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 چكيده 

 منافع حفظ بر مبتني مفهوم اين زيرا است گرفته قرار توجه صاحب نظران و مسئولين مورد پايدار يتوسعه  مفهوم اخير سال هاي در

 حاضر نسل به متعل َّق موجود منابع همه ي كه معنا اين است.به موجود ظرفيت هاي از كنوني نسل بهره مندي يا همراه نسل آينده

 مديريت كه به است گردشگري از نوعي گردشگري پايدار ي توسعه كرد. رفتار گذشته مانند ازآن برداري در بهره نبايد نيست و 

 نسل آينده بالقوه ي فرصت هاي انداختن خطر را بدون به ميزبان جامعه ي فعلي و گردشگران نياز گردد و  مي منجر منابع تمامي

 نقش كليدي دانشگاهو   صنعت اين رشد بر را اي حرفه و فني دانشگاه جايگاه كه است شده سعي حاضر مطالعه در مي كند تأمين

 .بپردازيم لرستان استانفني وحرفه اي بر توسعه  پايدارگردشگري 
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urban regeneration و Urban tourism جايگاه كه است شده سعي حاضر مطالعه در اساس  اين . بر است پذيرفته انجام 

 رستانل استاننقش كليدي دانشگاه فني وحرفه اي بر توسعه  پايدارگردشگري و   صنعت اين رشد بر را اي حرفه و فني دانشگاه

 .بپردازيم

 و كمي ابعاد ارتقاي با و است شهرنشينان و شهر رفاهي و اجتماعي اقتصادي، توسعه مهم عوامل از يکي شهري گردشگري :ها يافته

 هاي جاذبه وجود .شود مي محسوب حاضر عصر در شهرها اجرايي مديريت عمده هاي فعاليت ترين مهم از بازده حداكثر با كيفي

 و خريد مراكز نوازي، مهمان تسهيالت ورزشي، امکانات فرهنگي مراكز سبز، فضاهاي تاريخي، اماكن چون استان لرستان در متنوع

 امرگردشگري در موفقيت و ارتقاء جهت .باشد مي استان لرستان شهري گردشگري گيري شکل بر گذار تاثير عوامل جزء هاارباز

 شهري بازآفريني گذشته، با تداوم حفظ اجتماعي، مشاركت همچون مهمي نکات به و رفت پيش منسجم ريزي برنامه با بايد شهري

 .نمود خاصي توجه نيز پايدار امنيت و

 زايي درآمد ديگر سوي در همچنين و كشور به خصوص استان لرستان در درآمدي نامشخص و ناپايدار وضعيت به توجه با :بحث

 همچنين و پذيرد انجام بخش اين در دولت و مردم توسط الزم توسعه و گذاري سرمايه طلبد مي لذا شهري، گردشگري صنعت باالي

 تا سازند فراهم را الزم امکانات تاسيسات، ها، زيرساخت ايجاد جهت مناسب ريزي برنامه بايد مديريتي سطوح همه در نيز مديران

استفاده از پتانسيل كه در اين راستا، . نمايند جذب خود سوي به را زيادي گردشگراناستان لرستان  و ايجاد شهري پايدار توسعه

 .تواند به رشد اين صنعت در كشور كمک كندميدانشگاه فني وحرفه اي 

 ديگر اهميت سوي همچنين از و كشور به خصوص استان لرستان در درآمدي نامشخص و ناپايدار وضعيت به توجه با نتيجه گيري :

 پذيرد انجام بخش اين در دولت و مردم توسط الزم توسعه و سرمايه گذاري مي طلبد لذا شهري، صنعت گردشگري باالي زايي درآمد

 فراهم را الزم امکانات تاسيسات، ها، زيرساخت ايجاد جهت مناسب ريزي برنامه بايد مديريتي سطوح همه نيز در مديران همچنين و

كه در اين راستا، فراهم نمايند.   به استان لرستان و ديگر استان ها را جذب گردشگران وكمک به ايجاد پايدار شهري توسعه تا سازند

 .كند شاياني ر كمکتواند به رشد اين صنعت در كشومياستفاده از پتانسيل دانشگاه فني وحرفه اي 

 و فني گاهدانش. لرستان استان شهري بازآفريني ، شهري گردشگري پايدار، توسعه پايدار، گردشگري پايدار، مشاركت: كليدي واژگان

 .لرستان استان اي حرفه
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 مقدمه

