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چکیده  

برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

براي توسعۀ گردشگري تنها وجود جاذبههاي گردشگري ،منابع و فعاليتهاي اوليۀ ديگر كافي نيست؛ بلكه برنامهريزي و مديريت
اين بخش اهميت بهسزايي دارد .برنامهريزي اين بخش در نوع خود از پيچيدهترين انواع برنامهريزيها بهشمار ميرود .به اين دليل
كه داراي ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي بوده و با محيط و عوامل سياس��ي ارتباط تنگاتنگي دارد .لذا توس��عۀ پايدار
گردشگري نيازمند شناخت و توجه به تمامي ابعاد اين فعاليت گسترده است .بايد توجه داشت كه رونق فعاليت گردشگري ،بدون
برنامهريزي انديش��مندانه و بلندمدت ،نه تنها به رش��د و توسعۀ همهجانبه و پايدار مناطق و كشورها منجر نمیشود ،بلكه موجب
فرس��ايش تدريجي منابع ،فعاليتها و ابعاد زندگي انس��اني ميگردد و گردشگري را به تهديدي براي توسعۀ پايدار منطقه تبديل
مينمايد.
در ميان شهرهاي تاريخي و مهم ايران ،شهر یزد نيز به دلیل موقعیت نسبی و همچنین برخورداری از جاذبههای طبیعی ،تاریخی
و فرهنگی فراوان و مطرح ش��دن بهعنوان دومین شهر خشتی جهان از سوی سازمان بینالمللی یونسکو ،فرصت بينظيري براي
توسعۀ گردشگري به حساب ميآيد كه تاكنون چندان مورد استفاده قرار نگرفته است و در صورت مدیریت اصولی میتواند پذیرای
گردشگران مختلف باشد.
از ای��ن رو ،پژوه��ش حاضر در نظر دارد ،فرصت بهرهمندي از مزاياي متعدد گردش��گري در ابعاد مختلف را از طريق برنامهريزي
استراتژيك و با بهرهگيري از اصول توسعۀ پايدارگردشگری و از طریق روش مطالعه موردي تبيين نماید.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که میتوان با سنجش جاذبههای گردشگری و امکانات موجود ،نقاط ضعف ،فرصتها
و تهدیدها و سپس برنامهریزی برای توسعۀ آنها و با اتکاء به برنامهریزی راهبردی ،بستری مناسب جهت توسعۀ امر گردشگری
در س��طح ش��هر فراهم آورد و با توسعه و بهرهگیری مستمر از جایگاه فرهنگی -تاریخی شهر یزد ،وجهۀ این شهر را بهعنوان یک
مقصد گردشگری در سطح ملی و فراملی تقویت نمود.
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واژههاي كليدي  :

برنامهریزی راهبردی ،گردشگری ،برنامهریزی راهبردی گردشگری ،گردشگری پایدار ،یـزد
 - 1این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ برنامهریزی شهری و منطقهای دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین با عنوان “برنامهریزی توسعۀ
فضایی گردشگری در شهر یزد با رویکرد گردشگری پایدار” است.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوینm.montazeri33@gmail.com ،
 -3استادیار گروه شهرسازی دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)
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مقدمه
هر چند که ایران از نظر جاذبههای گردش��گری جزء ده کش��ور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیادی برای جهانگردی و

گردشگری بینالمللی برخوردار است ،با این حال بنا به دالیل مختلفی ،سهم ایران از درآمدها و نتایج مثبت گردشگری در سطح

بس��یار پایینی قرار دارد .تجربيات جهاني و تجربه گذشته كشورمان نشان ميدهد كه هر چند وجود امكانات مهياي گردشگري،
ش��رط الزم براي توس��عۀ فعاليت گردشگري است وليكن شرط كافي نيست .الزمۀ توسعۀ فعاليت گردشگري و جذب گردشگران
بيشتر ،برنامهريزي مناسب براي همۀ عناصر و اجزاي تشكيلدهندۀ گردشگري ،از جمله جاذبههاي مهيا ،است؛ بهطوریكه بتوانند
رضايت خاطر گردشگران را فراهم آورند.

در تحقیق حاضر ،صنعت گردش��گری بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی توس��عه در ش��هر و استان یزد مورد توجه قرار گرفته است.

شهر يزد با برخورداري از جاذبههاي فراوان تاريخي و فرهنگي بهعنوان مقصد بسياري از گردشگران ،نيازمند تقويت و توسعۀ انواع
ساختارهاي زيربنايي و برنامهريزي كالبدي -فضايي مناسب است تا گردشگران بتوانند از مواريث تاريخي و اماكن تفريحي شهر

حداكثر استفاده را ببرند .لذا به داليل مختلف ،توسعۀ گردشگري و در نتيجه برنامهريزي براي آن ضرورت دارد .امید است بتوان
با برنامهریزی صحیح ،شاهد پیشرفت طرحها و صنعت عظیم گردشگری در کشور عزیزمان ایران و بهخصوص استان و شهر یزد
باشیم.

 .1پایههای نظری تحقیق

 .1-1کلیاتی درباره مفاهیم و تعاریف گردشگري و گردشگر

لغت گردش��گری ( )Tourismاز کلمۀ  Tourبه معنای گش��تن أخذ شده که ریشه در لغت التین Turnsبه معنای دور زدن،
رفت و برگش��ت بین مبدأ و مقصد و چرخش اس��ت که از یونانی به اس��پانیایی و فرانس��ه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است

(.)Oxford,1970:189

در واقع این واژه به معنای مسافرت کردن ،جابهجایی و حرکت به سوی اهداف مختلف به منظور تفریح ،تفرج ،سیاحت ،زیارت،

گذران اوقات فراغت ،استراحت ،آشنایی با سایر فرهنگها ،باستانشناسی و  ...است .گردشگری به سفر به خارج از کشور و با مدت

زمان بیش از  ۲۴ساعت اطالق میشود (محالتی.)2 :1380 ،

(پارسائیان .)32:1377،طبق تعريف سازمان جهاني جهانگردي ،جهانگرد كسي است كه به سرزمين يا كشوري غير از جايي كه

اقامت دائمي دارد ،س��فر كند و حداقل يك ش��ب و حداكثر يك س��ال در آن جا ميماند .دليل عمدۀ مسافرتش اشتغال بهكاري

بهمنظور دريافت مزد نيست (محالتی.)40 :1380 ،

بعض��ی از تعاریف کوش��یدهاند ،همپوش��ی عوام��ل مختلف را در توصیف گردش��گر در نظ��ر بگیرند ،بهگونهای ک��ه کولتمن در
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ِ
دست کم ،یک ش��ب در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر برد
جهانگرد یا گردش��گر کس��ی است که

تعری��ف خ��ود بُع��د فاصله و جنبۀ اقتص��ادی را مد نظر دارد .او گردش��گری را مس��افرتی کوتاهمدت که از نقطهای ش��روع و در

نهای��ت ب��ه همان نقطه باز میگردد و در طول مس��افرت بر اس��اس یک برنامۀ خاص از مکانها و جاهای متعدد دیدار میش��ود
در نظر گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و از روی اختیار ،گردش��گری مس��افرتی داوطلبانه و موقتی تعریف ش��ده اس��ت که
ب��رای بهرهگی��ری از چش��ماندازهای تازه و تجربیات جدید در یک س��فر نس��بتاً طوالنی (از نظر بعد مس��افت) ش��کل میگیرد
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و مبال��غ زی��ادی ارز که گردش��گران خرج میکنن��د ،تعریف نموده اس��ت ( .)Miciel,1989: 3همچنین در تالش��ی دیگر ،با

( .)Manely, 1990: 4در بع��د جغرافياي��ي ،گردش��گري زماني از فعالي��ت گذراندن اوقات فراغت يا تفريح تعريف ميش��ود

