رشد و تحوّل خود از هر کدام از این عوامل تأثیر پذیرفته و بر هر کدام از 
تبلور  وانعنبهگذاشته است. پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجد پیچیدگی شهر 

 بوده است. هاآنفضایی 
مناسبی را براي گردشگران فراهم  طشهري، شرای يهاطیمحساختار فیزیکی و اجتماعی 

 . به همیندهدقرار می هاآن اختیارعی را در متنوو  متعددهاي گردشگري کند و فرصتمی
 عنوانبهدر کشورهاي پیشرفته به گردشگري شهري  مدیریت شهري که اغلب استدلیل 

کردن این  فعال برايخود را  تها و امکاناکند و تمامی ظرفیتنگاه می تیک ضرور
 .گیردکار می بخش درآمدزا و سودآور به

 صورتبهاین بود که بازآفرینی شهري  آمد عمل به هامصاحبه این يهاافتهی از آنچه
بخش گردشگري در ي شهري، مانع از نمایان شدن هاطرحتخصصی و نگاه فنی داشتن به 

که اساساً  استنوعی نوسازي مدرنیستی  . نگاه فن ساالرانه به طراحی شهريشودمیشهرها 
اي و فردي حرفه عنوانبهریز است و در آن، برنامه یمشارکت ریغاز باال به پایین، اقتداري و 

آن  يجابهتخریب واحدهاي مسکونی را در مقیاس وسیع توصیه و تجویز و  زدانیچهمه
). 1389تبریزي و شکویی، (. کندیمریزي و طراحی فضاهاي همانند و یکسان را برنامه

و شبیه یک مجتمع  و بیلبوردهاي تبلیغاتی گذاشتن يسازيتجاراینکه شهر را در راستاي 
ایم و سلب تجاري درآوردن، قرار دهیم قریب به یقین از زیبایی سازي شهري دوري کرده

نقش . نادیده گرفتن فضاي گردشگري در شهرها که میشویم آسایش شهري را موجب
بازي  توسعهدر راستاي اجتماعی و فرهنگی  -در ارتقاء ساختار اقتصادي يمؤثرفعال و 

 تواند زنگ خطري براي برنامه ریزان شهري باشد.، خود میکندمی
دارد با  هایی کهمزایا و منفعت رغمیعلي شهري هاطرحنگاه فنی و تخصصی داشتن در 

پذیرند و می ریتأثي شهري هاطرحاز نوسازي  ماًیمستقنادیده گرفتن مشارکت مردمی که 
هاي مسکونی، بیشتر حالت یک بدون در نظر گرفتن احساسات و عواطف ساکنان محله

و  يسازکسانیابزار ساختاري در راستاي ایجاد یک سیستم شهري خطی و تجویزي براي 
واهد داشت. تعریف کردن استانداردهاي مشخص و تخطی از در پی خ هاآنهمانندي 
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ي شهري خواهد شد. ایجاد هاطرح، سبب نادیده گرفتن فضاهاي گردشگري در هاآن
محیط شهري مطلوب و مأنوس از سوي برنامه ریزان متخصص شهري هرچند از جهاتی به 

شهري شده بهبود کنترل و پاسداشت شهري کمک نموده، اما سد راه فضاي گردشگري 
فرایند  ازجملهي شهري ناشی از تغییرات عمده اخیر هاطرحاست. نگاه فن ساالرانه در 

جهانی، جغرافیاي کالبدي و مکتب فضایی، ارتباطات  يدارهیسرما، فرایند عام شدنیجهان
آن معماران مدرنیست، گسترش  تبعبهو وسایل ارتباطی، نوگرایی و سبک معماري و 

تکنولوژي و اصالت عقالنیت فنی، تولید انبوه و کاالیی کردن فضاي شهري است. با نگاه 
ي شهري پی هاطرحتوان به مغفول ماندن فضاهاي گردشگري در به این عوامل پیشران می

