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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
questionnaire with the reliability of 0.84, and environmental observations
with emphasis on the three-way method. Data were collected using
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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

دوره  ،01شماره  ،35بهار 53-0 ،0011
.atu.ac.ir

تبیین نگاه فن ساالرانه در طرحهای توسعه شهری بر گردشگری با
روش سه سوسازی (مطالعه موردی :استان کرمانشاه)
محمدصالح احمدی



دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ،ایران

محمدتقی رهنمایی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تهران ،ایران

اسماعیل علیاکبری

استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چكیده

کليدواژهها :فن ساالرانه ،طرحهای شهری ،گردشگری ،گردشگری شهری ،سه سوسازی
 نویسنده مسئولAhmadi.saleh.8883@gmail.com :
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیام نور است.

EISSN:2476597x IS SN:23223394

رونق فعاليتهای گردشگری در هر منطقه ،برآمده از برنامهريزی و خطمشيهايي است که برای آن منطقه
تدوين ميشود .فرايند برنامهها و طرحهای توسعهی گردشگری مبين راهبردها ،رويکردها ،سياستها و
خطمشيهای کشورهای گوناگون نسبت به مقولهی گردشگری است .در ايران نگاه فن ساالرانه برنامهريزان
شهری باعث شده است که اين طرحها شهر را بهعنوان مرکز جمعيت ،تجارت ،حملونقل و ...ديدهاند ،اما
شهر بهعنوان يک مرکز گردشگر پذير ديده نشده است .طرحهای توسعه شهری در ايران کارکرد مناسب و
مورد انتظار برنامه ريزان ،مديران شهری و مردم نبوده و گردشگری در اين طرحها نقش پررنگي ندارند .اين
تحقيق در پي تحليل نگاه فن ساالرانه اين طرحها و اثرات آن بر ضعف گردشگری در شهرها است.با توجه
به اهداف پژوهش ،نوع تحقيق کاربردی با روش توصيفي -تحليلي و از مصاحبههای نيمه ساختاريافته ،ابزار
پرسشنامه و مشاهدات محيطي با تأکيد بـر روش سه سوسازی است .جهت تحليل دادهها و اطالعات
گردآوریشده از تحليلهای کمي و کيفي بهره گرفته شد .نتايج ابعاد سهگانه نشان داد که نگاه فن ساالرانه
و تکنوکرات در طرحهای شهری ،گردشگری را به حاشيه رانده و پتانسيلهای گردشگری شهری را
کمرنگ نموده و منجر به از دست رفتن هويتهای اصلي جاذبههای گردشگری شده است .شايسته است
که جهت توسعه گردشگری شهری از نگاه فني و تکنوکراتي محض به آن دوری جست و نظريات ساير
متخصصان ديگر را نيز لحاظ نموده و گردشگری شهری را بهعنوان ابزاری جهت توسعه پايدار شهری در
نظر داشت.

مقاله پژوهشی تاریخ دریافت 89/11/1 :؛ تاریخ بازنگری، .88/9/02 :تاریخ پذیرش88/8/02 :

فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري
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مقدمه
بسياری از مزايايي که از طريق پيشرفت تکنولوژی به ما منتقل شده ،اکنون برای زندگي
روزمره ما ضروری شده و باعث ايجاد فضای شهری شلوغ ،پر سروصدا و مصنوعي شده

است .لذا بسياری از افراد برای فاصله گرفتن از زندگي و کار ،تعطيالت خود را فرصتي
برای فرار به يک محيط متفاوت ميدانند (آيهان و همکاران1899 ،1؛ .)1ابزار و راهحل

منطقي و عملي بسياری از کشورها برای فائق آمدن بر مسائل و مشکالت شهرها و نواحي

شهری و بهبود شرايط زيستي و کالبدی آنها ،انجام مطالعات شهری و تهيه و اجرای طرح-
های توسعه شهری است (علي اکبری و همکاران .)93 :1892 ،توسعه و رونق بخشي
فعاليتهای گردشگری در هر منطقه ،برآمده از برنامهريزی و خطمشيهايي است که برای

آن منطقه تدوين ميشود (ضيايي ،شجاعي .)2۴ :1839 ،فرايند برنامهها و طرحهای توسعه-
ی گردشگری مبين راهبردها ،رويکردها ،سياستها و خطمشيهای کشورهای گوناگون

نسبت به مقولهی گردشگری است (عليزادهآذر و همکاران .)28۱ :189۷ ،بيترديد جوامع
شهری مهمترين بازيگران در تحول و تکامل تمدنهای بشری محسوب ميشوند.
چندانکه چايلد معتقد است سرنوشت و آينده تمدنهای انساني نه در ميان ستارگان که در
ميان جوامع شهری رقم خواهد خورد (چايلد.)۷ :19۱2 ،
استراتژی توسعه شهری ،سند توسعه شهر در تمام ابعاد محسوب ميشود .در حالي که
طرحهای جامع و تفصيلي که سند توسعه شهر در کشور ما محسوب ميشوند ،بيشتر نقش
بازدارنده داشته و نقش هدايتکنندگي آنها بسيار کمرنگ است (پوراحمد و همکاران،
 )83 :189۱اين طرحها در ايران کارکرد مناسب و مورد انتظار برنامه ريزان ،مديران شهری
و مردم نبوده است و غالباً درصد بسيار کمي از پيشنهادهای کاربری اراضي آنها تحقق مييابد
(عزيزی و شهاب .)1:1892 ،در حالي که در بسياری از کشورهای توسعهيافته تغييرات اساسي
در مباني طرحهای شهری صورت گرفته و جهتگيری کلي آنها به سمت مردميشدن بيشتر و

انطباق با درخواستهای جامعه مدني بوده است (مک فارلن.)2۷ :2211 ،2
اوقات فراغت و گردشگری از ابتدای زندگي انساني جزو بودجه زماني وی بوده است ولي
درکي که امروز از اوقات فراغت و گردشگری وجود دارد ،برداشت و تعبير تازهای است
(رهنمايي .)8۴-83 :189۷ ،امروزه گردشگری يک پديده اجتماعي و اقتصادی پيچيده و از
1. Kaptan Ayhan et al.
2. Mc Farlane
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مهمترين مؤلفههای مؤثر بر شکلدهي جامعهای که در آن زندگي ميکنيم ،است
(اورساچ )182 :189۱ ،1که به يک فاکتور حياتي در استراتژی توسعه اقتصادی بسياری از

کشورها و مقصدهای توريستي تبديل شده است(منهسا و همکاران .)189۱:2 ،2گسترش
سريع شهرنشيني و تغيير در بنيادهای شيوه زندگي در دنيای معاصر ،ضرورت برنامهريزی و