توجه صاحب  مورد پايدار توسعه ي مفهوم اخير سال هاي در

بر  مبتني مفهوم اين زيرا است گرفته قرار نظران و مسئولين

 از كنوني نسل بهره مندي يا همراه نسل آينده منافع حفظ

موجود  منابع همه ي كه معنا اين است.به موجود ظرفيت هاي

 ازآن برداري در بهره نبايد نيست و  حاضر نسل به متعل َّق

از  نوعي گردشگري پايدار ي توسعه كرد. رفتار گذشته مانند

گردد  مي منجر منابع تمامي مديريت كه به است گردشگري

خطر  را بدون به ميزبان جامعه ي فعلي و گردشگران نياز و 

 .مي كند تأمين نسل آينده بالقوه ي فرصت هاي انداختن

 پايدار، توسعه صنايع مهمترين از يکي انعنو گردشگري به

 كالن براي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، بزرگ امروزه فرصت

ايرانبه  كالنشهرهاي جمله از جهاني مادرشهرهاي شهرها و 

 فرهنگي، فضايي، ساختارهاي در صنعت اين مي آورد.  وجود

بسيار  ايران شهري حاضر حال جامعه ي در اقتصادي اجتماعي

 توسعه در مهمي نقش گردشگري صنعت  است. اهميتبا 

توسعه گردشگري صرفا با در اختيار  .ميکند ايفا شهري پايدار

داشتن پزشک مجرب و امکانات درماني مجهز، حاصل 

شود. در نظر بگيريد كه بهترين خدمات درماني هم به نمي

اسکان مسافران از  بيمار ارائه شود، اما در شهر مقصد، محل

استانداردهاي الزم برخوردار نباشد، در اين شرايط شک نکنيد 

را ترک خواهد كرد. به  يا شهر و با نارضايتي، كشور گردشگر

 نقشي ، گردشگري در رفاهي تسهيالت نقش همين دليل،

اهميت وجود امکانات جانبي در  .است اهميت حائز بسيار

ت وجود امکانات توسعه گردشگري ، دست كمي از اهمي

هاي استاندارد محل زندگي، در درماني ندارد. رعايت حداقل

دسترس بودن سيستم حمل و نقل بدون دغدغه و در اختيار 

هايي براي داشتن يک رفاه نسبي، از جمله بودن حداقل

 تواناي است كه در صورت وجود اين امکانات،ميامکانات اوليه

مبودها در صنعت ك .به توسعه گردشگري اميدوار بود

عف نقاط ض وتاثير مستقيم آن بر صنعت گردشگري گردشگري

 درهاوكمبود نيروهاي خدماتي ومتخصص ومديريت  اقامتگاه

توسعه ارايه خدمات و حوزه هاي مالي از مولفه هاي اصلي 

ه هاي عمداست كه ايران در اين بخش نيز با چالشگردشگري 

در پنج بخش ،  گردشگرياي روبرو است،به طور كلي، 

تاسيسات، تجهيزات، كيفيت سرويس، تربيت يا مديريت منابع 

انساني، بهداشت و سالمت داراي مشکالتي هستند كه در اين 

واند به تمياستفاده از پتانسيل دانشگاه فني وحرفه اي راستا، 

اينکه تصور كنيم توسعه  .رشد اين صنعت در كشور كمک كند

گري و تجهيز امکانات گردشگري بدون توسعه صنعت گردش

مورد نياز گردشگران به دست مي آيد، تصور كامال اشتباهي 

.ازآنجا كه گردشگري نظامي مركب از گردشگران  است

وخدمات مرتبط با  آن است به نحوي كه تحرک وجابجايي 

آنان تسهيل شود وباكمک دانشگاه فني كمبوداين مسأله را 

صنعت گردشگري در  يرفاه برطرف نمايدمتاسفانه امکانات

داراي مزيت نسبي بااليي خصوصا در استان ما )لرستان(  ايران 

كه در صورت دستيابي به جايگاه شايسته خويش نيست 

ميتواند به رشد اقتصادي، بهبود اشتغال اجتماعي و موارد 

 به شهرها، در صنعت اين رونق با بسيار ديگري منجر شود.

 دست اجتماعي و صادياقت محيطي، فرهنگي، پايداري زيست
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 نظام كارآمدي به منوط صنعت اين توسعه .مي يابيم

 براي الزم بهبود ظرفيت هاي و زيرساخت ها تقويت مديريتي،

 در زيادي پتانسيل هاي .است شهرها در صنعت اين رشد

 وجود و خارجي داخلي گردشگر جذب جهت ايران شهرهاي

 و هنري تاريخي، جغرافيايي، جاذبه هاي جمله از دارد

بدون برنامه  گردشگري گسترش داشت توجه بايد .فرهنگي

 اثرات الزم زيرساخت هاي و مديريتي ضعف و مناسب ريزي

 شده سعي نوشتار اين در .دارد بر در شهرها براي زيادي منفي

 و توسعه براي شهرها در آن رونق نياز و گردشگري به است

 بررسي با .پرداخته شود مديريتي ديدگاه از شهري رشد

 و شهري پايدار توسعه و صنعت گردشگري مديريت، مفاهيم

 با و لحاظ عملکردي از يکديگر بر مفاهيم اين تاثير و ارتباط

 گردشگري پتانسيل هاي و گردشگري صنعت جايگاه بررسي

 مديريت و ويژگي هاي بين مستقيم ارتباط به ايران در

 .رسيد شهري پايدار توسعه بر گردشگري رشد تغييرات

 مي محسوب جهان در ها صنعت بزرگترين از يکي گردشگري

از  سوم يک از بيش كه داشته سريعي رشد چنان آن و شود

 طبق .است داده اختصاص خود به را جهاني تجارت كل ارزش

 توسعه اصلي عوامل از يکي گردشگري، جهاني سازمان گزارش

 طوري به بوده كشورها از بسياري اجتماعي و پايدار اقتصادي

 تبديل جهان صنعت بزرگترين به آتي ساليان طي در كه

بالقوه  گردشگري جاذبه هاي از نيز استان لرستان .شد خواهد

 شهري گردشگري هاي جاذبه رابطه اين در .است برخوردار اي

 به گردشگري توسعه اصلي مولفه هاي از يکي عنوان به

 .گردد مي محسوب صنعتي بزرگ شهرهاي سطح در خصوص

 دهه هاي در كه است مهمي فعاليت هاي از يکي گردشگري

 كشورها برخي اقتصادي توسعه در ويژهاي جايگاه از اخير

  پايدار توسعة سياست امروزه. (63است ) برخوردار بوده

 

 

 

 ها دولت طريقاز  كه است عمومي رويکرد يک گردشگري،

 طوالني در شناسي بوم ازلحاظ گردشگري تا است هتوج مورد

 هاي ديدگاه ازنظر و خودكفا مالي لحاظ از و قبول قابل مدت

 باشد؛ نويدبخش و مفيد محلي جوامع براي اخالقي و اجتماعي

 و فرهنگي طبيعي، محيط از بخشي بايد گردشگري بنابراين،

 از شيوه اين(. 63كند) حفظ را آنها بين تعادل تا باشد انساني

 تأكيد ها ريزي برنامه در محلي جامعة مشاركت بر توريسم

 توريسم از حاصل منافع در را ساكنين دارد سعي و دارد

 ارتقاي به بايد گردشگري هاي سياست اصوالً .دهد مشاركت

 نيازهاي رفع و بازديد مورد مناطق مردم زندگي استانداردهاي

 صنعتي عنوان به گردشگري از امروزه(. 63) كند كمک آنان

 فعاليت و دارد گوناگوني هاي شاخه كه شود مي ياد اهميت با

 فراوان آگاهي و تخصص نيازمند ها شاخه اين از يک هر در

 آن از كه است پزشکي گردشگري ها شاخه اين از يکي .است

 گردشگري .شود مي ياد نيز سالمت گردشگري عنوان به

 بهبود و حفظ منظور به كه است گردشگري از نوعي سالمت،

 از بيش مدتي به فرد ذهني و جسمي سالمت مجدد حصول و

 استان (. 63)گيرد مي صورت سال يک از كمتر و ساعت  02

به  مي تواند جغرافيايي خاص شرايط به واسطه نيز لرستان

مطرح  سالمت گردشگري قطب هاي مهم ترين از يکي عنوان

 با است ايران غربي استان هاي از يکي لرستان استان .گردد

 دقيقه 10و درجه 23 بين كه كوهستاني و معتدل آب وهواي

 زاگرس كوه هاي در شمالي عرض دقيقه 00 و درجه 12 تا

 آب وهواي داراي لرستان استان .است شده واقع مياني

 غرب به شرق از و جنوب به شمال از اين تنوع است، متنوعي

كه  است داده نشان واقعيت ها (. اما63است) محسوس كامالً

  اين از نتوانسته اند مسئولين شهرستان برتري هاي باوجود



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 .نمايند بهره گيري سالمت گردشگري توسعه جهت توانايي ها

