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Abstract : 
Sustainable development is one of the fundamentals of economic, social and political development 

in the world. Due to the role that tourism can play in this field, especially in countries like Iran, 

the importance and necessity of paying attention to sustainable tourism is very important. 

Sustainable development of tourism requires coordinated activities of several elements and factors 
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that are closely interrelated. One of the most important elements is the "security of tourists and 

tourist destinations", which has a direct relationship with tourism. Sustainable urban development 

is an all-encompassing development that focuses on a variety of dimensions, and the concept of 

sustainability in metropolitan areas can be examined around multiple axes. Sustainable tourism 

must be able to meet the needs of the present generation without reducing the capacity of future 

generations to meet their needs. Today, tourism is a dynamic industrial enterprise with a promising 

feature that has become an important part of the economic and productive activities of developed 

and developing countries. 

The purpose of this study was to investigate the factors that contribute to sustainable tourism 

development, including "sustainable security and sustainable development of urban tourism", and 

the research method has been done in two descriptive-analytical descriptions. In this regard, using 

the Cochran method, 383 people have been identified. Finally, by addressing all types of tourism, 

the definition of sustainable development and the types of sustainable urban development, security, 

the relationship between urban tourism and sustainable development, we conclude that urban 

tourism is one of the most fundamental components for the development of its sustainability and 

planning for realization. This is one of the imperatives of urban development. 

 :چکیده

تواند در توسعه پایدار از اصول و مباني پيشرفت اقتصادی، اجتماعي و سياسي در جهان محسوب و به دليل نقشي كه گردشگری مي

پایدار  سعهتوحائز اهميت است. بسيار ، لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار كندشورهایي مانند ایران ایفا ویژه در ك این زمينه به

 ناصرعتنگاتنگي دارند. یکي از مهمترین این روابط عناصر و فاكتورهای متعددی است كه با هم هماهنگ  فعاليتنيازمند گردشگری 

ای همه توسعه پایدار شهری، توسعهبا مقوله گردشگری رابطه مستقيم دارد. ه ك است« امنيت گردشگران و مقصدهای گردشگری»

اید بپایدار  گردشگریجانبه و ناظر بر ابعاد مختلف است و مفهوم پایداری در كالن شهرها حول محورهای متعدد قابل بررسي است. 

ود های آینده برای پاسخگویي به نيازهای خط به نسلهای مربوبدون اینکه از ظرفيت باشد نيازهای نسل حاضربه قادر به پاسخگویي 

دی های اقتصادی و توليمدارانه است كه بخش مهمي از فعاليتهای توسعهبه عنوان صنعتي پویا و با ویژگي گردشگریبکاهد. امروزه 

 . یافته و درحال توسعه را به خود اختصاص داده استكشورهای توسعه

 است و "پایدار گردشگری شهری توسعه وامنيت "عوامل موثردر توسعه پایدار گردشگری از جمله   بررسي پژوهش حاضر، از هدف

 تعيين نفر 332 تعداد نمونه كوكران روش از استفاده با راستا این در .ه استگرفت انجام تحليلي-توصيفيبخش دو در پژوهش روش

ه توریسم رابطامنيت، تعریف توسعه پایدار و انواع توسعه و توسعه پایدار شهری،  ،گردشگریاع در نهایت با پرداختن به انوده است. ش

ت در جهت توسعه پایدارشهری اس مولفه هاشهری یکي از اساسي ترین  گردشگریایم كه شهری و توسعه پایدار به این نتيجه رسيده

 است. شهری ضرورت های توسعهاین امر یکي از تحقق ریزی در جهت و برنامه

 پایدار ، توسعهشهری گردشگریامنيت، كليد واژه: 
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 :مقدمه
بق ط كند.رود و نقش قابل توجهي در توسعه اقتصادی كشورها ایفا ميیکي از بزرگترین صنایع در جهان به شمار مي دشگریگر

شغل  113،212،٠٠٠به طور مستقيم تعداد وغال داشته بسزایي در ایجاد اشت تأثير گردشگریجهاني سفر و توریسم،  مجمعگزارش 

 11٠،13٢،٠٠٠) 2٠23درصد در سال  2/2شود این رقم تا  بيني ميو پيش درصداز كل اشتغال( 3/3دهد)را تحت پوشش قرار مي

