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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

در چند روز گذشــته شاهد 
برگزاری مراســم روز کودک و 
هفته ای به همین نام، در کشورمان 
بودیم. نسلی که کنجکاو و به دنبال 
تجربه است و همیشه از آن به عنوان 
سازندگان آینده وطن یاد می شود.

شاید خیلی از زنان و مردان بعد 
از تولد فرزندشان گمان کنند که 
دیگر توانایی و فرصت رفتن به سفر 
را ندارند. در صورتی که سفر برای 
کودکان نیز امری حیاتی و بسیار 
حائز اهمیت است و تاثیر بسزایی در 
کسب تجربه و یادگیری مهارت های 
فردی و اجتماعی کودکان دارد . در 
سفر، کودکان با محیط پیرامون 
خود بیشتر و بهتر آشنا می شوند 
و دست به اکتشاف دنیایی که بر آن 

قدم گذاشته اند، می زنند.
روز کودک فرصت خوبی شد تا 
در این شماره در مورد گردشگری 

کودکان صحبت کنیم.
    

گردشــگری کودک نوع مهمی از 
گردشــگری اســت که تا حدودی به 

خصوص در ایران نوظهور است. 
گردشــگری کــودک نوعــی از 
گردشــگری اســت که نیازهای گروه 
ذی نفع ناهمگن بین سال های ۱۳-۳ 
ســال را هدف قرار می دهــد. کودکان 
در این گروه ســنی بازدیدکنندگان با 
ارزشی هستند که در شاخص هایی که 
گردشــگری می  تواند ارائه دهد؛ دانش 
خود را گسترش می دهند، مهارت خود 
علی الخصوص مهارت های اجتماعی 
و فرهنگی شــان را پرورش می دهند، 
تجاربشــان را گســترش می دهند، با 
گروه های هم سالشــان ارتباط برقرار 
می کنند و سهم اقتصادی قابل توجهی 
را برای مکانی که بازدید کرده اند، فراهم 

می کنند.
 این نوع از گردشگری نیازهای توسعه 
و پیشرفت کودکان در سن های مختلف 
را هدف قرار می دهد )نیازهای اجتماعی، 
فیزیکی و ذهنی( و به طور معمول یک 

مؤلفه ترکیبی از آموزش و ســرگرمی 
دارد.

یونســکو افراد دارای نیازهای ویژه 
را به 4 دسته تقسیم بندی کرده است 
که یکی از افراد با نیازهای ویژه، کودکان 

هستند.
یونیســف )۲۰۱۲( یک شــمای 
ساختاری از این شاخه از گردشگری ارائه 
می دهد که در آن گردشگری آموزشی 
و گردشــگری مدارس بخش هایی از 
گردشگری کودکان و جوانان هستند 
که می توانند با هم همپوشــانی داشته 
باشــند. اما نه لزوماً از طریق آموزش؛ 
بلکه می توانند فرایندهای دیگری غیر 
از سیستم مدرسه و آموزش را نیز شامل 
شوند. در این تعریف، سفر افراد ۰ تا ۳۰ 

سال به دو دســته گردشگری کودکان 
و گردشــگری جوانان تقسیم شده که 
گردشــگری کودکان را در دو دسته ۰ 
تا ۶ سال و ۷ تا ۱۵ ســال و گردشگری 
جوانان را در سه دسته ۱۵ تا ۱۹ سال، ۲۰ 
تا ۲4 سال و ۲۵ تا ۳۰ سال قرار می دهد 
و گردشگری مدارس را زیر مجموعه این 

نوع گردشگری می داند.
گردشگری کودک در ایران

نســل آینده را کودکان می سازند. 
کودکانی کــه به طبیعــت و فرهنگ 
گذشتگان نیاز دارند. نسل بعدی آن ها 
هم به میراث شــان نیاز دارند. ساختن 
نسل کودکان امروز، نیاز نسل بعدی را 
پاسخگو اســت. آنچه که کودک برای 
اولین بار یاد می گیرد تا همیشه به یادش 
می ماند. بنابراین، بسیار مهم است که 

آنچه یاد می گیرد به واقع درست باشد.
گردشــگری کودک پدیده ای بکر 
و نوظهور در صنعت گردشــگری ایران 
است که به تازگی به آن توجه می شود 
و دوره های تربیــت راهنمای تورهای 