یمبرد. جایی که بیشتر محصول و خلق یک تکنوکرات رنگ و بوي اقتصادي به خود 
و با نادیده گرفتن عوامل انسانی و اجتماعی شهر را به یک واحد تعریف شده  ردیگ

 .دهدیمسیستمی سوق  -تجاري
 منفی و مثبت گوناگون اثرات با خود يچندبعد و پیچیده اهمیت به بنا گردشگري گسترش

 توسعهدرحال دارد. نیاز جانبههمه ارزیابی و مطالعه به بنابراین است، همراه متعارض نتایج و
 هايدر سطح در کشور گردشگري يتوسعه مدیریت و ریزيبرنامه وظایف حاضر

 ساختار داراي یک هر که است مختلفی نهادهاي عهده بر ملیفرا و ملی محلی، گوناگون
 نبود به توجه با. است الزم همکاري و هماهنگی فاقد آن اقدامات نظر این از و اندبخشی

 کشور در گردشگري توسعه کالن هايسیاست در یکپارچه مدیریت و جامع رویکرد یک
 هاي توسعهو طرح ریزيبرنامه نظام شهري در گردشگري جایگاه هنوز که گفت توانمی

ها با توان در اجراي این طرحاست. این نقص را می نشده تبیین و تعریف یدرستبهشهري 
هاي مختلف در بررسیاهده نمود. مش مختلفدر کشورهاي  هاآنبا اجراي  یک مقایسه
دهد که گرچه در تمامی هاي جامع نشان میطرح خصوصبهشهري  توسعههاي مورد طرح

ولی به لحاظ  انددرآمدهمعابر پیشنهادي به اجرا  شبکه خصوصبهها شهرها، اجزایی از طرح
افته، یکننده و سازمانهاي اجرایی مشخص و نبود دستگاه هماهنگعدم اتخاذ سیاست

از پیش اندیشیده با موفقیت الزم همراه نبوده  يزیرطرحهاي دقیق و ریزيتحقق برنامه
ها، پیشنهادهاي مشخص عملی براي ). در اصل در این طرح47: 1378است (مزینی، 

مطرح بوده است. عدم توجه به  ندرتبهها، ها یا به اجرا گذاشتن طرحاجرایی نمودن طرح
 دینما یرواقعیغ درنهایتآلی، مجرد و ها را ایدهها عاملی است تا طرحریزيبرنامهاجرا در 
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شهري،  توسعههاي هاي اساسی طرحیکی از نواقص و کمبود ).310-297: 1390، 1تریتر(
معمول  طوربهکه است به نحوي هاآنها و روند اجرایی طرح هیتهجدایی میان روند 

دو نهاد متفاوت و جدا از هم واگذار  هعهدلیت اجراي آن به ئوها و مسطرح هیتهلیت ئومس
 ).3-9: 1385شود (کالنتري، می

 19شماره  شوندهمصاحبه
یک  عنوانبهیک ظرفیت،  عنوانبهیک علم،  عنوانبهشناخت درستی از گردشگري "

در هاي توسعه در ایران معرفی نشده است. دلیل این ادعا این است که هنوز بخش، در طرح
هاي توسعه عمران شود چه طرحهاي توسعه در ایران تهیه میشرح خدماتی که براي طرح

شود و سطوح اي تهیه میطرح منطقه عنوانبهاي که هاي توسعه عمران ناحیهشهري، یا طرح
اي هنوز جایگاه هاي کالبدي ملی و منطقههاي آمایشی و نه در طرحباالتر نه در طرح

 2بلکه یک رویکرد سیستمی نشدهفیتعر تنهانهري تعریف نشده است درستی براي گردشگ
هم براي آن نداریم، یعنی از نظر متدولوژي علمی هنوز این چارچوب در ایران نه  یدرست

اي، تدوین نشده است و این در مجامع دانشگاهی و نه در مجامع دولتی و نه در جوامع حرفه
نگاه واحد به این مسئله ندارند و هنوز  کدامچیهسه قطب مطالعات توسعه جامعه ایران 