حدود  در 2٠1٠شود در سال شغل( افزایش داشته باشد. سهم كل اشتغال گردشگری كه شامل مشاغل غيرمستقيم گردشگری مي

 شغل(  313،221،٠٠٠شود)درصد از سهم كل اشتغال مي ٢/٢

ترین و بزرگترین صنایع صنعت گردشگری به عنوان متنوع رود.مي ای اصلي به شمارلفهؤم گردشگری یکي ازپایدار توسعه  امنيت در

ه عنوان ب تواندميداشتن امنيت  با و های شغلي برای بسياری از كشورهای دنيا استین منبع درآمد و ایجاد فرصتترمهمجهان،  در

 .شودموتور توسعه از آن نام برده 

 :ادبیات پژوهش -

 گردشگری: اهمیت

 انيجه سازمان تعریف اساس بر. است دربرگرفته را وسيعي قلمرو و یافته بيشتری گسترش گردشگری مفهوم اخير هایدهه در

 انجام فراغت، ایام گذراندن منظور به خود عادی محيط از خارج هایيمکان هب كه شودمي اطالق افرادی هایفعاليت تمام به توریسم

  .روندمي سال یک از كمتر بيش از یک روز و  برای ها،هدف سایر و كاركسب و

. اشدب ملي قلمرو در اقتصادی توسعه برای رهيافتي دتوانمي ملي سطح در اشتغال ایجاد و درآمد منابع از یکي عنوان به گردشگر

 و آنها برای مناسبي جایگزین باشد، كاهش حال در اقتصادی هایبخش دیگر یهافعاليت سود كه زماني در بخصوص گردشگری

 شغلي جدید هایفرصت هئارا و درآمد سطح بودن پایين بر غلبه گردشگری توسعه اصلي دليل ،مبنا این بر. است توسعه برای راهبردی

 اقتصادی ركود دچار نحوی به كه نواحي در بخصوص فقر كاهش برای را اميدهایي دتوانمي و است جامعه در اجتماعي تحوالت و

 ( 1331 وسقایي، یزدی) آورد فراهم اند،شده

شبکه و هاراه روزافزون توسعه كار، ساعات كاهش شهرنشيني، گسترش با( 1٢1٠) دوم جهاني جنگ اتمام از پس گردشگری صنعت

 کی به گردشگری امروزه كه بطوری ؛یافت شگرف تحولي مقرارت و قوانين اصالح و عمومي فرهنگ سطح ارتقای نقل، و حمل های

 (.1331النکوار،) است شده تبدیل تمدن عصر نمادهای از و پدیده

 تأثير تحت مقدار چه و اعتنا قابل هایشترس و هانگراني از چقدر شودمي متوجه گردشگر كه است این سفر یک مثبت نتایج از

 گردشگراني بيشتر كه است حاكي ایران در گردشگری صنعت اندركاراندست تجربه. دارد قرار او خود ذهني هایفرضپيش و ليغاتتب

 (.1331نورآقایي،). كنندمي تلقي امن را ایران سفر، انتهای در ولي دارند امنيت عدم احساس ورود ابتدای در كنند،مي سفر ایران به كه

 اجتماعي، بافت بودن نامتجانس و اجتماعي تركيب ،ساختار دگرگوني ،پذیریمهاجرت جمعيت، تراكم به توجه با تهران شهر كالن در

 نای توسعه و حفظ موارد از یکي محيطي امنيت به توجه لذا است؛ كرده مواجه متعددی بالقوه حوادث و خطرات با را محيطي امنيت

 .استزمان  طي در آن پایداری و صنعت

 مهم لعوام از یکي كه طور همان واقع در. دارند هم با مستقيم نسبتي كه هستند معادله یک پارامترهای گردشگری و نيتام توسعه،

 تامني آمدن وجود به موجب مقصد، یک در گردشگران تردد و منطقه یک در گردشگری رونق است، امنيت وجود گردشگری توسعه

 منيتا و گردشگری گسترش دهندهتداوم توسعه و توسعه ساززمينه نيز امنيت و گردشگری توسعة كه است حالي در این شود؛مي

 .بود خواهد

 مختلف سطوح در خشونت بکارگيری و ناامني بروز هرگونه و دارد وجود شده تعریف ایرابطه امنيت و توسعه ثبات، گردشگری، بين