گردشگری برگزار می شوند.
چرا که حضور اشخاص متخصص 
نســبت به نحوه برگزاری تور و رفتار با 
کودکان در طول ســفر الزم است. در 

این جا راهنما، نقش تسهیلگر را دارد که 
روند یادگیری و لذت را برای کودکان و 

والدین شان آسان می کند.
گردشگری کودک می تواند شامل 
تورهای کــودک، تورهــای مدارس، 
مدارس طبیعت و حتی گردش شخصی 
با والدین در جاذبه هــای مختص این 
سنین باشد و خانواده ها می توانند عالوه 
بر ثبت نــام کودکان خــود در مدارس 
طبیعت و تورهای گردشگری کودکان، 
خود نیــز فرزندانشــان را بــه اماکن 
گردشــگری مطابق با نیازشان ببرند 
که در ادامه به برخــی از این مکان ها در 

پایتخت اشاره می کنیم.
کاربازیا

شهر مشاغل کودکان ) کاربازیا( یک 

محیط جذاب در طبقــه ی منفی یک 
برج میالد و برای آشنا شدن کودکان با 
حرفه های مختلف است که کودکان از 
سن ۳ تا ۱۳ سال می توانند به این محیط 
مفرح و شاد بروند و تجربه های جدید و 
منحصر به فردی از مشاغل مختلف را 
کسب کنند. از تعویض الستیک ماشین 
گرفته تا سوار شدن ماشین آتش نشانی و 
پختن کیک. بخش های مختلف کاربازیا 
شامل صنایع دستی، آشــپزی، اداره 
پست، بیمارســتان، فرودگاه، آکادمی 
خوانندگی و نوازندگی، آتش نشــانی، 
استودیوخبر، پلیس، تعمیرگاه، شهرک 
آزمایش )رانندگی(، آکادمی بازیگری، 
مزرعه و شن بازی، خانه بازی، بانک، رصد 
هوشی )در قالب بازی فضانوردی و لباس 
فضایی(، ســنجش دقیق توانایی های 
ذهنی، تمرکز، توجــه و بیش فعالی با 
تکنولــوژی روز جهــان در قالب بازی 
فضانوردی )همراه با مشــاوره رایگان( 

می باشد.
کودکان می توانند روزی را به همراه 
پدر، مادر یا همراهانشان در این مجموعه 
بگذرانند. قطعا برای بزرگســاالن هم 
دیدن کودکان در شــغل های مختلف 
و در چنین مکانی بســیار لذتبخش و 

هیجان انگیز خواهد بود.
پارک ژوراسیک

ژوراســیک پارک تهران یا بوستان 
دایناســورهای متحرک یک بوستان 
آموزشــی، گردشــگری و تفریحی در 
میدان بهرود ســعادت آبــاد و در بلوار 
شقایق تهران اســت. این پارک با انواع 
مجسمه  های دایناسور ها در گونه  های 
مختلف و ابعاد واقعی نخســتین پارک 
موضوعــی پایتخت به شــمار می رود 
که بــه معرفی انــواع دایناســورها به 
همراه نمایش مجسمه های متحرک 
دایناســورها همراه با صدا و جلوه های 
ویژه می  پردازد. احداث پارک ژوراسیک 
 در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۲ خورشیدی به 

بهره برداری رسید.

در ایــن پــارک که یک بوســتان 
آموزشی، گردشــگری و تفریحیست 
مجسمه   ی گونه  های مختلف دایناسور 
و همینطورحیوانــات دیگــر از جمله 
ماموت، خرس قطبی، گوریــل و ...  به 

نمایش گذاشته شده است.
این پارک امکانات دیگری از جمله 
کارگاه های آموزشــی و فیلم، استودیو 
ژوراسیک، سینما سه بعدی و ژورا شاپ 
)کافی شاپ مخصوص ژوراسیک پارک( 
و شوی دایناسور زنده )اجرای برنامه با 
دایناسور زنده متحرک(، فروشگاه خرید 
اسباب بازی و یادگاری دایناسوری را دارا 