 برنامه ريزي براي اقليمي، شرايط از آگاهي كه است بديهي

 زمان هاي در فراغت، اوقات گذران چگونگي خصوص در

 از منطقه اي در لرستان استان. است سودمند بسيار مختلف،

 موجبات جغرافيايي، پديده هاي و عوارض كه است كشور

به  .است ساخته فراهم منطقه اين در را آب وهوا اعتدال

 .است هوايي و آب تنوع داراي استان گستره ي اين كه طوري

 كوهستاني سرد اقليم از استان شمال كوهستاني ناحية

 داراي كوهي ميان دشت هاي و دامنه ها و است برخوردار

 غربي و جنوب بخش هاي .است كوهستاني سرد هواي و آب

 گرما تابستان، فصل در و معتدل هواي زمستان در استان

 شرايط دليل به نتيجه در .است منطقه اين مسلط هواي

 از سال فصول تمام در مي توان هوا، اعتدال و مناسب اقليمي

 جذب گردشگري استفاده نمود. براي استان اين ظرفيت هاي

 غني و فراوان گردشگري وتاسيسات و ها جاذبه داراي شهرها

 مي ايفا اساسي نقش آنها توسعه و پيدايش در كه هستند

 مسووالن و مديران از بسياري براي امروزه گردشگري. كنند

 كه است آمده در اهميت با اقتصادي امر يک صورت به شهري

 اوريد ها، هدف تعيين و تعريف صحنه رقابت، ارزيابي مستلزم

 آمايش و گذاري سرمايه زمينه در گوناگون هاي گزينه ميان

 گردشگري هاي فرآورده و تجارتي مناسب ساختار ايجاد و

 صنعت يک عنوان به گردشگري امروزه(. 0) است شهري

 هك آيد مي حساب مدرن به دنياي عناصر بزرگترين از جهاني،

 در .است فرهنگي و اقتصادي سياسي، نيروهاي تأثير تحت

 هنگفر با چيز مرتبط هر از بيش گردشگري عناصر، اين ميان

 دستاوردهاي فقدان صورت در گردشگري چند هر. است

 ي،ريزي شهر برنامه و مديريتي هاي سياست نبود و اقتصادي

  هاي جنبه رسد مي نظر به اما انجاميد، خواهد شکست به

 

 

 

 ابهمث به گردشگري. باشند مي اهميت حائز نيز آن فرهنگي

 و افراد ميان روابط به كه است اجتماعي ي يک پديده

 نعتص تنها نه گردشگري. باشد مي مربوط انساني ارتباطات

 هاي ويژگي علت به بلکه شود، محسوب مي اي سابقه با

 مشخصاً و داده توسعه نيز را صنعت مفهوم دارد، كه خاصي

. است كرده آن تحميل به را خود ي ويژه هاي تکنولوژي

 يفيك و كمّي ارتقاي جهت ريزي برنامه و صنعت اين پيشرفت

 (.0) است به يکديگر جوامع نزديکي و توسعه جهت گامي آن،

 به نيل جهت شهري، گردشگري امروزي پيچيده جوامع در

 زيست حفظ محيط محلي، جوامع نيازهاي ميان پايدار تعادلي

 نظام يک گيري شکل نيازمند زندگي، كيفيت سطح ارتقاء و

 ر توسعهب تأكييد با و سيستمي نگرش با شهري قوي مديريتي

 از يکي گردشگري حاضر حال در(. 6) باشد مي شهري پايدار

 در اجتماعي-اقتصادي تحول ايجاد در ها فعاليت پوياترين

. است يافته اهميت روزافزون طور به كه بوده جهان ي گستره

 صنعت مهم هاي زيربخش از يکي عنوان به شهري گردشگري

 ندفرآي در و گرفته قرار توجه مورد زيادي ميزان به گردشگري

 از بسياري و است يافته روزافزوني اهميت شدن جهاني

 دح تا را خويش وضعيت اند توانسته رهيافت از اين كشورها

 دارپاي زماني گردشگري توسعه. بخشند بهبود توجهي درخور

 منابع وخاک، آب منابع حفظ امکان و مخرب نبوده كه است

 در. آورد فراهم آيندگان براي را جانوري و گياهي ژنيتکي،

 يطمح يک در بتواند كه است توريسمي پايدار توريسم واقع

 به فيزيکي و انساني ازنظر و يابد ادامه نامحدود زماني در

 عهتوس به كه فعال باشد حد آن تا و نزند صدمه زيست محيط

(. 2)نسازد وارد اي لطمه اجتماعي فرآيندهاي و ها سايرفعاليت

  دهه در را گردشگري جهان روندهاي كه مقصدهايي ترين مهم
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 رشد.است شهري مراكز داده، قرار تاثير تحت گذشته هاي

 اصلي ترين از يکي به را مقصدها اين مدت كوتاه سفرهاي

 كاهش در را خود پديده اين و نموده تبديل گردشگري مراكز

داده  اننش دنيا مقصدهاي بيشتر در گردشگران سفر ميانگين

 و تاريخي هاي جاذبه از وسيعي گستره غالبا شهرها. است

 شامل را شهري جوش و جنب و ها رستوران خريد، فرهنگي،

 براي اساسا رفاهي تسهيالت و ها جاذبه از بسياري .شوند مي

 گرانگردش استفاده ولي اند، يافته توسعه شهروندان به خدمت

 اين از. كند كمک آنها تداوم به تواند تسهيالت مي اين از

 خروجي و ورودي مبادي است ممکن شهرها گذشته

 به هك گردشگراني براي و منطقه باشند يا كشور به گردشگران

 پايگاه به تبديل كنند مي مسافرت شهر آن اطراف نواحي

 تاس گسترش حال سرعت در به شهري گردشگري بازار. شوند

 به را شهري ريزان برنامه از بسياري بازار مطلوب شرايط و

 شهري از سياست مهمي بخش عنوان به گردشگري توسعه

 يک دهنده نشان تنها نه گردشگري. است كرده وسوسه دچار

 از بلکه اشتغال است و درآمد مولد و بزرگ اقتصادي فعاليت

 توسعه ترويج درآمد، توزيع اشتغال، ايجاد بر آن تاثير طريق

 فراغت اوقات (.1) پرداخت فقر كاهش به كمک و اجتماعي

 مي پر گردشگري توسط دنيا نقاط اقصي در مردم از بسياري

 زير ساخت ارتقاء بر عالوه گردد مي سبب مسئله اين كه شود،

 هاي محركه ترين بزرگ از يکي عنوان به گردشگري ها،

 چشمگيري اثرات دليل به گردد مطرح حاضر قرن اقتصادي

 پذيرنده مناطق اقتصاد در گردشگري هاي كه فعاليت

 از زمينه اين به فراواني توجه گذارند مي جاي بر گردشگران

  پايدار توسعه كه اين به توجه با. گردد معطوف مي فعاليت

 

 

 

 

 

 اجتماعي، اقتصادي، تغييرات در پايدار جرياني عنوان به

 خوشبختي و رفاه وترقي براي افزايش محيطي و فرهنگي

 چندبعدي پويشي شود، مي تعريف اجتماع كل مدت طوالني

 اقتصادي، اهداف درصدد وحدت پايدار اي بگونه كه است

از اين رو بر آن شديم  (.3است) محيطي و فرهنگي اجتماعي،

نقش كليدي دانشگاه فني وحرفه كه  به مطالعه حاضر با هدف 

 اي بر توسعه  پايدارگردشگري  استان لرستان بپردازيم. 