مديريت گذران اوقات فراغت را بيشازپيش نمايان کرده است .از سوی ديگر ،در بسياری
از کشورهای موفق در حوزه گردشگری ،شهر پايه و اساس توسعه گردشگری است.
امروزه ،تجربه نشان داده است هرکجا گردشگری بهطور اتفاقي و بدون برنامهريزی و
استراتژی مشخص توسعه يابد ،مشکالت زيستمحيطي و اجتماعي متعددی به وجود
ميآيد و در درازمدت مشکالت آن بيش از فوايدش ميشود (خاوريان گرمسير و
همکاران.)1 :1892 ،
فضاهای شهری در سراسر جهان برای ساليان متمادی در زمره بااهميتترين مکانها برای
اهداف گردشگری بوده اند .شهرها متشکل از عناصر ،اجزاء ،فضاها ،عملکردها و قوانين
حاکم ،بعالوه روابط جاری و موضوعات مرتبط با آنها ،بهعنوان بزرگترين مجموعهها و
آثار انساني ،جلوههای متنوعي از زيبايي را به انسان القاء ميکنند .فضای گردشگری
شهری ،فضايي است که منابع گردشگری در آن موجود و الگوی رفتاری گردشگران
تابعي از منابع گردشگری است (تقوايي و صفرآبادی.)1 :1892 ،
در تاريخ برنامهريزی ما با سه رويکرد يا پارادايم برنامهريزی روبرو بودهايم .هر پارادايم در
دوره زماني معيني غالب بوده و از نظريههای پشتيبان مشخصي بهره ميبرده است .هر
پارادايم با يک نوع تفکر و منطق مختص به خود به طراحي و مديريت شهری مينگرد.
يکي از مفاهيم کليدی و مهمي که در ارتباط با تبيين نگرش و رويکرد مديريت
گردشگری شهری در ايران استفاده شده است ،عبارت است از پديده فن ساالری با تکنو
کراسي ،در مورد مفهوم تکنوکراسي بايد گفت که تکنو کراسي از واژه تکنيک يا فني
مشتق ميشود و به معنای حکومت دانايان فن يا فن ساالری است .از اين رو ،به طرفداران
آن تکنوکرات با طرفداران علوم فني -مهندسي نيز اطالق ميشود .تکنوکراسي پديده
جديدی است که با پيشرفت علوم و فنون و نقش روزافزون دانش و تخصص در کار
حکومت به وجود آمده و در بسياری از کشورهای پيشرفته تکنوکراتها در اوايل قرن
1. Ursache
2. Manhasa et al.
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بيستم بدون توجه به مؤلفههای سياسي آنها حساسترين و مهمترين امور حکومتي و
برنامهريزی را به دست گرفته بودند (آفابخشي .)1۷ :18۴9 ،استفاده از اين پارادايم در
طراحي و مديريت شهری عليرغم مزايای اقتصادی که بهواسطه استفاده حداکثری از
عنصر مکان و يکدست نمودن طراحي شهری (با نگاه صِرف اقتصادی) دارد ،با دست بردن
و تغيير در ماهيت اوليه شهر باعث شده است گردشگری و عناصر مرتبط با آن تا اندازهای
مغفول بماند .در کشور ما به داليل متعددی با موج فزاينده گردشگری داخلي روبرو هستيم
ازجمله :محدوديتهای سفر به خارج ،افزايش قيمت ارز ،مشکالت ويزا ،انحرافاتي که در
تورگرداني وجود دارد ،فراواني وسايط نقليه اول انقالب حدود  1222222خودرو اکنون

حدود  1۴222222خودرو (مهر نيوز .)1بهبود نسبي جادههای کشور و ارتقای جهانبيني

مردم در مفهوم شناخت سرزمين ايران نام برد که مانور مردم در کم کردن هزينه سفر،
باعث شده است که يکي از اهداف سفر شهرها باشد لذا اين نگاه هرچند مزايايي برای
دستاندرکاران آن داشته است اما با انتقاداتي نيز روبرو بوده که بيشتر ناشي از ناديده
گرفتن مشارکتهای شهروندی و عدم توجه به جنبههای انساني -فرهنگي در طراحيهای
شهری بوده است .از اين منظر اين نگاه فن ساالرانه و مهندسي به طرحهای توسعه شهری
جايگاه گردشگری در اين طرحها را نيز کمرنگ نموده است .گواه اين ادعا اثراتي منفي
است که بر بافتهای قديمي شهر کرمانشاه (محله فيضآباد) قطع ارتباط ارگانيک بازار
کرمانشاه و تبديل آن به دو بازار جنوبي و ،تغيير چهره شهر پلکاني پاوه ،عدم نگاه و
برنامهريزی درست گردشگر پسند در شهر جوانرود و ساختوسازهای بيرويه و در
اطراف معبد آناهيتای کنگاور و …است .لذا در اين مطالعه به دنبال بررسي و تبيين نگاه فن
ساالرانه در طرحهای توسعه شهری بر گردشگری به دنبال پاسخ به سؤال ،نگاه فن ساالرانه
چه تأثيراتي بر مطالعات شهری و طرحهای شهری استان کرمانشاه بهويژه در حوزه
گردشگری داشته است هستيم.

1. https://www.mashreghnews.ir
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پیشینه تحقیق
گردشگري شهري
گردشگری طي چند دهه گذشته يک صنعت مهم تبديل شده است و تأثير اقتصادی آن،

ازجمله مستقيم ،غيرمستقيم و اثرات القاشده ،بسيار زياد است (وان تونگا و تتسو:189۴ ،1
 .)829۴شهرها دارای جاذبههای گردشگری فراوان ميباشند و همواره گردشگران زيادی
را بهسوی خود جذب مينمايند  .لذا توسعه گردشگری شهری پايدار و مديريت خردمندانه
آن نيازمند برنامهريزی است (سيف الديني و همکاران.)1839 ،
در واقع ،چون شهرها جاذبهای متنوع و بزرگي از قبيل موزهها ،بناهای يادبود ،تئاترها،
استاديومهای ورزشي ،پارکها ،شهربازیها ،مراکز خريد و مناطقي که معماری تاريخي و
مکانهايي مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور را دارند (خاکسپاری و همکاران :1892
)182؛ و از سوی ديگر به دليل پايين بودن هزينه و زمان جابهجايي برای دستيابي به مقاصد
گردشگری ،درنتيجه گردشگران بسياری را جذب ميکنند (قنبری و همکاران.)1۷ :189۱ ،
بهطورکلي و عمده ،توريسم شهری دو انگيزه و هدف اصلي را دنبال ميکند که عبارت
است از اهداف تجاری و اهداف فرهنگي (قرباني و همکاران  .) 88: 1892نخستين شرط
موفقيت هر شهر در توسعه گردشگری ،وجود زيرساختهای مناسب شهری و مديريت
عاقالنه و مدبرانه در عرصههای سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و مانند اينها است .دومين
شرط برای تضمين موفقيت سياست توسعه گردشگری شهری ،تنسيق و آمايش جاذبههای
شهر و ايجاد تسهيالت و امکاناتي است که دسترسي به جاذبهها را بيشازپيش آسان کند
(ديناری .)1۱ :183۷

پارادايمهاي برنامهريزي شهري با تأکید بر رويكرد فن ساالرانه
پارادايمهای موجود در زمينه برنامهريزی شهری در سه دسته تقسيمبندی شدهاند.
ديدگاههای غالب در دوره اول (قبل از نيمه دهه  )19۱2در دوره بعد هم استمرار مييابند.
در اين دوره و تاکنون هم اين ديدگاهها وجود دارند و عمالً هم به کار ميروند و
نظريهپردازاني پيدا شدهاند که کوشيدهاند ديدگاههای دوره اولي را اصالح و تکميل کنند

1. Van Truonga & Tetsuo
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و حتي سخن از نوعي بازگشت به دوره اول به ميان آوردهاند (ملکي و سجاديان:189۱ ،
.)3-۱

الف -پارادايم اول (برنامهريزي بخشي يا کالبدي)0831-0811
در اين پارادايم برنامه ماهيتي تکنوکراتيک دارد و محصول کار کارشناسي است .برنامهريز
دانای کل محسوب ميشود و با تحليل دادهها و استفاده از روشهای کمي و تأمل و تدبّر