می باشد.
باغ کتاب تهران

این روزها باغ کتاب تهران به یکی از 
مراکز فرهنگی علمی پربازدید پایتخت 
مبدل شده است. باغ کتاب یک نمایشگاه 
کتاب دائمی اســت کــه در تپه های 
عباس آباد تهران شکل گرفته است. باغ 
کتاب تهران در مجاورت فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی، کتابخانه ملی ایران 
و باغ موزه دفاع مقدس قــرار گرفته و 
یک مجموعه عظیم فرهنگی را شکل 
داده اســت.معماری و طراحی فضای 
داخلی و خارجی این باغ بسیار منحصر 
به فرد و خاص است و این قابلیت را دارد 
تا کودکان را وســط دنیایــی جادویی 

پرتاب کند.
باغ کتاب تهران با شعار کشف کن، 

تجربه کن و یاد بگیر! ساخته شده است.
بــاغ کتــاب تهــران بزرگ ترین 
کتاب فروشی و نمایشگاه کتاب جهان 
است و بخش های اصلی این باغ کتاب 
شامل: بهارســتان که مختص به گروه 
سنی کودک و نوجوان است، خیالستان 
که مختص بــه بخــش فناوری  های 
دیجیتال اســت، نگارستان که فضایی 
اختصــای بــرای بخش ســالن های 
سینمایی اســت و در آخر سروستان 
که مختــص به گروه ســنی عمومی و 

بزرگسال است، می شود.

 در بــاغ کتاب تهــران، یک فضای 
اختصاصی برای کودکان و نوجوانان در 
نظر گرفته شده که در آن عالوه بر عرضه 
محصوالت فرهنگــی و کتاب، فضای 
شاد و مفرحی هم برایشان به وجود آمده 
است. مجسمه ها و عروسک های محبوب 
کودکان در گوشه و کنار آن گذاشته شده 

و امکان بازی و سرگرمی آن ها در فضایی 
بزرگ و جذاب وجود دارد . ســینمای 
کودکان هم هوس رفتن و بردن کودکان 
به آن را بیشتر می کند. خالصه بگوییم به 

کمتر بچه ای در این مکان بد می گذرد.
باشــگاه رباتیک باغ کتــاب تهران 
فضایی علمی و آموزشی برای کودکان 
و نوجوانان و حتی بزرگ ساالن است که 
مناسب برای کودکان و نوجوانانی است 
که می خواهند در آینده مهندســان و 
مخترعان هوش مصنوعی شوند. باشگاه 
رباتیک  محلی برای آشنایی، آموزش و 
خرید ابزار و تجهیرات رباتیک به شمار 
می رود. همچنین در ایــن مرکز  یک 
کارگاه درسی برپاست که اصول ابتدایی 
علم رباتیک برای مخاطبان  را آموزش 

می دهد.
باغ علم کودک محیطی برای ترویج 
اهمیت آموزش مفرح بر پایه علم برای 
دانش آموزان می باشد. باغ علم کودک 4 
داستان دارد و در هر داستان کودکان در 
مورد بدن، شهر، خانه، کره زمین و فضا 
در فرایندی بازی محور مطالب جدیدی 
می آموزند. برای هر بازدید ۲ ساعت زمان 
الزم است. باغ علم کودکان با مشارکت 
یک کمپانی مشــهور کره ای ساخته و 
اجرا شده است. در هر یک از سالن هایی 
که ویژه معرفی و اجرای این داستان ها 
تاسیس شده است دستگاه ها، بازی ها و 
سرگرمی هایی تعبیه شده که در ضمن 
ایجاد نشاط؛ نکات علمی قابل توجهی 
را دربــاره هر یک از ایــن موضوعات به 
مخاطب ارائه می کند ایــن مرکز ویژه 
کودکان ۷ تا ۱۲ سال است و در جریان 
بازدید از آن کــودکان به همراه والدین 

و یک راهنما که هــر بخش و بازی های 
تعبیه شده در آن را تشریح می کند آنها را 

همراهی می کند.
باغ علم نوجوان بزرگترین باغ علم 
طراحی شده در این مجموعه فرهنگی 
است که برای ســنین نوجوان و جوان 
طراحی شده است.بزرگترین شهربازی 
علمی کشور به مساحت 4۰۰۰ مترمربع 
در چندین تاالر است. در باغ علم نوجوان 
4۰ دستگاه علمی و آموزشی وجود دارد. 
در این مرکز بازدیدکننده می تواند سوار 
بر یک هواپیمای واقعی شده و فرآیند 
پرواز را به صورت شبیه ســازی شــده 