كه مس��تلزم غيبت ش��بانه از مكان مس��كوني عادي اس��ت ( .)Skinner, 1999: 280از بعد اجتماعي نيز تعريف گردش��گري،
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فصل مشترك بين زندگي عادي ساكنان بومي به زندگي غير عادي گردشگران را در بر ميگيرد ( .)Barnard, 1996: 552هولدن

4

گردش��گری را فعالیتی اجتماعی میداند که ش��امل رفتار انس��انی ،اس��تفاده از منابع ،تعامل با دیگران ،اقتصاد و محیط اس��ت

(.)Holden, 2003: 3

ارزش
بعضی دیگر از صاحبنظران معتقدند ،گردش��گری از آن جهت که کاال و خدمات تولید میکند و با نیروی کار ،س��رمایه و
ِ
افزوده در ارتباط اس��ت ،میتواند صنعت به حس��اب آید .از جهت دیگر ،خدمات ارائهش��ده این صنعت در مواردی نظیر میزان
رضایتمندی گردشگران و تجربیات آنان غیر قابل لمس هستند و لذا با صنایع دیگر قابل قیاس و مقایسه نیست .مضافاً آن که

بس��یاری از خدمات ارائهش��ده توسط این صنعت مشمول مخاطبان غیرگردشگر (س��کنۀ بومی) نیز میشود .بدین لحاظ توصیه
میگردد ،گردشگری را مجموعهای از صنایعی مرتبط با این امر بدانیم (توالیی.)18-19 :1386 ،

بای��د توج��ه داش��ت گردش��گری مانن��د ه��ر موض��وع چندبُع��دی دیگر ،ی��ک نظام اس��ت .ب��ه تبع ای��ن خصیص��ه و اینکه
ه��ر سیس��تم از اجزای��ی تش��کیل میش��ود ،گردش��گری نی��ز عناص��ر و اجزای��ی دارد که ب��ا ترکی��ب یکدیگر ،ی��ک کلیت

را بهوج��ود میآورن��د .درک درس��ت ه��ر سیس��تم به ش��ناخت اج��زای سیس��تم و کلی��ت آن ،نیازمند اس��ت .اینس��کیپ

5

دانش اجزایی تش��کیلدهندۀ توس��عۀ گردشگری و ارتباطات بین آنها را ،اس��اس درک برنامهریزی گردشگری میداند و نظام
گردشگری را متشکل از این عناصر میداند:
جاذبهها و فعالیتهای توریستی
مراکز اقامتی
تسهیالت و خدمات توریستی دیگر
تسهیالت و خدمات حمل و نقل
تاسیسات زیربنایی دیگر
عناصر موسساتی(.)Inskeep, 1991: 39
شکل  :1عناصر تشکیلدهندۀ گردشگری

برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری
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( ماخذ) Gum, 1998: 46 :
4- holden
5- Inskeep
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 .2-1اثرات توسعۀ گردشگری شهری
گردش��گری با توجه به تفاوتهای مکانی و زمانی ،اش��کال خاصی به خود میگیرد ،یعنی گاهی محصول یک جامعه محس��وب
ش��ده و از آن تأثی��ر میپذیرد و گاهی نیز بر جوامع تاثیر میگذارد (حیدریچپان��ه  .)17-20 :1387،از این رو یکی از مهمترین
دالیل توجه و التفات دولتها به گردشگری ،اثرات اقتصادی این صنعت در توسعه و رشد ملی آنهاست .گردشگری ضمن ایجاد
یک سلس��له فعالیتهای جدید در جامعه ،موجب فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی شده و میتواند در موازنۀ ارزی نیز اثرات
س��ازندهای داش��ته باشد .بخشهای حمل و نقل ،مواد غذایی ،سوخت و انرژی ،صنایع دستی و بخش ساختمانی و دیگر موارد به
تبع فعالیتهای گردش��گری رونق میگیرند و موجبات اش��تغال و توسعۀ اقتصادی را فراهم میآورند .از این رو برخی از کشورها،
گردش��گری را محور اصلی فعالیتهای اقتصادی خود قرار داده و از این طریق به منافع سرش��اری نیز دست یافتهاند .بهطور کلی
اثرات سازندۀ اقتصاد گردشگری را میتوان در زمینههای زیر جستجو کرد:
منافع حاصل از اشتغالزائی و درآمدزائي گردشگری
منافع حاصل از مالیاتهای اخذ شده از فعالیتهای گردشگری و ایجاد امکانات برای جامعه
حفظ آثار باستانی ،ابنیۀ تاریخی ،جاذبههای طبیعی به عنوان منابع درآمدزای اقتصادی
توسعۀ صنایع دستی و محلی و فعال شدن صنایع قدیمی و فراموششده.
الزم بهذكر اس��ت كه مزاياي گردش��گري تنها به ايجاد فرصتهاي شغلي و درآمد محدود نميشود ،بلكه بهدليل چندبُعدي بودن

اين صنعت  ،در صورت برنامهريزي صحيح و اصولي ،اين صنعت قادر به ايجاد منافع مستقيم و غير مستقيم متعدد در زمينه هاي

گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،محيطي و سياسي مي باشد.گردشگري را مي توان به عنوان يك وسيله ارتباطي در تعامل
بين فرهنگ ها قلمداد كرد .به اين ترتيب كه تفاوت فرهنگي انگيزه اي براي بازديد از فرهنگهاي ديگر ايجاد ميكند .از اين رو
گردشگري به عنوان ابزاري جهت ترويج صلح و تفاهم در بين ملل و دوستي در بين اقوام مختلف ياد ميشود .از جمله پيامدهاي
بالقوه مثبت گردشگري از بعد فرهنگي ،ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
توسعۀ روابط فكري ،فرهنگي ،هنري و اجتماعي بين كشورهاي صادركنندۀ گردشگر و کشورهای پذيراي گردشگر
گسترش مبادالت و همكاري ،همدلي و تفاهم بينالمللي و تقويت همبستگي ميان مردم جهان و تحقق صلح جهاني
نظر جهانگردان كوششهاي جديدتري در زمينۀ حفاظت از آثار تاريخي بهعمل آيد.
احياء هويت فرهنگي و احساس غرور ملي با حفظ و اشاعۀ هنرهاي سنتي ،آداب و رسوم باستاني ،احياء و افزايش كيفيت صنايع
دستي
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حفاظت و نگهداري آثار و ابنيۀ تاريخي ،گردشگري انگيزۀ حفظ آثار باستاني را تقويت ميكند و موجب ميشود تا براي جلب

همچنین ارتقای س��طح آگاهی مردم و ترویج فرهنگ زیس��ت محیطی در میان گردشگران در راستای حفاظت از محیط زیست
وبهس��ازی آن ،ایجاد انگیزه بهمنظور اعمال مدیریت محیط طبیعی و حفاظت دائم و مس��تمر از آن از جمله آثار مثبت ناش��ی از
خسارتهایی است که از نظر فیزیکی به محیط زده میشود و محیط را از روند طبیعی و تکاملی خود خارج میسازد و در برخی

شماره47-48

گردش��گری بر روی زیس��ت بومهای طبیعی محسوب میشود (توالیی .)113 :1386 ،اثرات منفی گردشگری بر عوامل محیطی،
موارد چشمانداز محیط با آن تغییر مییابد (موحد.)129 :1386 ،
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 .3-1توسعۀ پايدار گردشگري 6و گردشگری پایدار

7

سازمان جهاني جهانگردي تعريفي قابل قبول از توسعۀ پايدار گردشگري ارائه كرده است كه در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد.

از نظر اين س��ازمان ،توس��عۀ پايدار گردشگري نوعي از گردشگري است كه به مديریت تمامي منابع منجر گردد ،به شيوهاي كه
ضمن رعايت ش��ئونات فرهنگي ،فرايندهاي اساسي زيست محيطي ،تنوع عوامل زيست محيطي و سيستمهاي حمايتي زندگي
حفظ شود.