افتد که وقتی از گردشگري کنند. به همین دلیل اشتباه رایج اتفاق میدر مبانی سیر می کامالً
گویند صنعت گردشگري و صنعت توریسم و این رو یک جایگاه کند میصحبت می

 "شوند.برایش قائل می
 1شماره  شوندهمصاحبه 
کالنی مثل طرح آمایش  هايهاي توسعه شهري را با طرحطرح واقعیت این است"

طرح جامع  اي، طرح جامع شهرستان،ي کالبدي ملی، طرح کالبدي ناحیههاطرحسرزمین، 
اینکه سرفصل مشخصی در ارتباط با مسئله گردشگري اهمیت  رغمیعلاي، ناحیه

ولی وقتی به  گردشگري وجود دارد، هايسیاستگردشگري، راهکارهاي گردشگري و 
، مسائل یطیمحستیزشویم مثل بسیاري از مسائل اصلی نگریم متوجه میکنه قضیه می

-بحث زیرساخت دیآیمبیشتر به چشم  انسانی کنار گذاشته شده و آنچهمسائل  جغرافیایی،
رغم اینکه شهري مبحث اقتصاد است. حتی علی زاتیتجه، بحث کالبد، بحث ها

باشد براي توسعه اقتصادي اجتماعی جامعه و  هارمجموعهیزیکی از  تواندیمگردشگري 

1. Tretter 
2. Aprouche System 
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هاي ما بگوییم طرح اگرافزایش تولید ناخالص جامعه هدف، باز جایگاه درخوري ندارد. 
هاي توسعه شهري یک بعد قضیه بگوییم طرح اگراي یک بعد قضیه هست و توسعه منطقه

دي شهري و هاهاي تفصیلی وو طرحهاي جامع شهري هاي توسعه شهري، طرحطرح است
شود. حتی در می دوچندانساماندهی و راهبردي ساختاري و رو در نظر بگیریم فاجعه 

اي اگر یک سرفصل و نگاه کالن به بعد گردشگري وجود دارد در هاي کالن منطقهطرح
چون بعد فیزیکال و کالبدي  . چرا؟شودیمهاي توسعه شهري این غفلت دوچندان طرح

و این به آن  کندمیهاي جزء شهري دوچندان اهمیت پیدا اي در طرحهاي منطقهرحط
هاي شهري ما شهر را یک بعد کالبدي و ساختار معیوب چیده شده که نهادها و مدیریت

اجتماعی شهر  يهیسرمازیر  و دردر روح  آنچهو  گرددیبرمبینند فیزیکال بیشتر می
 "گرفته است. باشد مورد غفلت قرارتواند بخشی از آن گردشگري می

 با روش کمی: سؤالپاسخ 
 در شهرها يگردشگروابسته: مغفول ماندن بخش  ریمتغمستقل: نگاه فن ساالرانه  ریمتغ

 صورتبه. نتایج میریگیمبراي آزمون این فرض از روش تحلیل رگرسیون خطی بهره 
 .دیآیمجداولی در زیر 

 .2جدول 

جدول باال به ترتیب ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و 
 .کندمیخطاي معیار تخمین را بیان 

 .3جدول    
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 34.366 1 34.366 85.475 .000b 
Residual 116.598 35 .402   
Total 150.964 36    

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .0384a .228 .225 .63408 

a. Predictors: (Constant), مغفول ماندن بخش گردشگري در شهرها 
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a. Dependent Variable: مغفول ماندن بخش گردشگري در شهرها 

جدول فوق تحلیل واریانس رگرسیون، به منظور بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر 
گفت  توانیمدرصد است پس  5مستقل و وابسته است. چون سطح معناداري کمتر از 

 متغیر مستقل داراي رابطه خطی با متغیر وابسته است.
 .4جدول

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 2.036 .129  15.744 .000 
مغفول ماندن 