گزينههای سياستي ممکن را تعريف ميکند و با تحليل سياستها 1به اصالح اجتماعي

2

ميپردازد .آماج برنامه ريزی در اين پارادايم اقتصاد ملي ،کالبد شهرها و روستاها و يا
سازمان است .متغيرهای غيراقتصادی (اجتماعي ،فرهنگي ،زيستمحيطي ،گردشگری)
هنوز موضوع برنامهريزی نيستند يا توجه اندکي برميانگيزند ،قلمرو برنامهها اقتصاد ملي
(در برنامهريزی سطح ملي) و کالبد شهرها و روستاها (در برنامهريزی سطح محلي) است.
در برنامهريزی محلي توجه به عناصر غير کالبدی اندک است و در برنامهريزی ملي توجه به جا
و کالبد فعاليتها محلي از اعراب ندارد .مسئول برنامهريزی معموالً سازمان برنامهريزی است که
در پايتخت مستقر است و ممکن است شعباتي در سطوح پايينتر داشته باشد .برنامهريزی دامنه
وسيعي دارد اما مکمل و هماهنگ با فعاليتهای بخش خصوصي است .در برنامهريزی
اقتصادی اهداف کمّي برای بخشها تعيين ميشوند .در نوع ارشادی نيز سياستهای تشويقي و
تنبيهي در سطح ملّي تکليف فعاليتهای اقتصادی اصلي را روشن ميکنند .در برنامهريزی
شهری ناحيهبندی با کارکردهای منفرد و طرحهای جامع و تفضيلي حداقل روی کاغذ جای
همه فعاليتها را در شهر به نحو انعطافناپذيری تعيين ميکند.

فاصله زماني  1929تا  19۷۱را ميتوان دوره مقدماتي اين نوع برنامهريزی دانست .آمادگي
برای جنگ جهاني دوم و درگير شدن در جنگ و ضرورتهای بازسازی پس از جنگ
همه عواملي بودند که به شکل گيری نوعي اقتصاد مختلط در بسياری از کشورهای اروپايي
کمک کردند .سالهای پس از جنگ جهاني دوم آغاز دوره طاليي برنامهريزی در سرتاسر
جهان است .کشورهای بلوک شرق ،دولتهای صنعتي سرمايهداری ،کشورهای
درحالتوسعه رهاشده از استعمار و يا مستعمره نشده همگي برای بازسازی و توسعه
اقتصادهای خود و همينطور بازسازی و رونق بخشي به شهرهای خود به برنامهريزی روی
1. Policy Analysis
2. Social Reform
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آوردند .فاصله سالهای  19۷2تا نيمه دهه  19۱2را ميتوان دوران طاليي برنامهريزی به
شمار آورد .در تمام اين دوره پارادايم اول بر برنامهريزی حاکم بوده است.
در اين نوع برنامهريزی استانداردها بدون مشورت با گروههای شهری يا ناحيهای به کار گرفته
ميشود ،يعني برای مردم برنامهريزی ميشود اما مردم در کنار برنامهريزی قرار ميگيرند.
در پارادايم برنامهريزی شهری سنتي معموالً تکنوکراتها شهرها را بهمثابه پديدههای منفرد
و مستقل بررسي ميکنند و تعامل آن با محيط پيراموني و نيز ديدگاهها و نظرات شهروندان
به حاشيه برنامهريزیها رانده ميشوند .بسياری از کارشناسان و محققان شهری (شکوبي،
183۷؛ ليناور و آلنزورث19۴9 ،؛ روز193۱ ،؛ ديويدف،1999 ،هال و فايفر)222۷ ،
معتقدند که برنامهريزی شهری مبتني بر نگرش سنتي و جامعنگری عموماً سياستهای
شهری را دنبال ميکند که درنهايت به نفع گروههای پردرآمد و طبقات باالی جوامع
شهری ميشود .بنا به داليل و علل مذکور بوده است که از دهه  19۱2اهميت رويکرد
برنامهريزی منشي رنگ باخت و به اين دليل که از منافع طبقات متوسط و اول دفاع
ميکند  ،در کشورهای غربي اعتبار خود را از دست داد و رويکردهای ديگری چون
برنامهريزی مشارکتي جای آن را گرفتند( .بحريني.)۷ :183۴ ،
ب -پارادايم دوم (برنامهريزي جامع) 0811-0891
اين پارادايم از بسياری جهات با پارادايم اول مشابهت دارد .به همين جهت گاه آن را
روايتي از پارادايم اول نيز به شمار ميآورند؛ اما تفاوت ميان اين پارادايم و پارادايم اول در
حدی هست که بتوان از آن بهعنوان رويکردی متفاوت نام برد .تفاوتها نه در شيوه نگاه به
برنامه ريزی بلکه بيشتر در دامنه آن است .در آغاز توسعه امری اقتصادی انگاشته ميشد.
(سياف زاده و همکاران )9 :183۴ ،طبيعتاً برنامهريزی در سطح ملي نيز اقتصاد را نشانه
ميگرفت؛ اما رشدی که بعد از جنگ دوم در کشورهای صنعتي و با کمي تأخير در
کشورهای در حال توسعه پيدا شد ،افزايش نابرابریها را به دنبال داشت و تضاد ميان فقير و
غني نمايانتر شد؛ درنتيجه اين بحث پيش آمد که اگر رشد اقتصادی سايه خود را بر سر
عموم نگستراند و از اين خوان نعمت سهمي هم به دهکهای فقير جامعه نرسد و اين فاصله
روزبهروز افزايش يابد .به جامعهای توسعهيافته نميرسيم؛ زيرا توسعه فقط رشد نيست بلکه
تحقق يک زندگي انساني برای همه نيز هست .اين نگراني ابعاد فضايي هم داشت (پاکزاد،
 .)8۱ :1892نابرابری فقط ميان اقشار و گروههای اجتماعي زياد نشده بود ،بلکه نابرابری
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فضايي نيز پديد آمده بود .مناطقي که پيش از اين فقير و عاطل بودند همچنان فقير و
توسعهنيافته مانده بودند و نقاط توسعهيافته که صرفههای تجمع داشتند سرمايهها را هرچه
بيشتر به خود جلب کرده بودند ،شهرهای بزرگ به هزينه روستاها و شهرهای کوچک،
مناطق مرکزی به زيان مناطق حاشيهای و مرزی و مناطق با اکثريت ساکنان متعلق به قوميت،
دين و زبان مسلط به هزينه مناطق دورافتاده با ساکنان متعلق به اقليتهای قومي و ديني رشد
کرده و به نابرابریهای منطقهای دامن زده بودند (داداش پور و همکاران.)12 :189۱ ،
تأکيد بر عدالت و برابری توجه به توسعه و برنامهريزی اجتماعي را به دنبال داشت و
کوشش در جهت توليد حسابهای اجتماعي و شاخصهای اجتماعي مطرح شد .پس دامنه
برنامهريزی به حوزههای اجتماعي کشيده شد ،در دهه  19۱2بحث عدالت و برنامهريزی
اجتماعي و همينطور موضوعهايي مثل حداقل نيازها و مسکن و آموزش و بهداشت و
تغذيه و رفاه اجتماعي به اهداف برنامهريزی تبديل شدند .مسئله نابرابریهای منطقهای،
تضاد شهر و روستا ،مهاجرتهای وسيع از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به
شهرهای بزرگ و پايتختها نيز به تأکيد بر برنامهريزی و سياستگذاری منطقهای انجاميد
(مثنوی .)1۷ :1833 ،همزماني گسترش دامنه آماج برنامهريزی و افزايش توانايي
متخصصان برای کنترل متغيرهای گوناگون درون زير سيستمهای متعدد و مرتبط با نظام
اجتماعي از طريق مدلسازی و پيشبيني تغييرات از طريق دستکاری در متغيرهای درون
سيستمها و شبيهسازی فرصتهای فراواني را در اختيار برنامهريزان گذارد .حاال برنامه
ميتوانست جامع باشد و ابعاد مختلف زندگي اجتماعي را در بربگيرد (پابلي يزدی.)2۷ :1898 ،
ج -پارادايم سوم (برنامهريزي دموکراتیک)  0891تاکنون
طرفداران اين ديدگاههای نو چنين استدالل ميکردند که توسعه مردمي و دموکراتيک امری
نيست که با اصالح نظام بازار و سياستهای از باالی دولتها تحقق يابد ،بلکه الزم است خود
مردم (بهويژه مردم فقير در نواحي حاشيهای) برای تحقق آن برانگيخته شوند .مطالعات نشان
ميداد که هسته اصلي پيشرفت (اصطالحي که در اين دوره بجای توسعه به کار برده ميشد)
نوآوری است و اين امری است که نميتوان آن را از باال به مردم تلقين کرد .بلکه خود مردم
ميبايست برانگيخته شوند و با طي يک فرايند يادگيری اجتماعي به ايجاد و جذب و پذيرش
نوآوریها تن دهند و توسعه را تحقق بخشند( .جمالي و ملکي )۷۱ :1839 ،اين ديدگاهها که در
ابتدا در توسعه روستايي در کشورهای در حال توسعه (بهويژه شبهقاره هند) پيدا شد به معنای
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ديگری برای برنامهريزی منتهي شد .حال برنامهريزی همچون ترکيبي از دو فرايند بسيج و
يادگيری اجتماعي تلقي ميشد نه فرايند اصالح اجتماعي يا تحليل سياستها که در دو
پارادايم اول مطرح بود (هيرتس1833 ،1؛ .)۱2-2۷3
در جدول  .1مقايسه نحوه اجرای طرحهای توسعه شهری در جهان و ايران در ابعاد و
معيارهای موردبررسي بهصورت اعتبار وزني و مجموع کل نتايج آمده است.