عالوه بر آن توس��عۀ پايدار گردش��گري فرايندي است كه نياز گردش��گران فعلي و جامعه ميزبان را تأمين نموده و در عين حال
موجب حمايت از اين نياز و تقويت آينده آن ميش��ود (رنجبریان و زاهدی .)173-174 :1388 ،توسعۀ گردشگری پایدار منجر

به مدیریت منابع تمام مناطق به شیوهای میشود که نیازهای اقتصادی و اجتماعی و زیباییشناسی را برآورده و تعامل فرهنگی،
فرایندهای اکولوژیکی ،تنوع حیات و سیستمهای حمایت از حیات حفظ میشود (گلی.8)1 :1388 ،

توسعۀ پایدار گردشگری دارای سه جنبۀ زیر است:
حفاظت از محیط زیست
حفظ منابع و میراث فرهنگی
حرمت و احترام به جوامع
از این رو گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا درآید تا بتواند حرکت امید بخشی را در توسعۀ همهجانبۀ

فضاهای جغرافیایی تضمین کند (منصوری .)37 :1381 ،در واقع گردشگری پایدار را توریسمی میدانند که از نظر اکولوژیکی و

بومشناختی بیخطر بوده و از نظر اقتصادی قابل اجرا و ممکن و از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد (تاجر ،حدادی.)38 :1388 ،
در یک جمعبندی میتوان گردشگری پایدار را ،به کارگیری ظرفیتهای مناطق طبیعی برای احیا و بهرهوری منابع آن در آینده،
کمک به شناخت آداب و رسوم و شیوههای زندگی مردم محلی برای کسب تجربۀ گردشگری ،پذیرفتن سهم عادالنۀ مردم محلی
از سودهای گردشگر و باال بردن اشتیاق و انگیزۀ مردم محلی دانست (.)Fennell,1999: 20

بنابراین گردشگری پایدار آن نوع از گردشگری است که کمترین اثر منفی را بر محیط و فرهنگ محلی داشته باشد .در واقع نوعی

گردشگری مسئوالنه است که هم نسبت به تغییرات اکولوژیکی و هم نسبت به تغییرات فرهنگی حساس است.
برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

  .4-1برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

9

  مط��رح ش��دن رویکرد راهب��ردی در برنامهریزی گردش��گری به دهه  1970می�لادی برمیگردد .به عنوان نمونه در س��ال
 1965میالدی در یک گزارش تحت عنوان “مصرف گردش��گران بلژیکی؛ تکامل گذش��ته و آینده آن” بحث شده است که در

گردش��گری باید از تکنیکها به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم اس��تفاده کرد ،برای اینکه با آنها کامل میشود .این دیدگاه
عوام��ل خارجی(محیط سیس��تم) و تا حد ام��کان اصالح و تغییر آنها را به رس��میت میشناس��د(معصومی.)132 :1388 ،
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برنامهریزی راهبردی در توس��عۀ گردش��گری با توجه به ش��رایط عدم ثبات موجود در این بخش و ماهیت اینگونه برنامهریزی

میتواند کاربرد داشته باشد .بهرهگیری از این نوع برنامهریزی با توجه به اینکه اصول آن در روند تکامل خود با تعدیل نگرش و
پرداختن به موضوعات نظری و شناختی بیشتر به برنامهریزی عملی ،نحوه اجرا و مشارکت میپردازد ،در برنامهریزی برای توسعۀ

 - 8انتشار یافته در سایت اینترنتی http://pnumbt.persianblog.ir/post/173
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گردشگری قابل به کارگیری است (بهزادفر ،زمانیان.)90 :1387 ،
در این رویکرد ،برنامهریزی گردشگری باید محتوای محیطی و پیشنهادهای برنامه را نیز شناسایی کند و همچنین در مقایسه با

دیگر رویکردهای برنامهریزی ،به عوامل محیطی ،فرهنگی -اجتماعی و مفهوم توسعۀ پایدار بر اساس تحلیل دقیق منابع و توسعۀ

کنترل ش��ده ،تأکید بیش��تری میکند .با توجه به الزامات این نوع برنامهریزی فنون پیمایش و تحلیل دادههای مربوطه ،به حد

زیادی توسعهیافته و اصول برنامهریزی و استانداردهای توسعه به کار گرفته میشوند .در این رویکرد برنامهریزی کانون توجه به

"روشهای کارایی اجرای برنامهها" معطوف ش��ده است (معصومی .)132 :1388 ،در واقع برنامهریزی راهبردی گردشگری ،یک
تصویر کلی از گردشگری با افق دید بلندمدت و بهصورت پلی بین گذشته ،حال و آینده مهیا میسازد (همان.)184 :

اهم محورهاي مطرح در برنامهريزي استراتژيك مشتمل بر هدايت فعاليتهاي گردشگري ،نحوه اعمال آن و چرايي و توجيه آنها

با توجه به حفاظتهاي زيستمحيطي و كاهش اثرات مخرب و جلوگيري از ساخت و سازهاي بيرويه است (.)Alipour,1996

توجه به جاذبههاي گردشگري ،مطالعه در خصوص ماهيت ويژۀ اماكن گردشگري ،تسهيالت حمل و نقل ،دسترسي گردشگران

و نگرش گردش��گران در ارزيابي جامعه مقصد از جمله محورهاي مطالعاتي مطرح در اين قس��م از برنامهريزي است (Charles,

.)2000

 .2مطالعه موردی :شهر یزد
 .1-2معرفی اجمالی شهر و بررسی وضعیت صنعت گردشگری در شهر یزد
منطقه یزد از سرزمینهای باستانی اقوام ایرانی و دارای میراث درخشانی از فرهنگ و تمدن کهن و ادوار مختلف تاریخی با قدمت

سه هزار سال است و یکی از مراکز مهم فرهنگ و تمدن بهشمار میرود .سازمان یونسکو یزد را در کنار ونیز ایتالیا ،بهعنوان یکی
از شهرهای تاریخی و اولین «شهر خشت خام جهان» نامیده است .در این شهر بیش از  6500اثر و بناهای تاریخی شناخته شده

است .این استان در میان استانهای اصفهان ،فارس ،خراسان (جنوبی و رضوی) ،سمنان و کرمان احاطه شده است و به تعبیری

قطب مرکزی راههای کش��ور محسوب میگردد .اس��تان یزد دارای آب و هوای نیمهگرم در تابستان و زمستانهای سرد و عمدتاً

خشک است.

حاشيۀ كوير از جلوۀ ويژهاي برخوردارند؛ از يكسو شكل پايدار ،پويا و سازگار با محيط طبيعي و اجتماعي در بخش تاريخي شهر و

از سوي ديگر رشد شتابان فضاهاي شهري در بخش جديد از خصوصيات بارز اين شهرها است .مشخصترین وجهۀ شهر ،معماری
خاص کویری آن است .بادگیرها ،منارهها و گنبدها مشخصترین جنبۀ ظاهری معماری یزد است .در این معماری از بادگیر برای

گرفتن جریان باد و خنککردن فضای ساختمان به کار میرفتهاست( .به همین دلیل به شهر یزد ،شهر بادگیرها لقب دادهاند).

برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

در ارتباط با خصوصیات کالبدی و ویژگیهای خاص معماری و شهرس��ازی این خطه باید به این نکته اش��اره کرد که ش��هرهاي

شایان ذکر است این استان نهتنها از نظر منابع انسانی و صنعتی غنی است ،بلکه دارای میراث فرهنگی و منبع گردشگری طبیعی
متعددی شامل منحصربه فردترین بافت تاریخی بکر مدنی و زنده دنیا ،آثار متعلق به دوران قبل از اسالم ،معماری اسالمی (مسجد

غذاهای محلی ،آداب و رس��وم و س��نتهای خاص ،همزیستی پیروان ادیان مختلف و  ...است .قابل توجه است که فرهنگ ،آداب

شماره47-48

جامع کبیر یزد ،مجموعۀ امیر چخماق و  )...و نیز سرمایههای فرهنگی غیرملموس شامل هنرهای سنتی و صنایع دستی ،پوشاک،
و آیینهای ملی و مذهبی مردمان یزد به علت واقع شدن در مرکز ایران و مصون بودن از هر گونه تهاجم خارجی ،دستنخورده
باقی مانده و مهمان دوستی و خونگرمی آنان زبانزد خاص و عام است.
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عالوه بر ظرفیتهای مذکور ،استقرار این خطۀ کویری در دو زیستکرۀ بیابانی -کوهستانی ،منابع گردشگری طبیعی ارزشمند

متنوعی را نظیر :رش��تهکوههای ش��یرکوه ،دشت کویر ،مناطق حفاظت شده ،مناطق و روستاهای هدف گردشگری ،غارها ،آبشار
درهگاهان و  ...به وجود آورده اس��ت .ش��هر یزد نهتنها مرکز ثقل جمعیت ،بلکه مرکز ثقل فعالیتهای صنعتی و خدماتی استان

را شامل میشود و بهعنوان مرکز مبادالت بازرگانی و اقتصادی سراسر استان و فراتر از آن استانهای همجوار نقش خود را ایفا

میکند.

مارکوپولو جهانگرد ونیزی س��دۀ  13میالدی میگوید« :یزد ش��هر بزرگی اس��ت که از لحاظ تجارت و رفت و آمد نقطۀ مهمی

بهش��مار میرود .موقعیت خاص آن در مرکز کش��ور ،رونق نس��بی تجارت و اقتصاد ،تقدس خاص مذهبی و از همه مهمتر تالش
خستگیناپذیر و مستمر کویرنشینان عوامل اصلی تداوم حیات این سرزمین محسوب میشود» (عالمزاده.)30 :1386 ،

بهطور کلی ش��هر یزد بهدلیل برخورداری از س��رمايههاي الزم و اوليۀ گردشگری از قبیل منابع طبيعي زيبا و جذاب و همچنين

سرمايههاي مصنوع واجد ارزش تاريخي و فرهنگي ،استعداد زیادی برای جذب گردشگر و قابلیت باالیی در جذب سرمایه برای

ایجاد صنعت گردش��گری و خدمات وابس��ته به آن را چون هتلداری و رس��توران دارد که هر چه توجه بيشتري به اين سرمايهها

و فرصتها ش��ود ،زمينۀ حضور فعال در عرصۀ منطقهاي و جهاني صنعت گردش��گري بيشتر فراهم خواهد شد .مطالعات صورت

گرفته در خصوص بررس��ی وضع موجود صنعت گردش��گری در شهر یزد نش��ان میدهد که این صنعت از وضعیت رو به رشدی
برخوردار است .گواه این مدعی بررسی شاخصهای گردشگری و آمار و ارقام مربوط به آن است؛ بهطوری که در سال  1385حدود

 21608گردش��گر خارجي وارد اس��تان يزد شدند .اين در حالي است که ،بر اساس آمار سال  1387يزد ميزبان بيش از 31760
گردش��گر خارجي بوده اس��ت .ميزان گردشگران داخلي نيز از افزايش  50درصد برخوردار بوده است ،بهنحوي كه آمار 171000

نفر گردشگران داخلي در سال  1385به بيش از  247000نفر در سال  1387رسيده است (خبرگزاري فارس .)1388/7/5 ،آمار

گردشگران داخلی با %20و گردشگران خارجی با  %55افزایش در سه ماهۀ اول سال  1388نسبت به مدت زمان مشابه در سال

 ،1387نشانگر روند مثبت و رو به رشد صنعت گردشگری در استان یزد است .جدول  1ارقام مربوط به گردشگران خارجی وارد
شده به استان یزد را در سالهای  1375-87نشان میدهد.

جدول  :1آمار گردشگران وارد شده به شهر یزد
برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری
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سال

تعداد گردشگر

گردشگر داخلی

گردشگر خارجی

1384

29464

10473

18991

1385

142948

132144

10804

1386

222991

200024

22967

1387

279280

247520

31760

1388

251042

223534

27508

(ماخذ :مرکز آمار سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد) 1389 ،

نمودار  :1گردشگران وارد شده به شهر یزد

(ماخذ :مرکز آمار سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان یزد)1389 ،

 .2-2جاذبههاي گردشگري در شهر یزد
 .1-2-2بافت قدیم به مثابۀ جاذبۀ منحصر بهفرد گردشگری شهر یزد
بافت تاریخی یزد با قدمت فراتر از چند صد سال حاصل قرون متمادی زندگی گذشتگان ماست که از جمله بافتهایی است که
هنوز حیات ش��هری در آن جریان دارد .وجود بافت تاريخي متمايز از س��اير بافتهاي شهر بر اهميت و جذابيت این شهر افزوده
است و كل بافت تاريخي شهر را بهعنوان يك جاذبه مطرح ميكند.
تصویر  :1بافت قدیم یزد
برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری
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(مأخذ) www.i3.tinypic.com 1389/11/10:
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تصویر :2محصوریت در کوچه پس کوچههای بافت قدیم شهر یزد

(مأخذ :نگارندگان)1387 ،

ش��هر يزد يكي از نمونههاي بارز ش��هرهاي باستاني ايران زمين ،اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان بعد از ونیز
ایتالیا است و به لحاظ بافت با ارزش ،از درجه و رتبۀ بسيار بااليي برخوردار است .شهر یزد از دو بخش كلي تشكيل شده است

كه شامل بافت قديم و بافت جديد ميشود .بافت تاریخی این شهر با مساحت عرصۀ  743هكتار و مساحت حریم  5000هكتار،
در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسیده است ( .)www.mirasyazd.mihanblog.com 1389/11/10بهطور کلی شهر

يزد داراي  42محلۀ قديمي و سنتي است.
برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

با توجه به این مهم که حفاظت و بازندهسازی بناها و بافتهای تاریخی باعث جذب گردشگر فرهنگی و توسعه صنعت توریسم

میش��ود ،اقدامات مرمتی چندی در بافت تاریخی با هدف حفاظت از بافت کهن با اهتمام به ارزشهای فرهنگی و جهانگردی
صورت گرفته اس��ت .اولین اقدامی که محدوده تاریخی ش��هر یزد را به صورت ویژه و همهجانبه مورد بررس��ی ،برنامهریزی و

طراحی قرار داد؛ تهیۀ «طرح تفصیلی» برای این محدوده بود که در دو مرحله صورت گرفت :ابتدا بخش مرکزی (محلۀ فهادان

و محالت اطراف آن) و بعد بقیۀ بخشها.

محور فهادان به عنوان مرکز شهرتاریخی یزد محسوب میشود و با هدف ایجاد پیوستگی مناسب فضایی -کالبدی در قالب یک

محور فرهنگی و گردشگری مدنظر قرار گرفت .این طرح با هدف کالن «حفاظت از بافت کهن با اهتمام به ارزشهای فرهنگی
شماره47-48

و جهانگردی» از دیدگاه غنی برخوردار بوده و در جزئیات مرمتی اقدامات متنوعی همچون احداث گذرهای جدید ،کفسازی و

بدنهسازی معابر ،تعریض گذر برای دسترسی آسان اتومبیل در محله ،ایجاد پارکینگهای پراکنده در محله ،اصالح نورپردازی
معابر ،تغییر عملکرد و اصالحات کالبدی را نیز به همراه داش��ته و بدین س��بب از دو وجهبهسازی و نوسازی در پاسخگویی به
رفع فرس��ایش کالبدی پرداخته اس��ت ،بهطوری که در این طرح مداخالت مرمتی از نوع بازسازی ،تخریب و دوبارهسازی کمتر

صورت گرفته اس��ت .تحقق هدف وحدتبخش��ی فضایی -کالبدی به عناصر تاریخی موجود ،در قالب اقدامات مرمتی ذکر شده
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نتایج دیگری را نیز به تبع خود داش��ته اس��ت که از جمله میتوان به بهبود س��یمای بصری ،ارتفاء ساختار فضایی و همچنین

تقویت ادراک محیطی پهنۀ مورد مداخله اشاره کرد.