 بخش گردشگري
 در شهرها

.331 .036 .384 9.245 .000 

a. Dependent Variable sakhtare sazmani b 
 

شده است.  ارائهبه ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت  Bدر جدول فوق نیز در ستون 
 استانداردشدهمقدار بتا (، Bاین ستاده نیز شامل خطاي معیار ضرایب ستون  يهاستونبقیه 

یک انحراف  ياندازهبهوابسته به ازاي تغییري  ریمتغمیزان تغییر در  دهندهنشانضرایب که 
 ریمتغتر باشد رابطه قوي تربزرگمستقل است) که هر چه قدر مطلق آن  ریمتغمعیار در 

داشتن نگاه فن  دهدیمنشان  استانداردشده. ستون ضرایب دهدیموابسته و مستقل را نشان 
 در يگردشگر بخش ماندن مغفول ي شهري برهاطرحدر مطالعات شهري و  ساالرانه

 ریمتغتغییر در  384/0 ریمتغدارد زیرا به ازاي یک واحد تغییر در این  معناداري اثر شهرها
. با توجه به سطح شودمیشهرها) ایجاد  در يگردشگر بخش ماندن مغفولوابسته (

فرض تساوي ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر رد  آزمونمعناداري این 
 از معادله رگرسیون نیست. هاآنو نیازي به خارج کردن  شودمی
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-ها از مسئله گردشگري به دلیل فن ساالرانه بودن طرحغافل بودن این طرح

 شهري، ریزيبرنامه نظام متخصصین منظر هاي توسعه شهري از
ي کالبدي و فضایی آن، بر توسعه عموماًدرکی که از توسعه شهري در اذهان وجود دارد، 

ي هاها و خیابانرا با افزایش جمعیت شهر و تعداد ساختماني شهري سعهداشته و تو دیتأک
شمارد. این در حالی است که مقدمه بسیار مهم و با اهمیت تعلق مکانی و آن یکسان می

ي شتابان شهرها، در مطالعات ي فرهنگی و اجتماعی، در روند توسعهبالندگی و با توسعه
 ).84: 1390رهنمایی، است (شهري جایگاهی پیدا نکرده 

 هاي شهريهاي گردشگري در طرحتوجه به ضرورت استفاده از ظرفیت -
 شهري ریزيبرنامه فرایند در ریزيبرنامه جایگاه«با عنوان  يامطالعهصرافی و همکاران در 

-گرا و فنو جایگاه برنامه ریزان علم ریزيبرنامهبا نگاهی انتقادي، فرایند  انددهیکوش» ایران

هاي ریزي، به روشکشور را بررسی و ضرورت تغییر روش برنامهگراي کنونی 
آوري کنند و برنامه ریزان را به بازتعریف جایگاه خود و سیاست محور را یاد محوراجتماع

 ).19: 1393، همکارانصرافی و ( دینماریزي دعوت در برنامه

 گردشگرياي و غفلت از سهم توجه به رویکردهاي آمایشی در توسعه منطقه -
مبانی نظري  یشناسبیآس«برگرفته از رساله دکتري با موضوع  يامطالعهنظري در 

 يگردشگري شهري و روستایی با رویکرد آمایش هاطرح ریزيبرنامهو نظام  ریزيبرنامه
به شناسایی مشکالت موجود در مبانی نظري » هاي ایالم، کرمانشاه و لرستان)استان(

در  ژهیوبههاي مختلف در بخش ي شهري و روستاییهاطرح ریزيبرنامهو نظام  ریزيبرنامه
ریزي داري، غالب بودن برنامهبخش گردشگري پرداخته است. حاکم بودن تفکر سرمایه

هاي که به روش پوزیتویستی تهیه ریزي و همچنین اتمام عمر طرحاکتشافی بر فرایند برنامه
دهد آمد نشان می به دست هاطرحعلل ناکامی این  عنوانبهشوند و آنچه در این تحقیق می