1. Hirts
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جدول  .6مقایسه نحوه اجرای طرحهای توسعه شهری در جهان و ایران
انگلستان

ژاپن

فرانسه

آلمان

کانادا

دانمارک

برزیل

هلند

طرحها

کلی
میانگین

ایران

بررسی و تصویب

آمریکا

معیارهای صحیح در

استرالیا

وضعیت نمونهها

6

2

8

4

5

1

7

3

3

61

جمعبندی

66

مشارکت گسترده
مردم در اجرای

4

4

8

4

4

4

2

4

8

4

8/1

6

طرح
رضایتبخش بودن
آثار اجرا بر مردم

8

4

4

2

8

4

2

4

2

8

8/6

6

توأم بودن ارتقا
کیفیت محیط
کالبدی با کمیت

8

4

4

8

8

8

6

4

4

4

8/8

6

توسعه
کم بودن میزان
عدول اساس از مفاد

8

4

4

8

8

8

2

4

2

2

8/1

6

طرح
نقش طرح در جلب
اعتماد عمومی و
تشویق به

4

4

8

8

4

4

2

4

2

8

8/8

1

سازماندهی و
همکاری
مشارکت گسترده
دولت مرکزی در

8

4

8

2

8

4

4

8

8

8/6

2

اجرای طرح
مشارکت
شهرداریها و
نهادهای محلی در

4

4

6

4

2

8

2

4

8

8

8/1

4

اجرای طرحها
نقش مثبت طرح در
هدایت توسعه و

8

4

2

8

8

8

2

4

8

8

8/1

6

بازسازی شهری
ارتقاء استانداردهای
توسعه
مرحلهبندی اجرای
طرحها
جمع امتیاز عوامل

8

4

8

8

8

4

2

4

8

8

8/2

2

4

4

8

6

6

2

6

8

6

6

2/6

6

84

41

81

23

23

88

63

83

25

23

81/1

64

امتیاز عوامل =5 :بسیار زیاد =4 ،زیاد = 8،نسبتاً زیاد=2 ،کم =6 ،بسیار کم منبع(:توکلی و شعبانی راد)6835 ،
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روششناسي تحقیق
با توجه به اهداف پژوهش ،نوع تحقيق کاربردی با روش توصيفي -تحليلي و از
مصاحبه های نيمه ساختاريافته ،ابزار پرسشنامه محقق ساخته با پايايي  2/3۷و مشاهدات
محيطي با تأکيد بـر روش سه سوسازی است .تغييرات سريع اجتماعي و درنتيجه آن تنوع
زيست جهان به شکل روزافزوني محققان را با زمينههای اجتماعي و ديدگاههای جديدی
مواجه ساخته است؛ اين مسائل به قدری برای آنان نوظهور و متنوعاند که روشهای سنتي
(روشهای قياسي) برای شناخت آنان پاسخگو نيست .بدينجهت مطالعات به شکل
فزايندهای وادار به استفاده از روشها و استراتژیهای جديد (روشهای استقرائي) شدهاند.
يکي از اين استراتژیها روش سه سوسازی 1است.
سه سوسازی ،يک راهبرد مناسب در جهت بهبود انجام تحقيق است .در اين رويکرد،
ترکيبي از روشهای مختلف کمي و کيفي در فرايند انجام مطالعه استفاده ميشوند.
بهعبارتديگر ،روشهای گوناگوني در جهت جمعآوری دادهها ،ارزشيابي و تحليل بر
روی دادهها و بازنمايي نتايج استفاده ميشوند تا تحليل و تفسيرهای منطقي و معتبرتری از
پديده يا مسئله موردبررسي به دست آيد .همچنين اين رويکرد از تبيينهای ناقص ،سطحي
و سادهانگارانه جلوگيری ميکند( .مدني بروجني و نصر .)1833 ،سه سوسازی به حذف
مواردی که درنتيجه تکيه کردن مطلق بر يک روش از جمعآوری دادهها يا يک منبع از
اطالعات يا تنها يک تحليلگر يا يک تئوری به وجود ميآيند کمک ميکند.
جهت تحليل دادهها و اطالعات گردآوریشده از تحليلهای کمي ،کيفي و برداشت
محيطي ،بهره گرفته شد .جمعآوری دادهها در اين پژوهش با شيوهای مثلثي و با بهرهگيری
از مصاحبه ،مشاهده ،پرسشنامه و تحليل محتوی صورت گرفته است .چنانچه بهزعم آری،
ياکوبز و رضويه (199۱؛ص )۷32در روش مثلثي کردن و با هدف بررسيهای کيفي ،بايد
تنوعي از روشها را برای افزايش اعتبار دادهها و ايجاد بينشي عميق مورداستفاده قرار داد.
بر اين اساس ،برای تبيين اثر نگاه فن ساالرانه در طرحهای توسعه شهری بر گردشگری ،از
مصاحبه و مشاهده در بستر محيط و پرسشنامه بهره گرفته شده است .برای انجام مصاحبه از
مصاحبه نيمه ساختارمند و روش گلوله برفي با انجام  8۱مصاحبه از متخصصين حرفهای

1. Triangulation
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مطالعات شهری و اساتيد دانشگاه و مشاهده شهرهای منتخب به اشباع نظری رسيديم که با
استناد به تعدادی از متن مصاحبهها پياده شده ،نتيجهگيری شد.
روش تحليل دادهها :جهت تحليل دادههای مطالعه از روشهايي که در مطالعات کمي و
کيفي وجود دارد بهره گرفتيم .به اين معنا که در قسمت کمي از روشهای آمار استنباطي
نظری آزمون رگرسيون استفاده شد .در قسمت کيفي نيز از تکنيک تحليل محتوا بهره
گرفتيم و در قسمت مشاهدات نيز از ابزار چک ليست و برداشتهای محيطي و ثبت و
ضبط مشاهدات و تحليل آنها استفاده شد.