 .2-2-2جاذبههای تاریخی -فرهنگی
شهر يزد در زمينۀ ذخاير كالبدي و آثار و ابنيۀ تاريخي و نيز تجربيات معماري و شهرسازي از غناي چشمگيري برخوردار است .مسجد جامع
کبیر ،آتش��کدۀ زرتش��تیان ،مجموعۀ امیرچخماق ،مدرسۀ ضیائیه (زندان اسکندر) ،آرامگاه س��ید رکنالدین ،دخمه ،آب انبار شش بادگیری،
مجموعۀ خان ،برج و باروی یزد و  ...از آثار شاخص و واجد ویژگیهای با ارزش معماری و شهرسازی ایرانی – اسالمی هستند .همچنین
اس��تان یزد در الیههای مختلف اجتماعی خود از جاذبههای کم نظیر و زیبایی برخوردار اس��ت که آشنایی با آنها از مهمترین ویژگیهای
گردشگری اجتماعی این ناحیه است .جشنها و آیینهای استان یزد که یکی از مهمترین جاذبههای اجتماعی مردم استان به شمار میآیند،
به جشنهای ملی ،خصوصی و مذهبی تقسیم میشوند.
تصویر  :3مراسم نخل برداری در یزد

( ماخذ :نگارندگان)1389 ،

برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

 .3-2-2جاذبههای طبیعی
بیابانها و کویرهای استان یزد توانمندیهای بسیاری از جمله بهرهبرداری از معادن و نمکها ،مهار و انتقال آب شیرین و به زیر
کشت درآوردن زمینهای کنارۀ کویری و بهرهگیری از محیط طبیعی نواحی کویری به عنوان جاذبۀ گردشگری دارند .کویر ساغند
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در بیشتر نقاط استان ،مراسم اعیاد ملی و مذهبی برگزار می شوند که در میان جشنهای ملی ،نوروز باستانی از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است .به علت اسکان تعداد زیادی از زرتشتیان در این استان ،جاذبههای اجتماعی و جشنها و آئینهای آنها
نیز حائز اهمیت است.
از دیگر مراسمهای خاص مذهبی در شهر یزد ،مراسم نخلبرداری در روز عاشورا است که از قدیماالیام در یزد مرسوم بوده است و
جذابیتهای خاصی دارد .در اغلب تکایا و حسینیههای یزد نخل وجود دارد که در واقع عنصری نمادین است که به نشانۀ محفل
حضرت سیدالش��هدا در ایام عزاداری س��یاهپوش و با آئینه و شمشیر تزئین میشود و بر دوش مردم گرداگرد حسینیه یا تکیه به
حرکت در میآید .افرادی که برای ش��رکت در نخلبرداری زیر نخل میروند همه با پای برهنه هس��تند و تعداد آنها بستگی به
بزرگی و کوچکی و وزن نخل دارد (عالمزاده و دیگران.)18 :1386 ،

با حدود  8825هکتار پهنه در شمال خاوری استان با برخورداری از پدیدههای گوناگون کویری ،یکی از نادرترین نواحی کویری
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جهان به ش��مار میرود .وجود غارهای آهکی فراوان و جالب در اس��تان از جمله غار نباتی ندوشن ،غار اشکفت یزدان ،غار موبدان
فیروز ،غار اعال ،غار چک چک ،غار اسالمیه و  ...از دیگر مناظر طبیعی استان هستند .از جمله چشمههای مهم و عمده استان از

نظر گردشگری میتوان چشمههای غربالبیز مهریز ،تامهر تفت و مسیح هرات را نام برد (عالمزاده و دیگران.)10-12 :1386 ،

الزم به ذکر اس��ت ایران زادگاه قنات در دنیا اس��ت و اس��تان یزد از پیش��گامان این فن در فالت ایران بوده است .در حال حاظر

سرنوش��ت بیش از  3000مزرعه به قنات بس��تگی دارد .چرا که این روس��تاها با ایجاد قنات به وجود آمده و با انهدام آن نیز به

ویرانی کشیده خواهند شد .حفظ این آبادیها در جلوگیری از پیشرفت کویر مؤثر است .در شهرستان یزد تعداد  46رشته قنات

موجود اس��ت که از این تعداد دو رش��تۀ آن به نامهای زارچ و فیروزآباد در ش��هر یزد اس��ت و الباقی فاقد آبدهی است (عرصه ،ج

دو .)81:1382 ،همچنی��ن آبانباره��ا که آب قناتها را در خود ذخیره میکردند ،در بافت معماری یزد جایگاهی بس واال دارند؛

بهطوریکه در بیشتر محلهها یکی از چند اثر مهم معماری هستند و قلب محله را تشکیل میدهند .وجود گنبدهای وسیع فراز
منبع ،سردرهای بلند و بادگیرهای متعدد پیرامون منبع مجموعهای شکوهمند و زیبا را عرضه میکند.
تصویر  :4نمونهای از آبانبار در شهر یزد

(مأخذ :مجموعۀ اطالعات و راهنمای سیاحتی یزد نگین کویر)1375 ،
برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

 .3-2برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری در شهر یزد
امروزه تغییر و تحوالت مداومی که در محیط گردش��گری ش��کل میگیرد ،مقاصد را ناگزیر میسازد تا به طور دائم بر رویدادهای

داخلی و خارجی و روندها نظارت داش��ته باش��ند و بدین ترتیب بتوانند در زمان مناس��ب و بر حسب ضرورت خود را با تغییرات

وفق دهند .آنها باید برای بقای خود به شیوهای زیرکانه این تغییرات محیطی را شناسایی کرده و خود را با آنها سازگار نمایند.
این مقاصد بیش از گذشته نیازمند برنامهریزی استراتژیک و تعاملی کارآمد با محیط پیرامون خود هستند و آن دسته از مقاصد

گردشگری میتوانند به آیندۀ خود در جذب گردشگران امیدوار باشند که به خوبی بتوانند از این فرصتهای نوظهور محیطی بهره
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گرفته و از تهدیدهای به وجود آمدۀ ناشی از آن ،پرهیز نمایند.