تجربه کند.
باغ گیاه شناسی ملی

باغ گیاه شناسی ملی ایران به وسعت 
۱4۵ هکتــار در دامنه جنوبی رشــته 
کوه البرز مرکزی در اراضی چیتگر، در 
شمال غربی تهران واقع گردیده است. 
در طراحی باغ برای ایجاد مناظر و چشم 
اندازهای طبیعی ســه کوه که نشــان 
دهنده کوه های زاگرس، البرز و هیمالیا 
است ایجاد شده و هم چنین ۶ دریاچه و 
دو رودخانه که هریک در کنار گیاهان 
رویشگاه مربوطه  فضای طبیعی را ایجاد 
نموده اند و دارای جاذبه های گردشگری 

خاصی هستند.
از دیگر جاذبه های باغ  دو آبشار است 
که ریزش آب در آنها از بلندی ها و البالی 

صخره ها صورت می گیرد.
طرح جامع باغ گیاه شناســی ملی 
ایران به نحوی پیش بینی شده است که 
نشان دهنده الگویی از باغ ایرانی باشد. 
به این منظور یک میــدان در مرکز باغ 
پیش بینی شده که چهار بلوار در چهار 
جهت به آن می پیوندد. این باغ نه تنها 
جایی برای گشــت و گذار و لذت بردن 
از مناظر زیبا اســت، بلکه نقشی مهم 
در تحقیقــات گیاه شناســی دارد و به 
عنوان ذخیر ه گاه ژنتیکی از گیاهان در 
معرض خطر انقراض مورد استفاده قرار 
می گیرد. در این پــارک، طبیعت تمام 
دنیا را می توان مشاهده کرد! نمونه های 
ارزشمندی از گیاهان مناطق مختلف 
دنیا، تحت نظارت کارشناسان و به طور 
کامال علمــی در این مــکان نگه داری 
می شوند. باغ گیاه شناسی ملی ایران، 
یکی از بزرگ ترین فضاهایی است که 
به پژوهش و تحقیــق در زمینه علوم 
گیاهــی و باغبانی می پــردازد. این 
باغ یکی از ۱۰ باغ برتــر جهان از نظر 
جمع آوری و معرفی گونه های گیاهی 

مختلف است.
باغ گیاه شناسی ملی ایران، مکانی 
علمی و آموزشــی اســت که در کنار 
آن به عنوان محلی بــرای تفریح هم 
شناخته می شــود. دیدن این باغ در 
مقاطع مختلف تحصیلــی می تواند 
انگیزه ای برای پیشــرفت در دروس 
علوم و جغرافی بــرای دانش آموزان 
باشــد. همچنین با دادن درخواست 
بازدید گروهی دانش آموزان از این باغ، 
مسئوالن امکان ارائه اطالعات توسط 

کارشناسان را نیز فراهم می کنند.

نگاهی به پدیده »گردشگری کودک« در ایران
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از گراند هتل تا کاخ دقیانوس
اینجا، در شهرک غزالی زمان 