شکلی و محتوایی فراوان بوده و قادر  مشکالتها در این محدوده پژوهش داراي این طرح
 آل و زیبا نخواهد بود.به ایجاد سکونتگاه شهري و روستایی ایده

 توجه به نقش فلسفی گردشگري -
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فلسفی گردشگري شهري و  -تبیین مفهومی«با عنوان  يامطالعهگودرزي و همکاران، در 
گستره وسیعی از  دربردارندهبا توجه به شهرها » شهري ریزيبرنامهجایگاه آن در 

ها، هاي تاریخی، فرهنگی، موزههاي گردشگري طبیعی و انسانی، نظیر جاذبهتوانمندي
ردشگري شهري، موضوع گ فیبازتعربا ...و يسبز شهرها و فضاي مراکز خرید، پارك

شهري مورد مطالعه قرار دهد. نتایج  ریزيبرنامههاي این حوزه را در چهارچوب ضرورت
به یکی از منابع اقتصادي،  شدنلیتبداین مطالعه نشان داد که گردشگري شهري عالوه بر 

شهرنشینی، ساماندهی آثار تاریخی شهر، امنیت شهري،  شهر وساز پویایی خود سبب
مشخص است  کهچنانشود. ي، میراث فرهنگی و ... در مراکز شهري میشهر ونقلحمل

و  اجراقابلریزي و مدیریت شهري کارایی این موضوع تنها در چهارچوب الگوي برنامه
 رد.یقرار گ يموردبازنگردر این حوزه  ریزيبرنامهاست و ضروري است الگوي  يریگیپ

 گردشگري ریزيبرنامهاي با شهري و منطقه ریزيبرنامهضرورت تلفیق مطالعات  -
شهري  ریزيبرنامهگردشگري و نظریه سنتی  ریزيبرنامه«عنوان در تحقیقی با  1آلن لئو

ریزي شهري و پرداخته شده است. در این مطالعه آلن لئو به برجسته بودن برنامه)» 2007(
حداقل تدریس آموزش ریزي گردشگري در سطح اي در نظر عمومی جهان و برنامهمنطقه

-ریزان گردشگري میایشان اعتقاد دارد که برنامه .کندعالی در سراسر جهان عنوان می

؛ مند شوندریزي براي ارتقاي گردشگري بهرهتوانند با آشنایی بیشتر با مفاهیم بنیادین برنامه
تري این رشته ریزي توریسم بینجامد و یا با شفافیت بیشهاي اساسی برنامهبه تقویت تئوري و

 و ابزارها و اهداف آن را تعریف کند.

 اثرات نگاه فن ساالرانه در بستر محیط شهرها

بازارچه مرزي جوانرود در بخش جنوبی شهر جوانرود با تراکم مسکونی و تجاري باال و 
ترافیک سنگین براي گردشگران که گاهاً هزاران نفر مراجعه کننده دارد. این بار سنگین 

هاي اطراف پارك يسوبهگردشگر و عدم وجود مکانی براي استراحت، گردشگران را 
تواند پتانسیل داشتن کمپ بزرگ لی است شهر جوانرود می. این در حاکندمیشهر هدایت 

1. Alan A. Lew 
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به دلیل فضاي باز و  در شمال شهر کنندهسرگرمگردشگر با امکانات رفاهی مناسب و 
دسترسی به دو پارك هالنیه و ماپریس، صدها گردشگر را براي اسکان و تأثیر اقتصادي 

م بر طرح توسعه شهر جوانرود و نگاه فن ساالرانه حاک بیشتر بر شهر جوانرود داشته باشد.
تنها دیده شدن بعد کالبدي و فیزیکال و نادیده گرفتن این مسئله منجر به احداث مسکن 

توانست بخشی اجتماعی شهر گردشگري می يهیسرمامهر جوانرود در شمال شهر که زیر 
 گرفته است. از آن باشد مورد غفلت قرار

 
 شهر جوانرود و نگاه فن ساالرانه به توسعه شهري )1(شکل 

این امر باعث گردیده که  استداراي شیب بسیار پاوه درصد منطقه  80بیش از 
بافت خطی استقرار  صورتبهو  داربیشهاي بسیار منطقه نیز بر روي دامنه يهاسکونتگاه

-همین ویژگی توپوگرافی شهر پاوه را شهر هزار ماسوله استان کرمانشاه می واسطهبه یابند.