 سازدمي وارد صنعت این به ناپذیری جبران هایزیان
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 این لذا ؛است گردشگری صنعت در مهم هایمقوله از یکي محيطي امنيت كه آنجایي از مطروحه مباحث بندیجمع به توجه با

 كدامند؟شهری  گردشگریپایدار  توسعه بر امنيت گذارتأثير و مهم فاكتورهای كه است سؤال این به پاسخ بدنبال پژوهش

 هایمکان انتخاب مهم نکات از و دشومي محسوب كشوری هر عياجتما و سياسي اقتصادی، روابط در مهم موارد از یکي گردشگری

 دهنديم قرار گردشگری مکان انتخاب و سفر برای خود اهداف ابتدای در را امنيت افراد واست  آن امنيتي بعد سفر از قبل گردشگری

 .دارد تأكيد شهری گردشگری ارتقاء در امنيت به توجه نقش و اهميت بر خود مقوله این و

 :پژوهشاف اهد

 .آیدبه شمار مي تحقيق اصلي اهداف از شهری گردشگریپایدار  توسعه در گذارتأثير امنيت محيطي فاكتورهای به توجه•

 آن امنيتي بعد ارتقاء و پذیرتوریست هایمحدوده در پرخطر هایمکان و هازمان شناسایي•

 امنيتي بعد از توریستي هایمکان نامناسب طراحي از ناشي مشکالت به توجه•

 ایمنطقه و شهری بعد در امنيت برقراری منظور به ثرؤم محيطي هایمؤلفه شناسایي•

 های پژوهش:فرضیه

 است تاثيرگذارشهری ی گردشگر پایدارامنيت محيطي بر توسعه  رسدمي به نظر

 رانه داشته باشد.ای پيشگيهثيری بر نگرشأتواند تحوزه گردشگری مي های امن درطراحي محيط دسرمي به نظر

 دارد. توسعه گردشگری ثيری برأت آناز وقوع  یريشگيپ رسد كاهش جرم محيطي ومي به نظر

  است. ثيرگذارأهای امنيتي تری از جرم محيطي بركالبد و شاخصهرسد پيشگيمي به نظر

 :گردشگری مختلف اشکال -

 .كنندمي سفر كشور همان داخل در تنها كه است كشور آن مقيم افراد بر ناظر: )داخلی(بومی گردشگری -الف

 .كنندمي سفر كشور همان در كه است كشور آن در غيرمقيم افراد بهناظر : )ورودی(مرزیدرون گردشگری -ب

 .كنندمي سفر دیگر كشوری به كه است كشور آن مقيم افراد به ناظر: )خروجی(مرزی برون گردشگری -ج

 نگيزهایا همچنين مسافرت، سازماندهي چگونگي و فصل ،شودمي گرفته خدمت به كه يساتيتأس نوع مسافرت، مدت طول به توجه با 

 :هجمل از كرد تفکيک یکدیگر از را گردشگری از مختلفي اشکال توانمي شوند،مي جریان توریستي یک پيدایش موجب كه گوناگون

 … و ترخنک یا ترگرم هوای و آب استراحت، تفریح، تعطيالت، از استفاده جهت مسافرت: تفریحی توریسم -1

 هایآب از استفاده( درماني و پزشکي هدف با) هوا و آب تغيير از استفاده برای كه هایيگروه و افراد شامل :درمانی توریسم -2

 .كندمي مسافرت به اقدام … و معالجه معدني،

 آموزشي، هایهدف با تاریخي آثار و بناها رسوم، و ابآد هنری، و فرهنگي مواریث با آشنایي برای :آموزشی و فرهنگی توریسم -3

 .گيردمي صورت پژوهشي و تحقيقاتي

 .است نظر مورد آن امثال و شناسيجامعه شناسي،ممرد اجتماعي، هایهدف عمدتاً جهانگردی، نوع این در: اجتماعی توریسم -2

 و انفرادی صورت به است ممکن هامسافرت اینگونه … و اریسودوچرخه پيمایي،كوه روی،پياده اسکي، مانند: ورزشی توریسم -1

 .گيرد صورت جمعي دسته یا

 .است جهان سراسر در جهانگردی اشکال ترینرایج از یکي جهانگردی نوع این: زیارتی و مذهبی توریسم -1