يافتههاي پژوهش
تحليل مضمون از کاربردیترين روشهای پژوهشي در علوم انساني ،اجتماعي و رفتاری
است .اين روش برای توصيف عيني ،منظم و کمي محتوای ارتباطات ،برای تفسير و پي
بردن به نگرش دروني به کار برده ميشود و درصدد است با شناخت چرايي ،اهداف و
سبکهای ارائه پيام ،نظر يا عقيدههای خاص را که محور اصلي هر نوشته يا اثری است ،با
استفاده از مدلهای عملکردی ـ ارتباطي ،توصيف و تبيين کند .برای آگاهي از نظرات
کارشناسان و مديران مربوطه از شيوه نمونهگيری هدفمند استفاده شده است .جهت
توصيف و بيان يافتهها از مصاحبههای انجامشده از روش تحليل موضوعي استفاده شد و
مؤلفههای اصلي از دل مصاحبهها در رابطه با سؤال بيرون کشيده شد .سؤاالت بهصورت
نيمه ساختاريافته و بر اساس مباني نظری و مطالعات پيشين تنظيم شدند.

تحلیل:
شهرها به طور بالقوه ،دارای بسياری از جاذبهها مانند بناهای تاريخي ،ميراث فرهنگي،
رويدادها و  ...ميباشند .حتي محرومترين شهرها نيز به دليل برخورداری از ميراث تاريخي
و فرهنگي ميتوانند در رقابت ميان مقصدهای گردشگری شهری شرکت کنند .هنگاميکه
شهرها بهعنوان مقصدهای گردشگری توسعه مييابند ،پيچيدگي محيطهای شهری ،آنها
را از ساير مقصدها(روستاها ،تفرجگاهها ،سواحل و  )...متمايز ميسازد .بولدينگ،
نظريهپرداز آمريکايي شهرها را بهعنوان پيچيدهترين سطح سيستمها بعد از سيستمهای ذهني
ميداند .شهر بهعنوان واقعيتي جغرافيايي ،اقتصادی ،سياسي و جامعهشناختي در هر دورهای
از رشد و تحوّل خود از هر کدام از اين عوامل تأثير پذيرفته و بر هر کدام از آنها تأثير
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گذاشته است .پيچيدگي هر يک از اين عوامل خود موجد پيچيدگي شهر بهعنوان تبلور
فضايي آنها بوده است.
ساختار فيزيکي و اجتماعي محيطهای شهری ،شرايط مناسبي را برای گردشگران فراهم
ميکند و فرصتهای گردشگری متعدد و متنوعي را در اختيار آنها قرار ميدهد .به همين
دليل است که اغلب مديريت شهری در کشورهای پيشرفته به گردشگری شهری بهعنوان
يک ضرورت نگاه ميکند و تمامي ظرفيتها و امکانات خود را برای فعال کردن اين
بخش درآمدزا و سودآور به کار ميگيرد.
آنچه از يافتههای اين مصاحبهها به عمل آمد اين بود که بازآفريني شهری بهصورت
تخصصي و نگاه فني داشتن به طرحهای شهری ،مانع از نمايان شدن بخش گردشگری در
شهرها ميشود .نگاه فن ساالرانه به طراحي شهری نوعي نوسازی مدرنيستي است که اساساً
از باال به پايين ،اقتداری و غير مشارکتي است و در آن ،برنامهريز بهعنوان فردی حرفهای و
همهچيزدان تخريب واحدهای مسکوني را در مقياس وسيع توصيه و تجويز و بهجای آن
فضاهای همانند و يکسان را برنامهريزی و طراحي ميکند( .تبريزی و شکويي.)1839 ،
اينکه شهر را در راستای تجاریسازی و بيلبوردهای تبليغاتي گذاشتن و شبيه يک مجتمع
تجاری درآوردن ،قرار دهيم قريب به يقين از زيبايي سازی شهری دوری کردهايم و سلب
آسايش شهری را موجب ميشويم .ناديده گرفتن فضای گردشگری در شهرها که نقش
فعال و مؤثری در ارتقاء ساختار اقتصادی -اجتماعي و فرهنگي در راستای توسعه بازی
ميکند ،خود ميتواند زنگ خطری برای برنامه ريزان شهری باشد.
نگاه فني و تخصصي داشتن در طرحهای شهری عليرغم مزايا و منفعتهايي که دارد با
ناديده گرفتن مشارکت مردمي که مستقيماً از نوسازی طرحهای شهری تأثير ميپذيرند و
بدون در نظر گرفتن احساسات و عواطف ساکنان محلههای مسکوني ،بيشتر حالت يک
ابزار ساختاری در راستای ايجاد يک سيستم شهری خطي و تجويزی برای يکسانسازی و
همانندی آنها در پي خواهد داشت .تعريف کردن استانداردهای مشخص و تخطي از
آنها ،سبب ناديده گرفتن فضاهای گردشگری در طرحهای شهری خواهد شد .ايجاد
محيط شهری مطلوب و مأنوس از سوی برنامه ريزان متخصص شهری هرچند از جهاتي به
بهبود کنترل و پاسداشت شهری کمک نموده ،اما سد راه فضای گردشگری شهری شده
است .نگاه فن ساالرانه در طرحهای شهری ناشي از تغييرات عمده اخير ازجمله فرايند
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جهانيشدن ،فرايند عام سرمايهداری جهاني ،جغرافيای کالبدی و مکتب فضايي ،ارتباطات
و وسايل ارتباطي ،نوگرايي و سبک معماری و بهتبع آن معماران مدرنيست ،گسترش
تکنولوژی و اصالت عقالنيت فني ،توليد انبوه و کااليي کردن فضای شهری است .با نگاه
به اين عوامل پيشران ميتوان به مغفول ماندن فضاهای گردشگری در طرحهای شهری پي
برد .جايي که بيشتر محصول و خلق يک تکنوکرات رنگ و بوی اقتصادی به خود
ميگيرد و با ناديده گرفتن عوامل انساني و اجتماعي شهر را به يک واحد تعريف شده
تجاری -سيستمي سوق ميدهد.
گسترش گردشگری بنا به اهميت پيچيده و چندبعدی خود با اثرات گوناگون مثبت و منفي
و نتايج متعارض همراه است ،بنابراين به مطالعه و ارزيابي همهجانبه نياز دارد .درحالتوسعه
حاضر وظايف برنامهريزی و مديريت توسعهی گردشگری در کشور در سطحهای
گوناگون محلي ،ملي و فراملي بر عهده نهادهای مختلفي است که هر يک دارای ساختار
بخشياند و از اين نظر اقدامات آن فاقد هماهنگي و همکاری الزم است .با توجه به نبود
يک رويکرد جامع و مديريت يکپارچه در سياستهای کالن توسعه گردشگری در کشور
ميتوان گفت که هنوز جايگاه گردشگری شهری در نظام برنامهريزی و طرحهای توسعه
شهری بهدرستي تعريف و تبيين نشده است .اين نقص را ميتوان در اجرای اين طرحها با
يک مقايسه با اجرای آنها در کشورهای مختلف مشاهده نمود .بررسيهای مختلف در
مورد طرحهای توسعه شهری بهخصوص طرحهای جامع نشان ميدهد که گرچه در تمامي
شهرها ،اجزايي از طرحها بهخصوص شبکه معابر پيشنهادی به اجرا درآمدهاند ولي به لحاظ
عدم اتخاذ سياستهای اجرايي مشخص و نبود دستگاه هماهنگکننده و سازمانيافته،
تحقق برنامهريزیهای دقيق و طرحريزی از پيش انديشيده با موفقيت الزم همراه نبوده
است (مزيني .)۷۴ :18۴3 ،در اصل در اين طرحها ،پيشنهادهای مشخص عملي برای
اجرايي نمودن طرحها يا به اجرا گذاشتن طرحها ،بهندرت مطرح بوده است .عدم توجه به
اجرا در برنامهريزیها عاملي است تا طرحها را ايدهآلي ،مجرد و درنهايت غيرواقعي نمايد
(تريتر .)812-29۴ :1892 ،1يکي از نواقص و کمبودهای اساسي طرحهای توسعه شهری،
جدايي ميان روند تهيه طرحها و روند اجرايي آنها است به نحویکه بهطور معمول
مسئوليت تهيه طرحها و مسئوليت اجرای آن به عهده دو نهاد متفاوت و جدا از هم واگذار
ميشود (کالنتری.)8-9 :183۱ ،
1. Tretter
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مصاحبهشونده شماره 91
"شناخت درستي از گردشگری بهعنوان يک علم ،بهعنوان يک ظرفيت ،بهعنوان يک
بخش ،در طرحهای توسعه در ايران معرفي نشده است .دليل اين ادعا اين است که هنوز در
شرح خدماتي که برای طرحهای توسعه در ايران تهيه ميشود چه طرحهای توسعه عمران
شهری ،يا طرحهای توسعه عمران ناحيهای که بهعنوان طرح منطقهای تهيه ميشود و سطوح
باالتر نه در طرحهای آمايشي و نه در طرحهای کالبدی ملي و منطقهای هنوز جايگاه
درستي برای گردشگری تعريف نشده است نهتنها تعريفنشده بلکه يک رويکرد سيستمي