 

 شهري گردشگري

 پايدار توسعة از قبول قابل تعريفي جهانگردي جهاني سازمان

 وجود نظر اتفاق آن مورد در كه است كرده ارائه گردشگري

 نياز كه است فرآيندي پايدار توسعة سازمان اين از نظر .دارد

 عين در و نموده تأمين را ميزبان جامعه و فعلي گردشگران

 شود مي آن آينده تقويت و نياز اين از موجب حمايت حال

 رشد روبه و ظهور حال در صنايع از يکي گردشگري (.00)

 كه گفت توان مي خوبي به و. امروز است جهان در سريع

 (.00) است جديد كار يک ايجاد گردشگر دوازده هر ورود

 نيز و نياز مورد كم واسطه سرمايه به گردشگري، صنعت

 توسعه كشورهاي براي هم سرمايه، برگشت دوره كوتاهي

 يک عنوان توسعه به حال در كشورهاي براي هم و يافته

 شود مي تلقي گذاري سرمايه براي اقتصادي جذاب فعاليت

هاي  فعاليت تنوع در را اصلي سهم توريسم چنين هم.

 در اي منطقه هاي تعادل عدم كاهش به كمک و اقتصادي

جهان،  سراسر (. در06) دارد عهده بر يافته توسعه كشورهاي

  اشکال مهمترين از يکي شک بدون شهري گردشگري
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 پربيننده از يکي (. شهرها02آيد) مي حساب به گردشگري

 ساله هر كه آيند مي شمار به جهان مقاصد گردشگري ترين

 اكنون گردشگري مديريت .گردشگرند نفر ها ميليون پذيراي

 هاي اقدام كارها، جريان كه است بدل گشته مهم فعاليتي به

 كشورهاي در ويژه به را فراواني فضايي تغييرات و اجتماعي

 صنعت از توسعه گذاران (. سياست01دهد) مي شکل اروپايي

 تحرک موجب و پايدار توسعه اصلي عنوان ركن به گردشگري

 شغل ايجاد طريق از پيشرفت توسعه و اي حاشيه اقتصادي

 سال در گردشگري (.03كنند) مي ياد جامعه براي درآمد و

 تبديل اقتصادي بخش هاي پردرآمدترين از يکي به اخير هاي

 به بازار اين از كند مي سعي نحوي به كس هر و است شده

 كه است ثابت شده همگان بر امروزه .ببرد بهره شکل بهترين

 افزايش اشتغال، ايجاد سبب تواند مي گردشگري توسعه

به  منجر نهايت در و مردم معيشتي بهبود و رفاه درآمد،

 با كه شرطي به شود، اي منطقه و شهري توسعه و پيشرفت

 احياناٌ و منفي هاي جنبه شده، انجام مناسب ريزي برنامه

 آن مثبت هاي جنبه و شده كنترل و آن پيشگيري مخرب

 (.03گردد) تقويت

 پايدار توسعه مفهوم

 نيست، زيست محيط از حفاظت تنها پايدار توسعه از منظور

 عدالت كه رشدي. است اقتصادي رشد از جديدي مفهوم بلکه

 اندكي تعداد نه و جهان مردم تمام براي را زندگي و امکانات

 هاي سياست پايدار توسعه فرآيند در .است برگزيده افراد

 به ... و صنعتي انرژي،كشاورزي، تجاري، اقتصادي، مالي،

  و اجتماعي اقتصاد، توسعه كه شود مي طراحي اي گونه

 

 

 

 

 

 به پايدار توسعه نهايت در تداوم بخشيد را محيطيي زيست

 زيست يا و اجتماعي ، اقتصاد آسيبهاي تحميل عدم معني

 از اعم كشورها (. همه03است) آينده نسلهاي به محيطي

 با تنها اي توسعه هر كه اند پذيرفته نيافته، و يافته توسعه

 در به خصوص موضوع، اين. است پذير امکان ريزي برنامه

 توسعه . يابد مي اهميت تر بيش پايدار توسعه با ارتباط

 مثبت بالقوه آثار و آن اهميت دليل به پايدار، گردشگري

 زيست و سياسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، ومنفي

 پذير امکان ريزي برنامه بدون دارد، همراه به كه محيطي

 كليدي نقش است قادر ريزي برنامه طور كلي به .بود نخواهد

 ايفا نمايد، ايجاد تواند مي توسعه اين كه تضادهايي حل در

 منافع و آثار تواند مي يک سو از گردشگري توسعه .كند

 در محيطي زيست حتي و فرهنگي اجتماعي اقتصادي، مثبت

 آثار ديگر، از سوي و باشد داشته پذير گردشگر ي جامعه

 به محيطي، زيست بعد در خصوص به مختلف، ابعاد در منفي

 كه گونه اي به زمينه اين در تعادل ايجاد. باشد داشته دنبال

 سياستهاي اتخاذ نيازمند باشد، منفي آثار از بيش مثبت آثار

(. 03است) مديريت و ريزي برنامه فرآيند طريق از اصولي

 نتايج بهترين به دستيابي براي است تالشي در پايداري مفهوم

 به و حال براي كه طبيعي و انساني محيط هاي برنامه در

 توان (. مي02) پذيرد مي صورت آينده براي نامحدودصورت 

 يک وجود :همچون مواردي به شهري پايداري اصول از

انسجام  و همبستگي ،ثروت و كار موجد شهري پايدار اقتصاد

 قابل و مناسب مسکن موجد شهري پايدار پناه سر ،شهري

 اكوسيستم موجد شهري پايدار زيست محيط همه، براي تهيه

  منابع موجد شهري پايدار دسترسي پايا، و دوامبا  هاي
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 زندگي ،اجتماعي هاي تحرک هاي قابليت كننده حفاظت

 پايدار ساالري مردم و زنده يک شهر موجد شهري پايدار

 اشاره شهروندي مرتبه و حقوق سازي توانمند موجد شهري

 اجتماعي اقتصادي، سه بعد همچنين پايدار توسعه (.00) كرد

 ساختاري داراي ابعاد اين .گيرد مي دربر را اكولوژيکي و

 يک هر بر اين عالوه هستند مراتبي سلسله نظامي و مشخص

 پايدار توسعه در خود به مخصوص وزن از ابعاد اين از

 (.00برخوردارند)