بهطور کلی برنامهریزی راهبردی گردش��گری یزد ،فرایندی اس��ت در جهت تجهیز منابع گردشگری این شهر و وحدت بخشیدن

به تالشهای آن برای نیل به اهداف و رسالتهای بلندمدت با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی که در ادامه به

نحوۀ بهکارگیری و فرایند این نوع برنامهریزی پرداخته میشود:
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 .1-3-2گام اول :چشماندازسازي  
اولین گام برنامهریزی برای توس��عۀ گردش��گری در شهر یزد تدوین چش��مانداز آتی این شهر است .در واقع چشمانداز تصویری

واقعی اس��ت از آنچه که یک مقصد گردش��گری میخواهد در آینده به آن دست یابد .در این فرایند ،در ابتدا با توجه به مطالعات

تحليلي– بخشي صورت گرفته و همچنين بررسي اسناد فرادست ،کلیۀ چشماندازهای شهر یزد و کلیۀ اسناد و برنامههایی که برای

آینده یزد تصمیمگیری نموده بودند ،تحت عنوان طرحهای فرادست ،مورد بررسی قرار گرفت .همزمان مصاحبه و نظرسنجی از

مسئولین و کارشناسان سازمانهای درگیر مدیریت شهری اعم از سازمان میراث فرهنگی ،سازمان مسکن و شهرسازی ،شهرداری

و همچنین دس��تاندرکاران توس��عه صنعت گردشگری در شهر یزد (آژانسهای مسافرتی و خدماتی ،تورگردانان )... ،و همچنین

فرهیختگان (جامعۀ علمی مرتبط با توریس��م) که هر گروه به نوعی با توس��عۀ گردشگری شهری ارتباط دارند و اخذ دیدگاههای

مسئولین و برنامههای آن سازمانها انجام گردید .اخذ نظرات مردم و گردشگران طی مصاحبهها و نظرسنجیها بخش دیگری از
فرایند مورد نظر بود که هدف از این مرحله اطالع پیداکردن از نظرات و پیشنهادهای طیف مخاطبین گوناگون و مشارکت دادن

ایشان در اداره و ساختن آیندهای بهتر برای شهر یزد بود .نتایج به دست آمده از دو مرحلۀ فوق ،به عنوان راهنمای تعیین آیندۀ

مطلوب مورد نظر قرار گرفت .بیانیۀ چشمانداز توسعۀ گردشگری شهر یزد در افق سال  1410به شرح زیر است:

شهر یزد در سال  ،1410شهر نمونۀ گردشگری فرهنگی– تاریخی است .هويت تاريخي ،فرهنگي شهر
يزد كه تبلور آن در بافتهای قدیمی ش�هر ديده ميش�ود ،به ش�كلي بارز احياء شده و زمينهاي براي
جلب و جذب گردشگران و سرمايهگذاران متعدد در سطوح ملي و فراملي فراهم آورده است؛ بهگونهاي
كه جایگاه قابل توجه را در بین مهمترین شهرهای ایران از نظر گردشگری کسب خواهد نمود و نه تنها
مردم شهر يزد ،بلكه ايرانيان به آن افتخار میکنند.

 .2-3-2گام دوم :بررسی عوامل (داخلی و خارجی) استراتژیک در توسعه بلندمدت گردشگری یزد
برای شکلدهی جدول SWOTبرای توسعۀ بلندمدت گردشگری در شهر یزد ،عنوان چشمانداز شهر یزد در زمینۀ گردشگری،

چه نقاط ضعف ،قوت ،و با چه فرصتها و تهدیدهایی روبهرو اس��ت .مقصود از فرصتها و تهدیدات خارجی ،رویدادها ،روندهای

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بومشناسی ،محیطی ،سیاسی ،قانونی ،دولتی ،فنآوری و رقابتی است که میتوانند به میزان زیادی

در آینده منفعت یا زیان برس��انند .فرصتها و تهدیدها به میزان زیادی خارج از کنترل مقصد گردش��گری اس��ت ،از این رو واژۀ

خارجی برای آنها اس��تفاده میشود .اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که مقاصد گردشگری باید برای بهره جستن از

برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

موضوع جدول را شامل شد .معنای چنین برداشتی این است که شهر یزد برای دستیابی به چشمانداز توسعۀ بلندمدت خود با

فرصتهای خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها ،در صدد تدوین استراتژیهایی برآیند .نقاط

قوت و ضعف داخلی در زمرۀ فعالیتهای قابل کنترل قرار میگیرند که مقصد گردشگری ،آنها را به شیوهای بسیار عالی یا بسیار

ضعفهای داخلیشان برطرف شود یا بهبود یابد (مهندسین مشاور شهر و خانه .)4-5 :1389 ،در این قسمت سعی شده است که
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ضعیف انجام میدهد .مقاصد گردشگری میکوشند استراتژیهایی را به اجرا درآورند که نقاط قوت داخلی آنها تقویت گردد و
مؤثرترین عوامل استراتژیک انتخاب و ارائه شوند تا بهتر بتوان در مراحل بعدی راهبردهای پیشنهادی را در مورد هر یک تعیین
کرد .زیرا عوامل متعدد باعث غفلت از عوامل استراتژیک و به بیراهه کشاندن و سردرگمی در تدوین راهبردها میشود.
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جدول  :2فهرست عوامل استراتژیک داخلی و خارجی در مقابل توسعۀ گردشگری شهر یزد
عوامل استراتژیک داخلی
نقاط قوت

 .S1در اختیار داش��تن یکی
از مهمترین و گس��تردهترین
و منحص��ر ب��ه فردتری��ن
مجموعههای س��اخته ش��ده
تاریخی و واج��د ویژگیهای
معماری ایرانی -اسالمی

عوامل استراتژیک خارجی
فرصتها

نقاط ضعف

 .W1نبود برنامه جامع و کامل  .O1توج��ه روز اف��زون ب��ه
گردشگری برای شهر یزد
صنعت گردش��گری در س��طح
بینالملل��ی به عن��وان یکی از
 .W2کمبود اطالع رس��انی و
تبلیغات در زمینه معرفی شهر منابع درآمدی کشورها و تمایل
به سرمایهگذاری در این زمینه
یزد

 .W3وج��ود س��ازمانهای
 .S2سابقه تاریخی ،فرهنگی متعدد مسئول تصمیم گیر در
و علم��ی ش��هر ی��زد و وجود
امر گردشگری با تقسیم وظایف
جاذبهه��ای متنوع فرهنگی–
مبهم
تاریخی
 .W4نبود نیروی متخصص و
 .S3وجود آیینها و مراس��م مجرب در بخش گردشگری
خاص مذهبی در شهر
 .W5فرسودگی ناوگان هوایی
 .S4وج��ود ادیان مختلف در و ریلی کشور
شهر یزد از قبیل زرتشتیان
 .W6نبود فرودگاه بین المللی
 .S5وج��ود جاذبهه��ای در شهر یزد
اکوتوریس��می در اطراف شهر
ی��زد (کوی��ر ،تپه های ش��ن.W7 ،گسترش ش��هر به سمت
شیرکوه ،منطق ییالقی و  )...خارج و ضعیف شدن مرکزیت
بافت تاریخی و قدیمی
 .S6وجود هتلهای س��نتی
 .W8فرسودگی کالبدی ،وجود
متعدد در بافت قدیم و مدرن
فضاهای مخروب��ه و متروکه و
در سطح شهر
ایجاد اغتشاش بصری در بافت
 .S7توج��ه س��ازمان میراث قدیم
برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری
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فرهنگی به تبلیعات بیش��تر  .W9مداخلهپذی��ری س��خت
در زمین��ه معرفی ش��هر یزد بافتهای قدیمی ناشی از هویت
در قالب انتش��ار کتاب ،CD ،تاریخی آن
فیلمهای مستند و ...
 .W10نفوذپذیری س��خت به
 .S8تهیۀ طرحهای توس��عۀ داخل بافتهای قدیمی و کمبود
گردش��گری از قبیل عملیاتی پارکینگ
نمودن طرح جامع گردشگری
 .W11اسکان افراد غیر بومی
استان یزد
و مهاج��ر در بافت قدیم و نبود
 .S9مطرح ش��دن توریس��م فرهنگ پذیرش توریست
درمانی و گردشگری سالمت
 .W12کمبود مراکز تفریحی
در یزد
در شهر یزد
 .S10شهرت ش��یرنیجات و
 .W13ع��دم وج��ود ارتب��اط
صنایع دستی یزد در کشور
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی با
مراکز علمی و دانشگاهی

 .T1تبلیغات منفی گس��ترده
علیه ایران در جهان و تقاضای
کاهشی گردشگر خارجی وارده
به ایران