آن در  داشتن ویژگی پلکانی بودن واسطهبههاي گردشگر پذیر نامند که یکی از پتانسیل
 .استاستان کرمانشاه 
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 سمت چپ)( راتییتغشهر پالکانی پاوه بدون  و سمت راست)پاوه (تأثیر نگاه فن ساالرانه بر شهر  )2( شکل

به حیات عمومی و شهري » فن ساالرانه«ویکرد تکنوکراتیک یا با مقایسه دو تصویر ر
طبقاتی و  يوسازهاساختاز بین رفتن ساختار پلکانی شهر پاوه و تبدیل آن به  يسوبه

در شهر کرمانشاه صدها خانه قدیمی با  که مشاهده نمودهضم صورت اصلی شهر می توان 
تواند هاي شهري میبه خانه بومی هاآنقدمتی بیش از صد سال موجود است که با تبدیل 

در رونق گردشگري شهري مؤثر باشد. نگاه فن ساالرانه در حال تغییر این بناها در سطح 
اجازه  تنهانه» صصتخ«سوء از مفهوم  يبرداربهرهزیرا حامالن این رویکرد با  .استشهر 
زیرا تخصص را تنها  -دهند را نمی »مردم«و  »متخصصان«اي متنوع از گیري از دامنهبهره

 را ياتوسعه ییهاهدف شهر، از »آلایده« تصویري اساس بر . آناندانندمی» تخصص فنی«
 حال. خوانندیفرام اهداف آن تحقق راستاي در تالش به را همگان سپس و کنندمی مشخص

 ماندیم برجا آنچه توسعه، انسانی و اجتماعی يها»میانجی« به کافی توجه بدون میدانیم آنکه
 اي» توسعه« اما شود، منجر نیز ییها»وسازساخت« به شاید که است ییها»تخریب« عظیم خیل

 پی در را) عدالت و بشر حقوق رعایت گرایی، شمول همچون ییهایژگیو بامحور (اجتماع
 دست در ابزاري به خود منطقی هیعل منتهی در ساالري فن که است مقدماتی چنین با. آوردنمی

 سرمایه افتادن جریان به شرایط آوردن فراهم جز کندنمی کاري و شودمی تبدیل شهري سرمایه
 هر رفتن میان از جمعی که حیات يهاساحت مکرر يها»تخریب« از جریانی آغاز و شهر در

 هست. نیز شهري نهادهاي به جدي زیانی ایراد با مترادف هاآن از یک
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 )آبادضیفمحله کرمانشاه (هاي قدیمی شهر ) تغییر در بافت3(شکل 

 

 
 شهري توسعههاي تفکر فن ساالرانه بر گردشگري در طرح هم بافته) تأثیر 4شکل (
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 و بحث: يریگجهینت

ي شهري، هاطرحو تکنوکرات در  نشان داد که نگاه فن ساالرانه گانهسهنتایج ابعاد 
گردشگري شهري را کمرنگ نموده و منجر به  يهالیپتانسگردشگري را به حاشیه رانده و 

 ازلحاظ هاگردشگري شده است. این طرح يهاجاذبهاصلی  يهاتیهواز دست رفتن 
 ناپذیرآن، ینیبشیپ متغیرهاي و شهر يچندبعد ماهیت به توجه عدم نظیر ییمحتوا و نظري
 ضرورتبه کافی توجه عدم کالبدي، ریزيبرنامه به شهري جامع ریزيبرنامه تقلیل
 اهداف تلفیقی لزوم به کافی توجه عدم ،يریگمیتصم و سازي تصمیم ،يگذارهدف