 پايدار شهري گردشگري

 است اي رابطه داشتن نظر در گردشگري پايدار توسعة اساس

 )گردشگر، گردشگري زيست محيط سازنده جزء سه ميان كه

 سازنده ميتواند رابطه اين .است ميز( برقرار جامعه مقصد و

 حفظ با كه است اين پايدار گردشگري هدف .باشد مخرب يا

 دهندۀ تشکيل جزء سه اين بين مدت دراز طبيعي در منابع

 سازمان نظر از (.06) گردد برقرار موزون اعتدالي گردشگري

 از نوعي گردشگري پايدار جهانگردي، توسعه جهاني

 به گردد، منجر منابع تمامي مديريت به كه است گردشگري

 فرآيندهاي شئونات فرهنگي، رعايت ضمن كه اي شيوه

 سيستم و محيطي زيست عوامل تنوع محيطي، زيست اساسي

 توسعه ريزي براي برنامه .شود حفظ زندگي حمايتي هاي

 و منابع بين تعادل ايجاد جهت در تالشي گردشگري پايدار

توسعه  گردشگري، بخش در. است صنعت اين هاي هزينه

 ساز دست و طبيعي محيط به داشتن توجه مفهوم به پايدار

 آن موجود وضعيت كيفيت تنها نه كه اي گونه به است بشر

 بر عالوه .گردد فراهم نيز آنها بهبود موجبات بلکه حفظ شود

 گردشگران نياز كه است فرآيندي گردشگري پايدار توسعه آن

  موجب حال عين در و نموده تأمين را ميزبان و جامعه فعلي

 

 

 

 توسعه .شود مي آن آينده تقويت و نياز اين از حمايت

 بايد اصول اين كه است اساسي اصول پايدار داراي گردشگري

 قالب در و آن مرزهاي سنجش و پذيري ظرفيت چارچوب در

 مرحلة به يکپارچه هاي ريزي و برنامه ها مشي خط تعيين

 عوامل پايدار توسعه مفهوم با هماهنگي در شود گذارده اجرا

 خاصي اهميت از و اكولوژيکي فرهنگي- اجتماعي اقتصادي،

 و رضايت به نياز پايدار (. گردشگري02هستند) برخوردار

 هاي تجربه و باال با كيفيت خدمات ارائه با كننده بازديد حفظ

 تركيب بايد پايدار توسعه خالصه، طور به. دارد يادماني به

 برداشته در گردشگري را كليدي ذينفعان منافع از مختلفي

 گردشگري پايدار توسعه ارزيابي براي كليدي ابعاد سه. باشد

 بر اثرات گردشگري ارزيابي عبارتنداز؛ كه اند شده شناسايي

 درجه و كلي طور به بازديدكننده رضايت ميزبان، جامعه

 (.01) گردشگري توسعه در عمومي مشاركت

 پايدار گردشگري اصول

 اقتصادي، تأثيرات داراي كه است گسترده فعاليتي گردشگري

 هر و بوده توجهي قابل محيطي زيست و فرهنگي اجتماعي

 فعاليت، اين اقتصادي بعد .است بحث قابل خود در جاي يک

 به را محققين و سياستگذاران كه است اي جنبه نخستين

 بخش، اين مناسب بازده دليل به و جلب نموه خود سوي

 با تدريج به اما است، شده گير همه آن گسترش به تمايل

 محيطي زيست حتي و اجتماعي، فرهنگي تبعات شدن آشکار

 گردشگري. پديدارگرديد بيشتر هاي بررسي به نياز آن،

 توسعه ريزي براي برنامه در ضروري و حياتي عنصري

 بازسازيهاي متن در. شود مي محسوب شهرها اقتصادي

 باز  براي را فرصتهايي گردشگري شدن، صنعتي غير و جهاني
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 ركود و كاهش معرض در كه شهري اقتصادهاي سازي زنده

 هاي گزينه كه مکانهايي در ويژه به ميکند پيشنهاد هستند،

 اشتغال براي مهم منبعي هستند، ديگر محدود

 گردشگري توسعه براي حياتي منبعي (.فرهنگ03است)

 مهمي نقش گردشگري نيز ديگر طرف از و گرديده محسوب

 صورتي در را پايدار توسعه. كند ايفا مي فرهنگي توسعه در

 ناپذير جدايي بخش فرهنگي عوامل كه نمود تضمين توان مي

 اين بايد گردد. بنابراين آن تلقي به يابي دست راهبردهاي

 هر فرهنگي و اجتماعي تاريخي، زمينة پرتو در را راهبردها

 بين جانبه دو اي حاضر رابطه عصر در. نمود طراحي جامعه

 هنگام گردشگران. است آمده وجود به گردشگري و فرهنگ

 از و شده محل مواجه آن فرهنگ با مقصد يک به عزيمت

 آغاز ميزبانان و مهمانان بين فرهنگي تعامالت ورود، ابتداي

 در گردشگران تأثيراتي تقاضاهاي و رفتارها ظواهر، .شود مي

 خواه نيز گردشگران اينکه ضمن .گذارد مي ميزبان جامعة

به طوري  .گيرند مي قرار ميزبان فرهنگ تأثير تحت ناخواه

 فرهنگي تبادل مجراهاي ترين مهم از يکي گردشگري كه

 از اي مجموعه گردشگري، محيطي زيست (. بعد03است )

 محيط در گردشگران حضور دليل به كه است تغييرات

 گياهي پوشش هوا، خاک، آب، ميزبان )منابع جامعة طبيعي

 تواند مي تغييرات اين. آيد مي وجود ( به... و جانوري و

 كشورهاي در كه داده تجربه نشان اما. باشد منفي يا و مثبت

 بيشتري منفي تبعات گردشگران حضور تاكنون نيافته، توسعه

 كه عوارضي و است. اثرات گذاشته جاي بر زيست محيط در

 به حدودي تا كنند، مي تحميل زيست محيط بر گردشگران

  متولي گردشگري سازمانهاي مديريت و ريزي برنامه نوعي

 

 

 

 

 