1

درستي هم برای آن نداريم ،يعني از نظر متدولوژی علمي هنوز اين چارچوب در ايران نه
در مجامع دانشگاهي و نه در مجامع دولتي و نه در جوامع حرفهای ،تدوين نشده است و اين
سه قطب مطالعات توسعه جامعه ايران هيچکدام نگاه واحد به اين مسئله ندارند و هنوز
کامالً در مباني سير ميکنند .به همين دليل اشتباه رايج اتفاق ميافتد که وقتي از گردشگری
صحبت ميکند ميگويند صنعت گردشگری و صنعت توريسم و اين رو يک جايگاه
برايش قائل ميشوند".
مصاحبهشونده شماره 9
"واقعيت اين است طرحهای توسعه شهری را با طرحهای کالني مثل طرح آمايش سرزمين،
طرحهای کالبدی ملي ،طرح کالبدی ناحيهای ،طرح جامع شهرستان ،طرح جامع ناحيهای،
عليرغم اينکه سرفصل مشخصي در ارتباط با مسئله گردشگری اهميت گردشگری،
راهکارهای گردشگری و سياستهای گردشگری وجود دارد ،ولي وقتي به کنه قضيه مي-
نگريم متوجه ميشويم مثل بسياری از مسائل اصلي زيستمحيطي ،مسائل جغرافيايي ،مسائل
انساني کنار گذاشته شده و آنچه بيشتر به چشم ميآيد بحث زيرساختها ،بحث کالبد ،بحث
تجهيزات شهری مبحث اقتصاد است .حتي عليرغم اينکه گردشگری ميتواند يکي از
زيرمجموعهها باشد برای توسعه اقتصادی اجتماعي جامعه و افزايش توليد ناخالص جامعه
هدف ،باز جايگاه درخوری ندارد .اگر ما بگوييم طرحهای توسعه منطقهای يک بعد قضيه
هست و اگر بگوييم طرحهای توسعه شهری يک بعد قضيه است طرحهای توسعه شهری،
طرحهای جامع شهری و طرحهای تفصيلي وهادی شهری و ساماندهي و راهبردی ساختاری و
رو در نظر بگيريم فاجعه دوچندان ميشود .حتي در طرحهای کالن منطقهای اگر يک سرفصل
1. Aprouche System
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و نگاه کالن به بعد گردشگری وجود دارد در طرحهای توسعه شهری اين غفلت دوچندان
ميشود .چرا؟ چون بعد فيزيکال و کالبدی طرحهای منطقهای در طرحهای جزء شهری
دوچندان اهميت پيدا ميکند و اين به آن ساختار معيوب چيده شده که نهادها و مديريتهای
شهری ما شهر را يک بعد کالبدی و فيزيکال بيشتر ميبينند برميگردد و آنچه در روح و در زير

سرمايهی اجتماعي شهر گردشگری ميتواند بخشي از آن باشد مورد غفلت قرار گرفته است".

پاسخ سؤال با روش کمي:
متغير مستقل :نگاه فن ساالرانه متغير وابسته :مغفول ماندن بخش گردشگری در شهرها
برای آزمون اين فرض از روش تحليل رگرسيون خطي بهره ميگيريم .نتايج بهصورت
جداولي در زير ميآيد.
جدول .3
Model Summary
Std. Error of the
Estimate

Adjusted R
Square

R Square

R

Model

.63408

.225

.228

.0384a

1

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

جدول باال به ترتيب ضريب همبستگي چندگانه ،ضريب تعيين ،ضريب تعيين تعديل شده و
خطای معيار تخمين را بيان ميکند.
جدول.5
ANOVAa
Sig.
.000b

Sum of
Mean
df
F
Squares
Square
Regression
34.366
1
34.366
85.475
Residual
116.598
35
.402
Total
150.964
36
مغفول ماندن بخش گردشگري در شهرها a. Dependent Variable:

Model
1
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جدول فوق تحليل واريانس رگرسيون ،به منظور بررسي وجود رابطه خطي بين متغير
مستقل و وابسته است .چون سطح معناداری کمتر از  ۱درصد است پس ميتوان گفت
متغير مستقل دارای رابطه خطي با متغير وابسته است.
جدول.0

Sig.

t

.000

15.744

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Beta
Error
2.036
.129

.000

9.245

.331

.384

.036

a. Dependent Variable sakhtare sazmani b

Model
)(Constant
مغفول ماندن
بخش گردشگری

1

در شهرها

در جدول فوق نيز در ستون  Bبه ترتيب ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت ارائه شده است.
بقيه ستونهای اين ستاده نيز شامل خطای معيار ضرايب ستون  ،Bبتا (مقدار استانداردشده
ضرايب که نشاندهنده ميزان تغيير در متغير وابسته به ازای تغييری بهاندازهی يک انحراف
معيار در متغير مستقل است) که هر چه قدر مطلق آن بزرگتر باشد رابطه قویتر متغير
وابسته و مستقل را نشان ميدهد .ستون ضرايب استانداردشده نشان ميدهد داشتن نگاه فن
ساالرانه در مطالعات شهری و طرحهای شهری بر مغفول ماندن بخش گردشگری در
شهرها اثر معناداری دارد زيرا به ازای يک واحد تغيير در اين متغير  2/83۷تغيير در متغير
وابسته (مغفول ماندن بخش گردشگری در شهرها) ايجاد ميشود .با توجه به سطح
معناداری اين آزمون فرض تساوی ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت با مقدار صفر رد
ميشود و نيازی به خارج کردن آنها از معادله رگرسيون نيست.