 یا و صنایع و كاال هایمایشگاهن و مکاره بازارهای در شركت برای افراد كه یي استسفرها شامل: تجاری و بازرگانی توریسم -٠

 است. آن نظایر و هاكارخانه و تأسيسات از بازدید و سركشي

 و ملي هایجنبش سياسي، سمينارهای و هاكنگره ،الملليبين مجامع و اجالس در شركت منظور به مسافرت: سیاسی توریسم -3

 .(13٠٠ رضواني،) … و رهبران تدفين مانند سياسي ویژه مراسم مذهبي،
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 :موفق شهری گردشگری -

 هك است اهدافي آن، شهری نوع ویژه به گردشگری در موفقيت عوامل ینترمهم آن به مناسب رویکرد و موفق شهری گردشگری   

 توان مي را موفق گردشگری از انتظارات. رودمي توقع شهر برای آن از كه است نویني انتظارات و كندمي دنبال صنعت این امروزه

 با انسان بودن چگونه تعریف فرهنگ، و آیين شناخت دیگر، هایسرزمين و ملل تمدن و هنر شناخت انسان، فراغت تأمين بر عالوه

 مناسب ایعرصه در بتواند كه بود خواهد پيروز گردشگری لذا .(13٢1 منصوری،) دانست انسان رواني و روحي معنوی، نيازهای تأمين

 اورند،بي دست به شهر از درست دركي آنها تا بشناساند گردشگران به را شهر عناصر و مفاهيم و شود منجر درک و شناخت مقوله به

 رویکردی نتيجه در. است آن تاریخ و معنا شناخت نيازمند شهر، در تفریح و فراغت اوقات گذراندن بر عالوه گردشگران واقع در

 عمده ورط به دیگر سوی از. گيرد نظر در را شهر ذهني و عيني عددوب هر مفهومي، بستری در كه باشد گردشگری پاسخگوی دتوانمي

 نوعي موفق، شهری گردشگری (.Law, 1٢٢1)گرفت نظر در شهری گردشگری برای اصلي هدف دو را فرهنگ و تجارت توان مي

 موجب نيز را آنها يمدن توسعه جوامع، فرهنگي ميراث به احترام و شناسایي حين در كه آوردمي وجود به فرهنگي متقابل كنش

 ان،پيشيني شيوه و تاریخ فرهنگي، هایارزش احيای ،توانمي را گردشگری ارتقای راهبردهای ینترمهم از یکي كه آنجا تا. شودمي

 محقق را شهری گردشگری موفقيت بتواند كه رویکردی بنابراین(. 13٢1 دادرس، و زادهامين) دانست جمعي خاطرات و رویدادها

 رایب كه مداخالتي و بگيرد دربر مانأتو صورت به را آن تمدن و تاریخ مکان، زمان، مانند شهر مختلف ابعاد كه است کردیروی كند،

 توسعه و رشد اخير هایدهه در بگيرد. نظر در مؤثر عوامل تمامي با ارتباط در و شهر كل در را آن و نباشد نگرجزء كند،مي انتخاب آن

 افزایش جهت در تا داشته آن بر را ریزانبرنامه گردشگران، جذب جهت در گردشگری عمده مقاصد رقابت و گردشگری صنعت

 جربهت كيفيت و لذت ارتقای ،گردشگران رضایت افزایش اول: كنند توجه مهم مقوله دو به گردشگری یهافعاليت از حاصله درآمدهای

 گردشگری معيارهای از یکي دهدمي نشان امر این(. Inskeep, 1٢٢1)ميزبان جوامع منافع حفظ جهت در تالش دوم گردشگری،

 شهری، گردشگری تمایز وجه كه آنجا از همچنين و شودمي شامل را ساكنان هم و گردشگر كه است مخاطبي به خاص توجه موفق،

 ایجاد به سبتن شهروندان نياز تأمين گيرد؛مي شکل شهر نام به مدني هسته یک در خاص صورت به كه است خدماتيئه ارا

 يفيتك بهبود و حفظ بر عالوه بتواند كه بود خواهد موفق گردشگری واقع در. است اولویت در گردشگری جهت مناسب هایزیرساخت

 شهری گردشگری برخي طرفي از( Orbasli, 2٠٠٠)دهد هئارا گردشگران به را ایشایسته خدمات شهر، نفوذانذی همه برای زندگي