 محيط بر گردشگري ناخواسته عوارض .دارد بستگي

 ريزي برنامه كه آيد مي وجود به مناطقي در بيشتر اكولوژيک،

 شاخصهاي مهمترين از. است شده اعمال ضعيفي و مديريت

 طبيعي هاي زيستگاه تخريب پايدار، گردشگري محيطي

 بر گردشگري تأثيرات گردشگري، سازهاي ساخت و توسط

 فعاليت وسيلة به شده توليد هاي زباله حجم زيستي، تنوع

 تاكيد گردشگران امروزه (.03برد) را نام ... و گردشگري هاي

 را بيشتري ارزش داشته، مقاصد زيست محيط بر بيشتري

 ارائه متقاضي و انتظار داشته خود كرد هزينه به نسبت

 گردشگري زمينه در موفقيت براي .باشند مي بهتري خدمات

 و زيست اجتماعي اقتصادي، لحاظ از بايد منطقه يک

 به بايد پايداري، داشتن منظور به و داشته پايداري محيطي،

در  را مختلف عوامل و شود مديريت و ريزي برنامه دقت

 دستيابي منظور (. به03) دهد قرار توجه مورد خود مالحظات

 شناسايي توان مي را نخست گام پايدار گردشگري به

و  موانع همچنين و طبيعي هاي جاذبه و ها پتانسايل

 و آگاهي بدون .دانست توريسم توسعه هاي محدوديت

 منطقه، هر در بالفعل و بالقوه هاي توان و استعدادها شناخت

 واقع در .بود نخواهد ميسر بيني پيش و برنامه ريزي امکان

 منطقه هر انساني و طبيعي اقتصادي، استعدادهاي شناخت

 تا سازد مي فراهم را امکان اين برنامه ريزان و پژوهشگران به

 عمل آن با متناسب منطقه، توان و موجود وضع براساس

 ارائه با و كنند را شناسايي منطقه در آن جهت كرده،

 زمينه منطقه، توريسم توسعه براي تر عملي و بهتر راهکارهاي

 منطقه اقتصادي اجتماعي رفاه سطح ارتقاء ، درآمدزايي هاي

  توسعه تحقق (.62) آورند فراهم را پايدار توسعه نهايت در و
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 كل و جانبه نگر همه رويکرد سه گرو در گردشگري پايدار ي

 باور اين بر اول نگرش. است گرا مساوات و نگر آينده گرا،

سياسي،  بستر در كه است پايدار هنگامي توسعه كه است

 برآورد دوم، رويکرد در. گردد مالحظه اكولوژي و اقتصادي

 موازات به و ميزبان ي جامعه گردشگران، كنوني احتياجات

 براي برابر هاي فرصت حفظ و زيست محيط از آن محافظت

 نسلي درون مساوات سوم، رويکرد در .است مطرح آيندگان

 مورد منابع و ها داده امکانات، از استفاده نسلي در فرا و

 پايدار گردشگري سياستهاي ترين مهم (.60) نظراست

 كيفيت اصالح و محلي ي ارتقاي توسعه: از عبارتند شهري

 و محلي فرهنگي، ويژگيهاي ترويج ميزبان؛ جوامع زندگي

 كيفيت نيازهاي هماهنگي بين گردشگري؛ مقاصد تصوير

 كيفيت حفظ ساكنان؛ زندگي كيفيت و گردشگري تجارب

 آن به هم گردشگران و ميزبان جامعه هم كه زيست محيط

 به شهري ريزان برنامه و مديران نگرشهاي جلب اند؛ وابسته

 در سياست ثبات گرفتن نظر در شهري، پايدار ي توسعه

 بهره امنيت، برابري، اجتماعي، عدالت تمركززدايي گذاريها؛

مي  پيدا ضرورت گردشگران و ميزبان جوامع اشتغال و وري

 (.60كند)

 روش كار

 دادهاي پايگاه هاي در جستجو طريق از حاضر مروري مطالعه

 ,ISC ، SID ،  Iran Medex ،Magiranهمچون  داخلي

 Prequest ،Scopus ،Webخارجي  اي داده هاي پايگاهو 

of Science ،Google Scholar 0202 سال از غيره و  

 ,sustainable developmentواژه هاي   با كليد و بعد به

Lorestan province 

.  

 

 

 

 

 

Sustainable participation, sustainable 

tourism,  ،urban regeneration وUrban tourism 

 سعي حاضر مطالعه در اساس  اين . بر است پذيرفته انجام

 ناي رشد بر را اي حرفه و فني دانشگاه جايگاه كه است شده

 هاي وجاذبه ها ظرفيت به برآن عالوه و توصيف صنعت

 .بپردازيم لرستان گردشگري استان

 

 ها يافته

 نام به اي مجله در 1811 سال در بار نخستين توريسم واژه

 گردشگري ، 0332 دهه اواخر (. تا3) است آمده اسپورتينگ

 و معرفي )آلودگي( دود وبدون طاليي عنوان فعاليتي به

 اقتصادي منافع بويژه آن منافع و مطلوب برپيامدهاي همواره

 اين با پايدار توسعه مفهوم 0332(. در دهه3) شد مي تاكيد

 اثرات اقتصادي، رشد محدوديت بدون تداوم كه درک

 داشت، خواهد در پي اجتماعي و زيست محيطي نامطلوب

 را زمان آن تا اقتصادي توسعه و رشد الگوهاي و شد مطرح

 در گزارش برتلند دنبال به ترتيب (. بدين3) كشاند چالش به

 تبديل سوي به را اش طوالني سفر پايدار توسعه ، 0333 سال

بدين  .كرد جديدآغاز دوره توسعه،در پارادايم يک به شدن

 سوي به انبوه گردشگري از حركت ، 0332 دهه از شکل

 وارد پايدار توسعه مفهوم و شد آغاز پايدار توسعه رويکرد

 مهم عوامل از يکي شهري گردشگري (.02شد) گردشگري

 است شهرنشينان و شهر رفاهي و اجتماعي اقتصادي، توسعه

 ترين مهم از بازده حداكثر با كيفي كمي و ابعاد ارتقاي با و

  حاضر عصر در شهرها اجرايي مديريت عمده هاي فعاليت



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 استان لرستان در متنوعهاي  جاذبه وجود .شود مي محسوب

 امکانات فرهنگي مراكز سبز، فضاهاي تاريخي، اماكن چون

 بازارها جزء و خريد مراكز نوازي، مهمان تسهيالت ورزشي،

شهري استان  گردشگري گيري شکل بر گذار تاثير عوامل

 امرگردشگري در موفقيت و ارتقاء جهت .باشد مي لرستان

 نکات به و رفت پيش منسجم برنامه ريزي با بايد شهري

 گذشته، با تداوم حفظ اجتماعي، مشاركت همچون مهمي

 .نمود خاصي نيز توجه پايدار امنيت و شهري بازآفريني

 

 بحث

نقش دانشگاه )شناخت دانشگاه مهارت محور فني وحرفه اي 

 (آنبا شرح رشته هاي  آموزشي 

 مكانيك خودرورشته 

 گوش زا. است دلچسب و متفاوت بسيار شخصي سفر با ماشين

 زيبا جاي هر كنار ايستادن تا عالقه مورد هايآهنگ به دادن

 ،كردن در خستگي و داغ چاي ليوان يک نوشيدن و مسير در

است وهمه اين  شخصي ماشين با سفر هايجذابيت از همگي

 کرشته مکاني. موارد مستلزم داشتن وسيله بدون عيب است 

ي گردشگران در صورت لزوم و خودرو عيوب با يافتن خودرو

 ي گردشگر، مي تواندسرويس خودرو و خودرو موتور تعمير

 اتنک آموزش گردشگر در مورد  به ياد گيري وشاياني  كمک 

را از ادامه سفر آسوده  او خاطر وداشته باشد  خودرو فني 

  براي گردشگر و و آرامش سفر تامين رفاه با در نهايتده و نمو

 

 