ایستاده است

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

بعد از مدت ها باالخره نوبت به تهران گردی رسید 
و این بار قرعه به نام شــهرک سینمایی غزالی افتاد. 
مدت ها بود که تصمیم داشــتیم سری به شهرک 
سینمایی غزالی بزنیم اما هر بار به بهانه ای به تعویق 
می افتاد؛ اما این بار عزم مان را جزم کردیم که برویم و 
رفتیم. از میدان آزادی تهران به سمت اتوبان لشگری 
)جاده مخصوص کــرج( رفتیــم و در کیلومتر ۱۵ 
تابلو شهرک سینمایی غزالی را دیدیم، بعد از تهیه 
بلیت وارد شهرک شــدیم. از همان بدو ورود فضای 
شهرک به گونه ای است که غرق در گذشته می شویم. 
ماشین های قدیمی مقابل در ورودی پارک شده اند و 
صدای نوای شد خزان مرحوم بدیع زاده در فضا پیچیده 
است. با همین صدا وارد مکانی می شویم که مرحوم 
علی حاتمی، کارگردان فقید ایرانی در سال ۱۳۵8 
برای تهیه فیلم هزاردستان ساخته است. حاتمی با 
عکس هایی که از ساختمان ها، عمارت های دولتی، 
محله ها و خیابان های تهران قدیم تهیه کرده بود در 
شهرک سینمایی ایتالیا، به نام چینه چیتا با کمک  یک 
نقاش ایتالیایی اتود زد و تابلوهای کوچکی به وجود 
آورد، سپس با کمک یکی از بهترین دکوراتورهای 
ایتالیایی به نام جانی کورتینا، نقشه شهرک را ترسیم 
کرد. ســاخت چنین شــهرکی نیازمند زمینی با 
مساحت تقریبی ۱۰ هکتار بود که اراضی کناره اتوبان 
تهران-کرج در اختیار حاتمی قرار گرفت و در اسفند 
سال ۱۳۵8 عملیات احداث شــهرک آغاز شد. در 
ابتدای ورودمان با سینما تابان که نبش خیابان الله زار 
واقع شده است روبرو می شویم؛ در حال پخش اولین 
فیلم ناطق ایرانی به نام دختر لر اســت. کمی جلوتر 
می رویم و به گراند هتل می رســیم. جلو گراند هتل 
می ایستم و به ایوانی که خان مظفر با آن کت و شلوار 
سفیدش می نشست می نگرم و به یاد بزرگانی چون 
مرحوم عزت اهلل انتظامی و جمشید مشایخی می افتم. 
کمی آن طرف تر طالفروشی قازاریان و کافه مولن روژ 
رخ می نمایند. بــه تابلو مغازه ها کــه نگاه می کنم 
واژه هایی می بینم که برای نســل امروز غریبه اند، 
واژه هایی مانند: خیاطخانه، بزازی، عکاسخانه، بقالی، 
عدلیه، ژاندارمری، دواخانه و ... . به راستی که برخی 
واژه های قدیمی ملموس تر و مانوس تر بودند. در این 
الله زار که قدم می زنم تمام کودکی ام که با اشتیاق، 
تمام خانواده پای تلویزیون به تماشای هزاردستان 
می نشستیم می افتم، امان از تکنولوژی که صفای 
دورهمی های قدیم را کم رنگ کرده  است. از خیابان 
الله زار  بیــرون می رویــم  و وارد بازارچه خانی آباد 

می شویم. محله ای قدیمی با دیوارهای کاهگلی که 
برای ساخت فیلم جهان پهلوان تختی ساخته شده 
است. حس خوبی اســت وقتی در کوچه هایی قدم 
می زنم که روزی اسطوره تکرارنشدنی جوانمردی در 
آن قدم می زد. فضای شهرک به گونه ای است که اگر 
چشمانتان را ببندید لحظه لحظه فیلم هایی که آنجا 
ساخته شده اند را می بینید. بعد از خانی آباد به مکانی 
می رسیم با نخل هایی بلند و تابلویی که نشانگر شهر 
کوفه است.  شهر کوفه مرا به یاد امام علی می اندازد، 
طلحه و زبیر و معاویه و قطــام و ابن ملجم مرادی که 
هیچگاه چهره اش از خاطرم پاک نمی شــود، شما 
چطور؟ از تهران پهلوی و قاجار گذشتیم و به چند صد 
سال قدیمتر رفتیم. و حاال در فضایی ایستاده ایم که باز 
هم قدیمی تر است: اورشلیم. سازه ای زیبا  با ستون های 
بلند و خانه مریم که در گوشه ای جای گرفته است. 
کالم عیسی در آغوش مادرش در گوشم می پیچد که 
می گوید:»من بنده خدایم، او کتاب )آسمانی( به من 
عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است«. اینجا همه در 
تاب و تب عکاسی هستند و خاطرات روز شیرینشان 
را ثبت می کنند و من آخرین خاطره ام را در ۲۷۰ سال 
پیش از مسیح و در کاخ دقیانوس ثبت می کنم، و به یاد 
مردانی می افتم  که به عمیق ترین خواب دنیا فرورفتند 
و با خواست پروردگار بیدار شدند.  اینجا، در شهرک 

غزالی زمان ایستاده است.
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