منجر به تخریب کارکردهاي اصلی شهر  اجتماعی -اقتصادي و محیطی اهداف با کالبدي
 داشته است. مدنظرا نگاه فنی را تنهشده و 

 

 هاي توسعه شهري) پیامدهاي ضعف گردشگري در طرح5شکل (

عدم کارایی و 

 يهاطرح یاثربخش

 شهري يتوسعه

ایجاد گسستگی مدیریتی 
 یناهماهنگو  شهري

در  شهرکالن تیریمد
 موضوع گردشگري

ها عدم ارتباط این طرح
هاي با محوریت با طرح

 گردشگري

عدم برقراري ارتباط 

متناسب با فضاها و کالبد 

 هاي موجودطرح شهري

 يامدهایپ

ضعیف  گاهیجا

در گردشگري 

توسعه  يهاطرح

 
-با بافت هاآني ریناپذتحقق

هاي غیر مرتبط با 

 گردشگري

ایجاد بافت و فضاي 

نامناسب شهري به دلیل 

 به گردشگري عدم توجه
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 منظر از هاتکنوکرات پررنگ نقش دلیل به شهري ارزشمند بافت که داد نشان نهایی نتایج
همچنین نتایج بیانگر  .ندارد گردشگر براي را اولیه جذابیت دیگر و شده رنگ کم گردشگري

این بود که در برخی از شهرها عدم توجه به بخش گردشگري براي احداث فضاهاي گردشگر 
بر جذابیت این شهرها در  …پسند و جایگزین نمودن آن با فضاي مسکونی مانند مسکن مهر و 

 شده است. جذب گردشگر کاسته
 هاشنهادیپ

الی بازار کرمانشاه با زدن یک پل مبتنی بر ایجاد ارتباط ارگانیک بین بخش جنوبی و شم
 ساختار ارگانیک بازار نه امروزي

هاي گردي و هتلمهاي بوبه اقامتگاه هاآنو تبدیل  آبادضیفي هاي قدیمی محلهاحیاي خانه
 با بافت سنتی

 بشر در جذب گردشگر شنیمیانو برجسته کردن اولین  بستانطاقبازخوانی شکارگاه 
شکارگاه گراز و شکارگاه آهو و ایجاد پیاده راه گردشگري بین تاق بستان و احیاي محوطه 

 شکارگاه
 )تاریخی تداوم( یکدیگر به شهر آینده و حال ،گذشته اتصال

 مجموعه تاریخی آناهیتا ازجملهاطراف نقاط تاریخی شهر  يوسازهاساختجلوگیري از 
امروزي و حفظ بافت پلکانی  يوسازهاساختجلوگیري از  يهادستورالعملتدوین ضوابط و 

 شهر پاوه
 و حریم تعیین و سازيمناسب محوطه يبرداربهرهحفاظت، مرمت و ایجاد  سازوکارتدوین 

، گور دخمه، گانهسههاي تاریخی یادمانی تپه جاذبه جلوگیري از فرسودگی در امکانات ایجاد
 شگران.سنگ مذبح و دیگر آثار شهر روانسر براي بازدید گرد

 تعارض منافع
 .تعارض منافع ندارم

 سپاسگزاري
 افراد کلیه صمیمانه همکاري و زحمات از که دانندیم الزم خود بر پژوهش این نویسندگان

 قدردانی نمایند. و تشکر مطالعه جریان در کنندهشرکت
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 .13شماره ، مطالعات گردشگريریزي فضایی گردشگري، در برنامه
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 ریزيبرنامه و جغرافیا. سمیمدرنپست و مدرنیسم يهامیپارادا و يدارهیسرما ایدئولوژي

 .69-119), 33(9 ،زاگرس اندازچشم شهري
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