 

 

 

 

 

 

و عالقه مندي در جهت سفر در آينده ماندگاري پشت بند آن 

 .را براي گردشگر افزايش دهد

 

 رشته برق 

يکي از تجهيزات مدرن كه به ، اگر شما گردشگر مي باشيد 

در مي باشد. قابل حمل كمک گردشگران آمده است شارژر 

شما به برق نياز خواهيد داشت، گاهي اوقات شما هنگام سفر 

به سوكت ديواري دسترسي نخواهيد داشت، اين بدين معني 

است كه يکي از ابزارهاي مورد نياز شما قطعاً شارژرهاي قابل 

 مدت براي كساني كه براي زمان هاي طوالني. حمل مي باشد

به درون طبيعت سفر مي كنند، به همراه داشتن چنين 

اب نامحدود به حسناب و  سفر مزيتي  در ت الکترونيکيتجهيزا

توانيد مي آيد. تا زماني كه خورشيد مي تابد شما نيز مي 

 يا روشنايي در كمپ ها ورده و از وسايل برقي خود را شارژ ك

 ، به شارژرها همچنين نياز استان و نسبتا دور مناطق بکر و

 س،ي پس ااكي تاكي و دستگاه جو هارد اكسترنال بي سيم و

ن اي ، وتجهيزاتي كه تامين انرژي آن ها با خورشيد اسپيکر

ه ذكر الزم ب.  انرژي تجديد پذير صورت مي پذيرد  كم نيستند

گروه  پروژه هاي دانشجويان كه  مي توان با حركت  است 

 مي توانبرق در جهت ساخت تجهيزات و وسايل خورشيدي 

 تواند در وهمچنين دانشگاه فني مي ردرد كمک كابه اين مو

خريد دستگاه براي گردشگر مقدور ي مواردي كه تامين هزينه 

نحوه كار همچنين آموزش  امانت دادن اين وسايل و  نيست با

تامين  با در نهايت آموزش دهد و اين وسايل را به گردشگر

  و ماندگاري پشت بند آن  براي گردشگر و و آرامش سفر رفاه
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را براي گردشگر افزايش دي در جهت سفر در آينده عالقه من

 .دهد

 ITرشته كامپيوتر ،فناوري اطالعات 

هاي آن با زندگي  امروزه دستاوردهاي رشته كامپيوتر وگرايش

مردم تلفيق شده است بسياري از كشورها در جهت عموميت 

اين فناوري دست به اقدامات خرد  از بخشيدن واستفاده

آموزش آكادميک فناوري اطالعات يکي از  . وكالني زده اند

با مستقر كردن يک تيم در جهت  ITرشته  . اين موارد است

آموزش با نرم افزارهاي مرتبط با گردشگري وهچنين ساخت 

اپليکيشن هاي اختصاصي مناطق گردشگري به صورت موردي 

در استان لرستان جاذبه هاي طبيعي ،تنگه ها ،آبشارها،دره 

هاي اماكن تاريخي وبطور كلي  ديگر جاذبه هاي  هاو....وجاذبه

گردشگري استان لرستان به جذب گردشگر وتوسعه وپايداري 

 .ايفا كند مي تواند در اين مقوله نقش  بزرگي را

 

 رشته معماري

وجهي و ميان رشته اي  از آنجا كه گردشگري موضوعي چند

است كه بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 

نقش ساخت  .جغرافيايي و مديريتي با آن در ارتباط هستند

ماكت هاي معماري در فرآيند طراحي معماري غيرقابل 

اماكن تاريخي  ،جايگزين است. معرفي جاذبه هاي گردشگري

مي ساخت ماكت ها و  ها پارکدر  فضاي سبزايجاد  مدرن ، و

 بو جذ جذابيت سفر را افزايش داده وسبب ماندگاري توانند 

 .شودگردشگر بيشتر 

 

 

 

 

 

 

 طراحي دوخت گرافيك و  رشته

ها سفر كردن نيازمند تجهيزاتي است كه با به همراه داشتن آن

 ه ويژلذت سفر دوچندان خواهد شد داشتن چادر مسافرتي و

همچنين  مسافرتي و هاي ساک يا مخصوص مناطق خاص و

صندلي ها كه متناسب با منطقه  ،جنس خاص زير اندازهاي با

فني حرفه اي  اي كه گردشگر قصد اقامت دارد و.... دانشگاه 

 تواند ميبا وجود اساتيد و دانشجويان خود در اين حوزه 

 هربه صورت اجارا  وسايل تجهيزات مورد نظر سفر را فراهم  و 

ا ر رفاهي بيشتري  تامکانا قرارداده و اندر اختيار گردشگر

 امنيت ، آرامش و پشت بند آن سبب  ومنجر بهموده فراهم نم

 .شود انگردشگر جذب بيشتر

 

 رشته مديريت

 هبودب براي كه دارد تمركز هاييروش و اصول بر مديريت رشته

در . گيرندمي قرار استفاده مورد سازمان يک در وري بهره، 

، دانشگاه فني و حرفه اي  ارتباط با موضوع اسکان گردشگران

مي تواند با ساخت خوابگاه هاي مبله و مناسب جهت اسکان 

 .شود انگردشگرايجاد  امنيت ، آرامش  نجر بهگردشگران م

 اين زا بهينه واستفاده پسماند و زباله توليد مسأله رابطه در

 اب تواند مي  اي وحرفه فني دانشگاه مديريت رشته مقوله

 هب مبلغ وپرداخت بازيافتي هاي زباله اخذ نهايت در و آموزش

 ناي در تشويقي هاي سياست در كارگيري ا بهب يا و آن يازا

 شدن بهينه سبب ،جزيي چند هر تاحدودي مي تواند رابطه

 رمنج نهايت در و نموده كمکشده و   گردشگران  سفر هزينه

 .شود گردشگر ندگاري ما به
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 رشته تربيت بدني

انگيزترين قسمت سفر، انتخاب وسايل بازي مناسب  از هيجان

 يها قالب وسايل بازي هاي گروهي مانند توپ ها ، مي باشد.

اهل ورزش  چنانچه شما و ... وسايل مربوط به شنا ، ماهيگيري

كه از  اشتدخواهيد  و طبيعت گردي هستيد، حتما دوست 

. دتمام مناظر زيبايي كه به آن ها سفر مي كنيد، عکاسي كني

 عددي در بازار وجود دارد اما سبکدوربين هاي عکاسي مت

الزم براي ورزش هاي هيجاني و با فعاليت هاي بسيار را ندارد. 