 غافل بودن اين طرحها از مسئله گردشگري به دلیل فن ساالرانه بودنطرح هاي توسعه شهري از منظر متخصصین نظام برنامهريزي شهري
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درکي که از توسعه شهری در اذهان وجود دارد ،عموماً بر توسعهی کالبدی و فضايي آن،
تأکيد داشته و توسعهی شهری را با افزايش جمعيت شهر و تعداد ساختمانها و خيابانهای
آن يکسان مي شمارد .اين در حالي است که مقدمه بسيار مهم و با اهميت تعلق مکاني و
بالندگي و با توسعهی فرهنگي و اجتماعي ،در روند توسعهی شتابان شهرها ،در مطالعات
شهری جايگاهي پيدا نکرده است (رهنمايي.)3۷ :1892 ،

 توجه به ضرورت استفاده از ظرفیتهاي گردشگري در طرحهاي شهريصرافي و همکاران در مطالعهای با عنوان «جايگاه برنامهريزی در فرايند برنامهريزی شهری
ايران» کوشيدهاند با نگاهي انتقادی ،فرايند برنامهريزی و جايگاه برنامه ريزان علمگرا و فن-
گرای کنوني کشور را بررسي و ضرورت تغيير روش برنامهريزی ،به روشهای
اجتماعمحور و سياست محور را يادآوری کنند و برنامه ريزان را به بازتعريف جايگاه خود
در برنامهريزی دعوت نمايد (صرافي و همکاران.)19 :1898 ،

 توجه به رويكردهاي آمايشي در توسعه منطقهاي و غفلت از سهم گردشگرينظری در مطالعهای برگرفته از رساله دکتری با موضوع «آسيبشناسي مباني نظری
برنامهريزی و نظام برنامهريزی طرحهای شهری و روستايي با رويکرد آمايش گردشگری
(استانهای ايالم ،کرمانشاه و لرستان)» به شناسايي مشکالت موجود در مباني نظری
برنامهريزی و نظام برنامهريزی طرحهای شهری و روستايي در بخشهای مختلف بهويژه در
بخش گردشگری پرداخته است .حاکم بودن تفکر سرمايهداری ،غالب بودن برنامهريزی
اکتشافي بر فرايند برنامهريزی و همچنين اتمام عمر طرحهای که به روش پوزيتويستي تهيه
ميشوند و آنچه در اين تحقيق بهعنوان علل ناکامي اين طرحها به دست آمد نشان ميدهد
اين طرحها در اين محدوده پژوهش دارای مشکالت شکلي و محتوايي فراوان بوده و قادر
به ايجاد سکونتگاه شهری و روستايي ايدهآل و زيبا نخواهد بود.

 توجه به نقش فلسفي گردشگريگودرزی و همکاران ،در مطالعهای با عنوان «تبيين مفهومي -فلسفي گردشگری شهری و
جايگاه آن در برنامهريزی شهری» با توجه به شهرها دربردارنده گستره وسيعي از
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توانمندیهای گردشگری طبيعي و انساني ،نظير جاذبههای تاريخي ،فرهنگي ،موزهها،
مراکز خريد ،پارکها و فضای سبز شهری و...با بازتعريف موضوع گردشگری شهری،
ضرورتهای اين حوزه را در چهارچوب برنامهريزی شهری مورد مطالعه قرار دهد .نتايج
اين مطالعه نشان داد که گردشگری شهری عالوه بر تبديلشدن به يکي از منابع اقتصادی،
خود سببساز پويايي شهر و شهرنشيني ،ساماندهي آثار تاريخي شهر ،امنيت شهری،
حملونقل شهری ،ميراث فرهنگي و  ...در مراکز شهری ميشود .چنانکه مشخص است
کارايي اين موضوع تنها در چهارچوب الگوی برنامهريزی و مديريت شهری قابلاجرا و
پيگيری است و ضروری است الگوی برنامهريزی در اين حوزه موردبازنگری قرار گيرد.
 -ضرورت تلفیق مطالعات برنامهريزي شهري و منطقهاي با برنامهريزي گردشگري

آلن لئو 1در تحقيقي با عنوان «برنامهريزی گردشگری و نظريه سنتي برنامهريزی شهری
( »)222۴پرداخته شده است .در اين مطالعه آلن لئو به برجسته بودن برنامهريزی شهری و
منطقهای در نظر عمومي جهان و برنامهريزی گردشگری در سطح حداقل تدريس آموزش
عالي در سراسر جهان عنوان ميکند .ايشان اعتقاد دارد که برنامهريزان گردشگری مي-
توانند با آشنايي بيشتر با مفاهيم بنيادين برنامهريزی برای ارتقای گردشگری بهرهمند شوند؛
و به تقويت تئوریهای اساسي برنامهريزی توريسم بينجامد و يا با شفافيت بيشتری اين رشته
و ابزارها و اهداف آن را تعريف کند.

اثرات نگاه فن ساالرانه در بستر محیط شهرها
بازارچه مرزی جوانرود در بخش جنوبي شهر جوانرود با تراکم مسکوني و تجاری باال و
ترافيک سنگين برای گردشگران که گاهاً هزاران نفر مراجعه کننده دارد .اين بار سنگين
گردشگر و عدم وجود مکاني برای استراحت ،گردشگران را بهسوی پارکهای اطراف
شهر هدايت ميکند .اين در حالي است شهر جوانرود ميتواند پتانسيل داشتن کمپ بزرگ
گردشگر با امکانات رفاهي مناسب و سرگرمکننده در شمال شهر به دليل فضای باز و
دسترسي به دو پارک هالنيه و ماپريس ،صدها گردشگر را برای اسکان و تأثير اقتصادی
1. Alan A. Lew
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بيشتر بر شهر جوانرود داشته باشد .نگاه فن ساالرانه حاکم بر طرح توسعه شهر جوانرود و
تنها ديده شدن بعد کالبدی و فيزيکال و ناديده گرفتن اين مسئله منجر به احداث مسکن
مهر جوانرود در شمال شهر که زير سرمايهی اجتماعي شهر گردشگری ميتوانست بخشي
از آن باشد مورد غفلت قرار گرفته است.

شكل ( )0شهر جوانرود و نگاه فن ساالرانه به توسعه شهري

بيش از  32درصد منطقه پاوه دارای شيب بسيار است اين امر باعث گرديده که
سکونتگاههای منطقه نيز بر روی دامنههای بسيار شيبدار و بهصورت بافت خطي استقرار
يابند .بهواسطه همين ويژگي توپوگرافي شهر پاوه را شهر هزار ماسوله استان کرمانشاه مي-
نامند که يکي از پتانسيلهای گردشگر پذير بهواسطه داشتن ويژگي پلکاني بودن آن در
استان کرمانشاه است.
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شكل ( )3تأثیر نگاه فن ساالرانه بر شهر پاوه (سمت راست) و شهر پالكاني پاوه بدون تغییرات (سمت چپ)

با مقايسه دو تصوير ر ويکرد تکنوکراتيک يا «فن سـاالرانه» بـه حيـات عمـومي و شـهری
به سوی از بين رفتن ساختار پلکاني شهر پاوه و تبديل آن بـه سـاخت وسـازهای طبقـاتي و
هضم صورت اصلي شهر مي توان مشاهده نمود که در شهر کرمانشاه صدها خانه قديمي
با قدمتي بيش از صد سال موجود است که با تبديل آن ها به خانه بوميهـای شـهری مـي-
تواند در رونق گردشگری شهری مؤثر باشد .نگاه فن ساالرانه در حال تغيير ايـن بناهـا در
سطح شهر است .زيرا حامالن اين رويکرد با بهره برداری سوء از مفهوم «تخصص» نهتنهـا
اجازه بهرهگيری از دامنهای متنوع از «متخصصان» و «مردم» را نميدهند  -زيـرا تخصـص
را تنها «تخصص فني» ميدانند .آنان بر اسـاس تصـويری «ايـدهآل» از شـهر ،هـدف هـايي
توسعه ای را مشخص ميکنند و سپس همگان را به تـالش در راسـتای تحقـق آن اهـداف
فراميخوانند .حال آنکه ميدانيم بدون توجه کافي به «ميـانجي»هـای اجتمـاعي و انسـاني
توسعه ،آنچه برجا ميماند خيل عظيم «تخريب»هايي است که شايد به «ساخت وساز»هايي
نيز منجر شود ،اما «توسعه» ای اجتمـاع محـور (بـا ويژگـيهـايي همچـون شـمول گرايـي،
رعايت حقوق بشر و عدالت) را در پي نميآورد .با چنين مقدماتي است که فـن سـاالری
در منتهي عليه منطقي خود به ابزاری در دست سـرمايه شـهری تبـديل مـيشـود و کـاری
نميکند جز فراهم آوردن شرايط بـه جريـان افتـادن سـرمايه در شـهر و آغـاز جريـاني از
«تخريب»های مکرر ساحتهای حيات جمعي که از ميان رفتن هر يک از آنهـا متـرادف
با ايراد زياني جدی به نهادهای شهری نيز هست.
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شكل ( )5تغییر در بافتهاي قديمي شهر کرمانشاه (محله فیضآباد)