 .شودمي شهری مناطق به سفر پيرامون گردشگری فضای توليد به منجر كه دانندمي ميزبان و گردشگران قابلمت كنش عنوان به را

 (. 13٢٠ شربتيان،)

 گردشگری گسترش بر عالوه كه محلي، جامعه عنوان به شهر شهروندان و گردشگر ميان دوطرفه ایرابطه ایجاد و پاسخگویي بنابراین

 رویکردی لذا. شودمي محسوب شهری گردشگری موفقيت هایشاخصه از شود، موجب نيز را شهر يمدن حيات رونق بتواند شهری،

 مشترک عاملي عنوان به را جمعي خاطره و جامعه باید رویکرد این. است محور مخاطب كه باشد آميزتموفقي زمينه این در دتوانمي

 نيازهای كردن برآورده بر عالوه شهر در گردشگری مداخالت كه است اینگونه زیرا ؛دهد قرار مدنظر خود مخاطبان پيونددهنده و

 چنين تنها. شودمي موجب را بازدیدكنندگان این با آنان اجتماعي تعامالت و شهر ساكنان حضور آنها، مناسب درک و گردشگران

 زیرا. است آن در نگریكلي ی،شهر گردشگری پيروزی عوامل دیگر از. كند گردشگر و شهروند به متعلق را شهر دتوانمي رویکردی

 رویکردی واقع در. نکرد توجه ،گذاردمي هابخش دیگر در كه اتيتأثير به اما داد، انجام شهر در گردشگر برای را اقداماتي توانمين كه

 هرش ردشگران،گ نيازهای به پرداختن بر عالوه تا باشد، گراكل رویکردی بایستمي است، الزم شهری گردشگری در مداخله برای كه

 توجه با را شهری گردشگری كه است رویکرد این واقع در. بگيرد نظر در كنند،مي زندگي آن در شهروندان كه مکاني عنوان به نيز را

 .كندمي بررسي آن در گذارتأثير عوامل همه و شهر بستر سراسر در را نياز مورد اقدامات و كنديم تعریف شهر ابعاد تمامي به

 :ایدارپ توسعه -
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 مفهوم به واژهاین . شد مطرح( ما مشترک آینده) گزارش در 1٢3٠ سال در لندبرانت توسط رسمي بطور بار اولين پایدار توسعه واژه   

 مراهه مطلوب مصرف الگوی به نيل برای انساني نيروی و مالي طبيعي، منابع از كارا و صحيح برداریبهره و اداره شامل آن گسترده

 زاده،عسگری) شودمي رضایت قابل مستمر بطور امروز هاینسل نياز رفع برای مناسب تشکيالت و ساختار و فني امکانات یبکارگير با

 محيطيزیست و اجتماعي اقتصادی، وضعيت از ناشي هایمحدودیت تأثير تحت پایدار توسعه(. 133٢ مجتبي، ظهور، محمدنياقرایي،

 اهپوش،سي ارجمند نوابخش،) شود تعریف كشور همان خاص و عملياتي طور به كشوری هر در باید پایدار توسعه اهداف بنابراین و است

 دالتع و محيطي مالحظات به توجه با اقتصادی امکانات توسعه و است محيط -انسان محور بر حركت مفهوم به پایدار توسعه(. 1333

 مطرح جهاني جنگ از پس اقتصادی صرفاً توسعه از شده ایجاد تمشکال از پس پایدار توسعه. دهدمي قرار توجه مورد را اجتماعي

 و محيطي ابعاد به توسعه مسير و شده ایعدیده محيطيزیست مشکالت و طبقاتي اختالفات باعث رویهبي توسعه كه جایي. شد

 در توسعه برای الگویي صورت هب و آورده دست به ایگسترده و وسيع حمایت پایدار توسعه. بود داده بها اقتصادی از كمتر اجتماعي

 ؛است عموم برای اجتماعي و اقتصادی ،محيطيزیست ابعاد در ایپایه خدمات كنندهتأمين كهاست  شده ظاهر یکم و بيست قرن

 (.13٢٠ ملکي،) دارد بستگي آنها به خدمات این كه اجتماعي یا و مصنوع طبيعي، هایسيستم تخریب و تهدید بدون

 شهری پایدار كيفيت سازنده یهامؤلفه( 1-2جدول)

 