دوربين هاي ورزشي كه هم اكنون در بازار موجود هستند، 

مانند انواع دوربين هاي اكشن و گوپرو به كمک افراد ماجراجو 

چک، ضد آب يا با و اهل سفر آمده اند. اين دوربين ها كو

پوششي جداگانه براي استفاده درون آب، قابليت اتصال به هر 

 برداري قدرت فيلم را فراهم نموده و  داراي ناحيه كه بخواهيد

ي مي توان پيش بين وشته زيادي هستند كه نياز به آموزش دا

پرداخت هزينه  اين وسايل و ي تهيه ممکن استنمود كه 

 آن منصرف گردشگر را از خريدسفر،  سنگين براي يک بار

در اختيار گذاشتن  با مي تواند دانشگاه فني وحرفه اي .كند

ه هرچبخش بودن  اماني به لذت اين وسايل به صورت موقت و

 امنيت ، آرامش منجر بهدر نتيجه و  بيشتر سفر كمک كرده 

 .شود انگردشگر جذب بيشتر و پشت بند آن سبب 

كشور به  در درآمدي نامشخص و ناپايدار وضعيت به توجه با 

 اهميت ديگر سوي از همچنين و خصوص استان لرستان

 مي طلبد لذا شهري، صنعت گردشگري باالي زايي درآمد

 اين در دولت و مردم توسط الزم توسعه و سرمايه گذاري

  سطوح همه نيز در مديران همچنين و پذيرد انجام بخش

 

 

 

 

 

 ها، زيرساخت ايجاد جهت مناسب ريزي برنامه بايد مديريتي

 پايدار شهري توسعه تا سازند فراهم را الزم امکانات تاسيسات،

و ديگر  استان لرستانبه  جذب گردشگران كمک بهو ايجاد

استفاده از كه در اين راستا، نمايند. فراهم   را استان ها

 تواند به رشد اين صنعتميپتانسيل دانشگاه فني وحرفه اي 

 .كند شاياني در كشور كمک

 

 و پيشنهادات  گيري نتيجه

 توسعه مهم عوامل از يکي عنوان به شهري گردشگري امروزه

 شود مي ياد شهرنشينان و شهر رفاهي و اجتماعي اقتصادي

 بهبود و توسعه در گذار تاثير عوامل از شهري مديريت و

 عنوان به مديريت .باشد مي شهري پايدار گردشگري

 در و شود مي محسوب سازماني و نهاد از بخش مهمترين

 و منابع بسيج سازماندهي، ريزي، برنامه طريق از حاضر قرن

 اهداف به دستيابي براي عمليات كنترل و هدايت امکانات،

 در موفقيت به دستيابي براي .گيرد مي صورت شده تعيين

 سطوح تمام در ريزي برنامه گردشگري، ي توسعه و مديريت

 موفقيتي ريزي، برنامه بدون گردشگري توسعه است الزامي

 مشکالت و مسائل باعث اين و داشت، نخواهد بر در را

 .شود مي ميزبان جامعه براي محيطي و اقتصادي، اجتماعي،

 نهادهاي و ادارات ها، سازمان تمامي مشاركت نيازمند امر اين

 در گردشگري ريزان برنامه و مديران و دولتي غير يا و دولتي

 مفيد تواند مي هنگامي شهري گردشگري .است زمينه اين

 مفهوم. باشد شهري كاركردهاي ديگر با رابطه در كه شود واقع

  اقتصادي، محيطي، عوامل تعامل گيرنده بر در شهري پايداري
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 توجه عدم امروزه (.66) است كالبدي و فرهنگي اجتماعي،

 پايدار گردشگري مقوله به كشور شهري مديريت كافي

 محيط به شهروندان افزون روز نيازهاي به نتوانسته شهري،

 و بدهد مناسب پاسخ استراحتگاهي و تفريحي هاي

 مديران توجهي كم .دهد سوق پايداري سمت به را گردشگري

 هزينه چون اي عديده منفي آثار داراي مقوله اين به شهري

 سنتي، زندگي تغيير شهروندان، براي زندگي بيشتر هاي

 روي بر فشار محيطي، زيست آلودگي جرايم، افزايش

 (.62) است شده شهرها از بسياري در خدمات و تسهيالت

 بسيار مختلف جوامع در گردشگري توسعه كالن اهداف

 بين روابط ، ملي سطح در كالن سياستهاي با و است متفاوت

 توسعه اصلي هدف كشورها اكثر در . است ارتباط در المللي

 در است جوامع اقتصادي توسعه و رشد به كمک گردشگري

 ايجاد ، آوري ارز به اغلب گردشگري توسعه نيز متعددي موارد

 . كند مي تاكيد ثروت توزيع به اي ناحيه سطح در و اشتغال

 جهاني سازمان توسط نيز 0220 سال در كه همانطور

 و فقرزدايي براي ابزاري گردشگري گرديد، اعالم گردشگري

  در گردشگري(.61) شود مي محسوب جهان در ثروت توزيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي جاذبه داشتن بر عالوه كه كند مي پيدا توسعه شهرهايي

 بهره نيز مناسب خدمات و امکانات از هنر و فرهنگ ، تاريخي

 حفاظت به تنها نه شهرها در گردشگري رشد لذا . باشند مند

 نيز را قوي سازماني ايجاد بلکه است وابسته شهر پيشرفت و

 و حفاظت با شهر در توريسم توسعه بنابراين . كند مي طلب

 در نوعي به بلکه نيست تضاد در شهري پيشرفت و توسعه

 بناهاي حفظ در كمک بر عالوه توريسم و است متقابل ارتباط

 تواند مي شهر توسعه در فرهنگي ميراث عنوان به تاريخي

 ، است ضروري نيز نکته اين ذكر .باشد داشته مثبتي نقش

 در گردشگري توسعه حفاظت، نهايي هدف كه هنگامي

 ارزش لذا شود، مي فرهنگي هاي ارزش از خالي باشد، شهرها

 فرهنگي و تاريخي آثار هنگام اين در . كند مي پيدا تجاري

 شهري حفاظت .گيرد قرار خطر معرض در تواند مي بيشتر

 بلکه مکان آن ريخت و خصوصيات درک مستلزم تنها نه

 اعتقاد فيلدن باشد، مي نيز آن اجتماعي هاي ارزش مستلزم

 زندگي كيفيت بردن باال يعني شهر يک كردن متمدن دارد

 تواند مي شود متمدن شهري اگر بنابراين .شهر آن ساكنين

 بايد جهانگردي دركل و كند جذب نيز بيشتري هاي توريست

 مطالعه در اساس اين بر .برساند منفعت محل آن مردم به

 توسعه به شرح مفاهيمي همچون مفهوم سعي شد حاضر

پايدار  گردشگري پايدار، اصول شهري پايدار، گردشگري

 شدر بر را اي حرفه و فني دانشگاه جايگاههمچنين و  پرداخته

گاه نقش كليدي دانشو در نهايت به  نموده  توصيف صنعت اين

 لرستان استانفني وحرفه اي بر توسعه پايدارگردشگري 

 استانبتوانيم به جذب گردشگر به  برآن عالوه پرداخته و

 كمک شاياني كرده باشيم. لرستان
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