شكل ( )0تأثیر هم بافته تفكر فن ساالرانه بر گردشگري در طرحهاي توسعه شهري
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نتیجهگیري و بحث:
نتايج ابعاد سهگانه نشان داد که نگاه فن ساالرانه و تکنوکرات در طرحهای شهری،
گردشگری را به حاشيه رانده و پتانسيلهای گردشگری شهری را کمرنگ نموده و منجر به
از دست رفتن هويتهای اصلي جاذبههای گردشگری شده است .اين طرحها ازلحاظ
نظری و محتوايي نظير عدم توجه به ماهيت چندبعدی شهر و متغيرهای پيشبيني ناپذيرآن،
تقليل برنامهريزی جامع شهری به برنامهريزی کالبدی ،عدم توجه کافي بهضرورت
هدفگذاری ،تصميم سازی و تصميمگيری ،عدم توجه کافي به لزوم تلفيقي اهداف
کالبدی با اهداف محيطي و اقتصادی -اجتماعي منجر به تخريب کارکردهای اصلي شهر
شده و تنها نگاه فني را مدنظر داشته است.
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برقراري

ارتباط
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متناسب با فضاها و کالبد

توسعهي شهري

شهري طرحهاي موجود

عدم ارتباط این طرحها

ایجاد گسستگی مدیریتی

پیامدهاي

با طرحهای با محوریت

شهری

جايگاه ضعیف

گردشگری

و

ناهماهنگی

مدیریت کالنشهر در

گردشگري در

موضوع گردشگری

طرحهاي توسعه

شهري
ايجاد

بافت

و فضاي

نامناسب شهري به دلیل
عدم توجه به گردشگري

تحققناپذيري آنها با بافت-
هاي

غیر

مرتبط

با

گردشگري

شكل ( )3پیامدهاي ضعف گردشگري در طرحهاي توسعه شهري

نتايج نهايي نشان داد که بافت ارزشمند شهری به دليل نقش پررنگ تکنوکراتها از منظر
گردشگری کم رنگ شده و ديگر جذابيت اوليه را برای گردشگر ندارد .همچنين نتايج بيانگر
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اين بود که در برخي از شهرها عدم توجه به بخش گردشگری برای احداث فضاهای گردشگر
پسند و جايگزين نمودن آن با فضای مسکوني مانند مسکن مهر و … بر جذابيت اين شهرها در
جذب گردشگر کاسته شده است.
پیشنهادها
ايجاد ارتباط ارگانيک بين بخش جنوبي و شمالي بازار کرمانشاه با زدن يک پل مبتني بر
ساختار ارگانيک بازار نه امروزی
احيای خانههای قديمي محلهی فيضآباد و تبديل آنها به اقامتگاههای بومگردی و هتلهای
با بافت سنتي
بازخواني شکارگاه طاقبستان و برجسته کردن اولين انيميشن بشر در جذب گردشگر
احيای محوطه شکارگاه گراز و شکارگاه آهو و ايجاد پياده راه گردشگری بين تاق بستان و
شکارگاه
اتصال گذشته ،حال و آينده شهر به يکديگر (تداوم تاريخي)
جلوگيری از ساختوسازهای اطراف نقاط تاريخي شهر ازجمله مجموعه تاريخي آناهيتا
تدوين ضوابط و دستورالعملهای جلوگيری از ساختوسازهای امروزی و حفظ بافت پلکاني
شهر پاوه
تدوين سازوکار حفاظت ،مرمت و ايجاد بهرهبرداری مناسب محوطهسازی و تعيين حريم و
ايجاد امکانات در جلوگيری از فرسودگي جاذبههای تاريخي يادماني تپه سهگانه ،گور دخمه،
سنگ مذبح و ديگر آثار شهر روانسر برای بازديد گردشگران.
تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
سپاسگزاري
نويسندگان اين پژوهش بر خود الزم ميدانند که از زحمات و همکاری صميمانه کليه افراد
شرکتکننده در جريان مطالعه تشکر و قدرداني نمايند.
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ضيايي ،محمود و شجاعي ،مسلم ( .)1839سطحبندی مقصدهای گردشگری :واکاوی مفهومي نو
در برنامهريزی فضايي گردشگری ،مطالعات گردشگری ،شماره .18
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عزتپناه ،بختيار؛ سبحاني ،نوبخت؛ رشيدی ،ابراهيم و حصاری ،اصغر ( .)189۷بررسي نحوه توزيع
عوامل کاربری اراضي شهری در طرحهای توسعه شهری از منظر عدالت اجتماعي ،مطالعه
موردی :شهر شاهيندژ .دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشهای بومشناسي شهری،
.۷9-۱۷ ،)12(۱

علي اکبری ،اسماعيل؛ رهنمايي ،محمدتقي و ابراهيمي بوزاني ،مهدی ( .)1892بررسي

روششناسي طرحهای توسعهی شهری در ايران ،جغرافيا (فصلنامه علمي– پژوهشي انجمن
جغرافيای ايران) ،دوره جديد.)8۴(11 ،
عليزاده ،کامران؛ احمدتوزه ،واحد و عزيزيان ،صالح ( ،)189۷تحليلي بر وضعيت توسعه

گردشگری و موانع عمده جذب گردشگر در شهرها (مطالعه موردی :مهاباد) ،گردشگری
شهری.288-2۱2 ،)3(2 ،
قرباني ،حميد؛ احمدی ،سجاد؛ معرفتنيا ،سارا ( ،)1892نقش مديريت شهری در توسعه پايدار
گردشگری شهر بوشهر .ماهنامه پيام سبز.88-8۴ ،112 ،
قنبری ،ابوالفضل؛ درخشان ،الهام؛ صالحي ،سيدموسي و احمدی نصرآبادسفلي ،اهلل داد (.)189۱
بررسي اثرات گردشگری شهری بر کيفيت زندگي شهروندان مطالعه موردی :شهر ياسوج.
گردشگری و توسعه.28-۷۷ ،)1(۱ ،

مثنوی ،محمدرضا ( .)1833توسعه پايدار و پارادايمهای جديد توسعه شهری :شهر فشرده و شهر
گسترده .مجله محيطشناسي.39-12۷ ،81 ،
ملکي ،سعيد و سجاديان ،مهيار ( .)189۱گذری و نظری بر مناسبات معماری و شهرسازی با

ايدئولوژی سرمايهداری و پارادايمهای مدرنيسم و پستمدرنيسم .جغرافيا و برنامهريزی
شهری چشمانداز زاگرس.۱9-119 ,)88(9 ،
مدني بروجني ،سيد احمد و نصر ،احمدرضا ( .)1833سه سوسازی :راهبردی برای نوآوری در
پژوهشهای آموزشي ،نوآوریهای آموزشي.۱8-۴8،)82(3 ،
موحد ،سپيده و طبيبيان ،منوچهر ( .)189۷تحليل نگرشها و بهرهگيری از دانش بومشناسي شهری

در برنامهريزی ،با نگاهي بر نمونههای موردی از برنامههای ملي تا محلي .علوم و
تکنولوژی محيطزيست.)2(22 ،
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