 .T2اقلیم گرم و خش��ک شهر
 . O2ش��ناخته ش��دن یزد به ی��زد و آب و هوای نامناس��ب
در اکثر س��ال و مطرح ش��دن
عنوان دومین شهر خشت خام
گردشگری فصلی
جهان توس��ط سازمان یونسکو
در سال 1384
 .T3گران ش��دن س��وختهای
فسیلی ،سهمیه بندی بنزین و
 . O3واقع شدن در مرکز ایران کاهش مسافرتهای داخلی
و در مس��یر راهه��ای ارتباطی
اصلی شمال – جنوبی کشور و  .T4وجود اس��تانهای مطرح
در صنع��ت گردش��گری در
موقعیت ترانزیتی این شهر
همسایگی ش��هر یزد به عنوان
 . O4دسترس��ی به سیس��تم رقیب جدی مانن��د اصفهان و
شیراز
حمل و نقل ریلی سراسری
 .T5عدم وجود شناخت کافی
از ش��هر یزد به عنوان یک شهر
علمی ،فرهنگی و تاریخی مهم
در سطح ملی

 . O5تهی��ه طرحه��ای متعدد
وی��ژه باف��ت تاریخ��ی و توجه
مس��ئولین به حف��ظ هویت و
نگهداری این بافتها طی چند
سال اخیر
 .T6سطح پایین سواد عمومی
در زمینه گردشگری و حفاظت
 . O6نزدیک��ی به قطب های
از جاذبهه��ای گردش��گری به
مهم گردش��گری ایران از قبیل عن��وان می��راث فرهنگی و بی
اصفهان و شیراز
توجهی به بافت از س��وی عامه
مردم
 . O7وجود بنی��ه علمی قوی
و مط��رح در دانش��کده هنر و  .T7گرایشه��ای معم��اری و
معماری یزد در جهت مرمت و شهر س��ازی جدید به الگوهای
بهسازی و نوسازی بافت قدیم م��درن در توس��عه ش��هری و
دوگانگی و همساز نبودن بافت
 . O8امنیت نسبی شهر یزد تاریخ��ی (قدیمی) با بافتهای
جدید
 . O10وجه��ه فرهنگی خوب
مردم ش��هر یزد و زبانزد بودن
فرهنگ مهمان نوازی آنها در
سطح کشور

(مأخذ :نگارندگان)
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تهدیدها

 .3-3-2گام سوم :تدوین راهبردها و برنامههای اجرایی

در این مرحله پس از بررس��ی عوامل اس��تراتژیک شهر یزد اعم از عوامل داخلی و بیرونی (نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) در

برابر چشمانداز نهایی ،از تقابل دوبهدویی عوامل داخلی و خارجی راهبردها استخراج گردیدند.
جدول  :3راهبردهای توسعۀ گردشگری در شهر یزد
راهبرد تهاجمی S.O

راهبرد محافظه کارانه S.T

تبدیل صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین منابع تولید درآمد

هدایت و حمایت از سرمایه گذاریها در صنعت گردشگری ( ،S9

در شهر و استان یزد( )S7 ،S1 ،O5 ،O3 ،O2 ،O1

)T1 ،T5 ،T6 ،S1 ، S2 ، S5، S8

تبدی��ل یزد به قطب پژوهشهای معماری ایرانی– اس�لامی ( ،O2
)S2 ،S1 ،O7 ،O5

معرفی و شناس��اندن ش��هر یزد با دارابودن بافت تاریخی منحصربه

ف��رد و جاذبه های متنوع فرهنگی ،طبیعی در س��طح ملی و فراملی (

توس��عه مناب��ع و ایجاد جاذبهه��ای فرهنگی – تاریخی در ش��هر یزد )T1 ،T3 ،T5 ،T6 ،S1 ،S2 ، S3 ،S4، S5،S7

افزایش جذابیت شهر برای گردشگران ( ،S1،S3 ،S4، S5 ،S6

( )S4،S3 ، S2 ،O9 ،O8،O6 ،O5

ارتقاء امکانات و خدمات رفاهی گردشگری( )T1 ،T3 ،T5 ،O9 ،O9،O8 ،O4

ت�لاش در جه��ت حف��ظ هویت بافت تاریخی ش��هر ی��زد (،S6

)S10،S9 ،S6

)T6 ،T7 ،S1،S2

راهبرد رقابتی W.O

راهبرد تدافعی W.T

اصالح و بهبود عناصر نهادی و مدیریتی گردشگری یزد ( ،W3

تقویت و بهبود عملکرد تس��هیالت و خدمات گردشگری ( ،W2
)T1 ،T5 ،W1

)O7 ،O6 ،O1 ،W4

ارتقاء دسترس��یها و بهبود کیفیت ش��بکه و ن��اوگان حمل و نقل
( ) O4،O3 ،W6 ،W5

()T7 ،T8 ،W8 ،W9 ،W6 ،W5

بازاریاب��ی و ارتقاء اطالعرس��انی در زمینه معرفی جاذبههای متنوع

شهر یزد ()T1 ،T5 ،T7 ،W2 ، W4

(مأخذ :نگارندگان)

برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

تالش در جهت حفظ و احیاء هویت تاریخی شهر یزد(W8 ،W7
)O2 ،O5 ،O6 ،O7 ،W11،

حفاظ��ت از بافتهای تاریخی و تقویت حیات اجتماعی بافت قدیم

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت در مراحل بعدی ،ه��ر راهبرد میتواند به یک ی��ا چند برنامۀ اجرای��ی و هر برنامۀ اجرای��ی به یک یا چند

فعالیت اجرایی تبدیل ش��ود .تحقق و اجرای برنامههای اجرایی بر مبنای اولویت اقدامات عنوانش��ده و همچنین بازههای زمانی

راهبردی به ش��رح فعالیته��ا و اقدامات خواهند یرداخت .اما در ادامه ،تنها به ذک��ر برنامههای اجرایی بهدلیل محدودیت حجم
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پیشبینیشده برای اجرای برنامهها نیازمند تدوین طرحهای موضعی و موضوعی است که به تفصیل در هماهنگی با اسناد توسعۀ
مطالب ،بسنده خواهد شد.
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جدول  :4راهبردها و برنامههای اجرایی توسعۀ گردشگری در شهر یزد
برنامههای اجرایی

راهبردها
معرفی و شناساندن شهر یزد با دارا بودن بافت
تاریخی منحصربه فرد و جاذبههای متنوع فرهنگی،
طبیعی در سطح ملی و فراملی
هدایت و حمایت از سرمایه گذاریهای بخش
خصوصی در صنعت گردشگری

توسعۀ گردشگری الکترونیک
اطالعرسانی بیشتر و ارتقاء جایگاه شهر یزد در میان سایر شهرهای کشور
اطالع رس��انی گس��ترده در س��طوح ملی و بین المللی جهت معرفی فرصتهای
سرمایهگذاری در شهر
ایجاد عوامل انگیزشی جهت جلب سرمایهها در شهر در سطوح داخلی و خارجی
ج��ذب نیروی متخصص در زمینه گردش��گری به منظور برطرف نمودن ضعف در
بخشهای تخصصی

اصالح و بهبود عناصر نهادی و مدیریتی گردشگری
یزد

نظارت بر خدمات ارائه شده توسط متولین مختلف و برخورد با موارد نامناسب
اطالعرسانی کافی به مسئولین دستاندرکار صنعت گردشگری در خصوص مزایای
صنعت گردشگری
استفاده از سیستم مستمر نظرسنجی و ارزیابی وضع موجود صنعت گردشگری در
شهر
بهینه س��ازی وضعیت پایانههای ش��هر به ویژه پایانهه��ای فرودگاهی و فرودگاه
بینالمللی در شهر یزد

ارتقاء دسترسیها و بهبود کیفیت شبکه و ناوگان
حمل و نقل

توسعه شبکه راههای روستایی به منظور تقویت و گسترش گردشگری روستایی
تامین دسترسیهای مناسب به جاذبه های اصلی
احداث پارکینگ در نزدیکی اماکن توریستی

برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

افزایش جذابیت شهر برای گردشگران

ارتقاء جنبههای زیباییشناسی شهر

ساماندهی فضاهای شهری شاخص شهر مانند مجموعه امیرچخماق
حفظ ،نگهداری و مرمت بافتهای تاریخی

تالش در جهت حفظ هویت بافت تاریخی
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تالش جهت بکر نگه داشتن بافت تاریخی و جلوگیری از ورود نمادهای مدرن در
بافت سنتی
الهام گرفتن از الگوهای موجود در بافت قدیم در توسعههای جدید شهر

ترویج فرهنگ در زمینه گردشگری در بین مدیران
شهری و مردم
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ساماندهی و تجهیز محورهای گردشگری در محدوده بافت قدیم

آگاه کردن ساکنین شهر به خصوص اهالی بافت قدیم از مزایای صنعت گردشگری
استفاده از مشارکت مردم جهت توسعۀ گردشگری در شهر یزد

ایجاد ذهنیتی بایسته در سطح ملی و فراملی در مورد شهر یزد به عنوان یک شهر
فرهنگی ،تاریخی و علمی
الهام گرفتن از آموزههای بافت قدیم در توسعههای جدید شهری
تبدیل یزد به قطب پژوهشهای معماری ایرانی–
اسالمی

تغییر نگرش مردم و مسئولین نسبت به بافت تاریخی به عنوان میراث فرهنگی
توسعه دانشکده هنر و معماری یزد از نظر فیزیکی و علمی
تهیه طرحها و برنامههای موضوعی– موضعی حفاظت از بافت تاریخی
راهاندازی تورهای مختلف ویژه اس��اتید و دانشجویان عالقهمند به معماری سنتی
در سطح شهر و استان یزد
زمینهس��ازی برگزاری مراسم عزاداری و آیینهای سوگواری در ماههای محرم و
صفر در سطح ملی و فرا ملی
زمینهسازی برگزاری مراسم خاص و آیینهای زرتشتیان در شهر
آمادهس��ازی ،ساماندهی و طراحی مسیرهایی که در آنها مراسم خاص (مذهبی،
ملی و محلی) بهطور سالیانه برگزار میشود.

توسعه منابع و ایجاد جاذبههای فرهنگی– تاریخی در
شهر یزد

معرفی مش��اهیر و چهرههای فرهنگی به ن��ام یزد مانند فرخی یزدی ،محمدعلی
اسالمی ندوشن ،مهدی آذریزدی و ...
اطالعرس��انی گس��ترده در س��طوح ملی و بینالمللی جهت معرفی فرصتهای
سرمایهگذاری در شهر
تهیه طرحهای موضوعی -موضعی ساماندهی بعضی مسیرهای اصلی گردشگری
در بافت قدیم مانند ساماندهی مسیر اصلی مسجد جامع
تعری��ف کاربریهای جدید برای جاذبههای اس��تان نظیر کاروانس��راها ،قلعهها و
آبانبارهای متروکه

ارائه تس��هیالت و خدمات خرید صنایع دستی و ش��یرینیجات در نزدیکی اماکن
توریستی

برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

احیاء یکی از قناتهای ش��هر یزد و فراه��م آوردن امکان بازدید از آنها حتی به
صورت نمایشی

تقویت اطالعرسانی در اماکن توریستی
ارتقاء امکانات و خدمات رفاهی گردشگری

بهبود وضعیت و کیفیت خدمات و فضاهای اقامتی و پذیرایی
جذب نیروی متخصص در زمینه توریسم (آشنا با هتلداری ،مدیریت جهانگردی
و )...

شماره47-48

متنوعسازی خدمات اقامتگاهی و توسعۀ انواع اقامتگاهها متناسب با انواع گردشگری

(مأخذ :نگارندگان)
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 .3جمعبندی و نتیجهگیری
بر اساس آنچه که در این مقاله بحث و تبیین گردید ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که ،محیط گردشگری مجموعهای
از فعالیتها ،کاربریها و انس��انها اس��ت .به طور کلی گردشگری نظام پیچیدهای است و از آنجا که عنصر اولیه و اصلی
در گردشگری ،انسان است؛ لذا این صنعت تحت تاثیر عوامل موثر بر انسانها ،نظیر عوامل اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی،
سیاس��ی و زیباشناختی قرار دارد .توس��عۀ پایدار گردشگری نیازمند شناخت و توجه به تمامی ابعاد این فعالیت گسترده
و پیچیده است .گردشگری پایدار حاصل تعامل میان گردشگری و موضوع پایداری است و در حقیقت گردشگری پایدار
بخش��ی از توس��عۀ پایدار اس��ت .لذا روش به کارگرفته شده در برنامهریزی توریسم به مانند س��ایر برنامههای توسعه ،از
قس��می باید باش��د که تحقق توسعۀ پایدار را میسر سازد و تحقق توسعۀ پایدار داللت بر آن دارد که ضمن تحقق منافع،
منابع برای استفاده مستمر آتی حفظ گردند .به نحوی که با استفاده بهینه از فرصتهای گردشگری و کنترل تهدیدهای
اجتماعی آن ،در راس��تای توسعۀ پایدار منطقه گام برداشته ش��ود .منابع و جاذبههای گردشگری به عنوان یکی از اجزاء
اصلی سیس��تم گردش��گری ،در تمامی بخشهای برنامهریزی و مدیریتی صنعت گردشگری از اهمیت بسزایی برخوردار
اس��ت .از اینرو شناس��ایی این جاذبهها در مرحله اول و برنامهریزی برای توس��عه آنها در مراحل بعدی برای توسعۀ امر
گردشگری ضروری به نظر میرسد.
ب��ا عنای��ت به این نکته که با توجه به ش��رایط عدم ثبات موجود در بخش گردش��گری و همچنی��ن ماهیت برنامهریزی

راهبردی – که برای پدیدههایی کاربرد دارد که دائماً در حال تغییر هس��تند و به دلیل فرایندی بودن ،قابلیت بازخورد
و تطبیق با ش��رایط جدید را دارد -اینگونه برنامهریزی میتواند در این زمینه کاربرد داش��ته باشد؛ لذا جهت رسیدن به
اهداف توس��عۀ گردش��گری با بهرهگیری از برنامهریزی راهبردی در قالب سیاستگذاریهای درست و تدوین راهبردهای
مناس��ب و کارآم��د با در نظر گرفتن ش��رایط و ویژگیهای بومی میتوان جهت توس��عه هرچه بهت��ر و کارآمدتر صنعت
گردشگری در شهر یزد ،اقدام نمود.
ب��ه طور کلی نتایج از این پژوهش نش��ان میدهد میتوان با اتکاء به نظ��ام برنامهریزی راهبردی و برنامهريزي كالبدي–
فضايي مناس��ب و با بهرهگيري از پتانس��يلهاي بافت قديم ش��هر يزد (به عنوان مثال با شناسايي محورهاي گردشگري،
برنامهریزی راهبردی توسعۀ گردشگری

تعريف محورهاي ارتباطي مناس��ب و در صورت امكان تبديل به محورهاي پياده و پيش��نهاد يك مس��یر گردش��گري،
س��اماندهي بناهاي تاريخي در يزد به ويژه آن دس��ته از بناهايي كه واجد ارزشهاي تاريخي و فرهنگي شاخص هستند و
مانند اینها ) ،ميتوان بسياري از نقصانهاي كنوني در پاسخگويي به نيازهاي گردشگران را برطرف نمود و فضاي توريسم
شهري يزد را بهينه كرد.
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