 (فضا زمان، فعاليت، سازگاری) رفتاری هایقرارگاه كيفيت عملکردی مؤلفة

 .... و رسانياطالع شبکة سواره، پياده، شبکة كاربردهای، با شهری فرم سازگاری كيفيت

 هافعاليت برای محيط ایمني كيفيت

 هافعاليت برای محيط امنيت كيفيت

  مؤلفة

 زیباشناختي -تجربي

جای  ،سازمان كالبدی فضایي، بندیاستخوان شامل( عيني محيط) "فضایي-كالبدی محيط" كيفيت

 ... و مصالح مواد و نولي نقشة فضا، -توده گشت

 شهری اینم ساختار تحليل عيني، منظر كيفيت شامل( ادراكي محيط) "حسي ادراكي محيط" كيفيت

 ... و

 نظرم( زماني و فضایي) ذهني منظر كيفيت شامل( شناختي محيط) "ذهني ادراكي محيط" كيفيت

 ... و سرزندگي انضماني، معاني ارزیابانه، ذهني

-زیست مؤلفة

  محيطي

 و ترطوب باد، اندازی،سایه گيری،آفتاب :شامل( اقليمي آسایش) شهری فضاهای خرد اقليم كيفيت
.... 

  رایحة و بو اصوات، كيفيت

  پایدار شهری طراحي كيفيت

 (... و زمين انرژی،) طبيعي منابع مصرف بازدهي

 (آب زمين، هوا،) هاآلودگي تقليل

 .(13٢٠ ملکي،) شهری پایدار توسعه ( ابعاد1-2شکل)
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 گردشگری پایدار توسعه-

 از .دارد وجود نظر اقاتف آن مورد در كه است كرده ارائه گردشگری پایدار توسعة از قبول قابل تعریفي جهانگردی جهاني سازمان  

 ایتحم موجب حال عين در و كرده تأمين را ميزبان جامعه و فعلي گردشگران نياز كه است فرآیندی پایدار توسعة سازمان این نظر

 كه است ایرابطه داشتن نظردر گردشگری پایدار توسعة . اساس(133٢ زاهدی، و رنجبریان) شودمي آن آینده تقویت و نياز این از

 ربمخ یا سازنده دتوانمي رابطه این. است برقرار (ميزبان جامعه و مقصد گردشگر،) گردشگری زیستمحيط سازنده جزء سه ميان

 دالياعت گردشگری دهندۀتشکيل جزء سه این بين در درازمدت طبيعي منابع حفظ با كه است این پایدار گردشگری هدف. باشد

 و فرهنگي اجتماعي، هایسيستم انحطاط و تخریب از جلوگيری نيازمند پایدار گردشگری .(133٠شارپلي، جوليا). دشو برقرار موزون

 ميزآموفقيت تحقق منظور به. كنند كسب را منافعي آن از بایستمي بومي ساكنان همچنين و است ميزبان جامعه اكولوژیکي

 اجتماعي یادگيری فرآیندهای و 1 پایش مدیریت، زی،ریبرنامه سياست، انداز،چشم تركيب مستلزم پارادایم پایدار، این گردشگری

 وجود،م منابع از با استفاده شهر یک به گردشگران جذب و گردشگری صنعت گسترش از عبارتست توسعه . این(13٢1 قدمي،) است

 هویت و وحدت انبتو گردشگران، انتظارات و جامعه قانوني ضوابط و فرهنگي اقتصادی، نيازهای به پاسخگویي ضمن كه ایگونه به

 كرد تأمين بهينه حد در و پيوسته متوازن به طور را آنها ميهمانان و مقصد اقتصادی تعادل زیست،محيط سالمت فرهنگي،

 (.1333معصومي،)

  :یپایدار شهر گردشگری اصول -

 در یک ره و بوده توجهي قابل محيطيزیست و فرهنگي اجتماعي اقتصادی، اتتأثير دارای كه است گسترده فعاليتي گردشگری   

 كرده بجل خود سوی به را ناو محقق ارانگزسياست كه است ایجنبه نخستين فعاليت، این اقتصادی بعد. است بحث قابل خود جای

 رهنگيف اجتماعي، تبعات شدن آشکار با تدریج به اما است، شده گير همه آن گسترش به تمایل بخش، این مناسب بازده دليل به و

 قتصادیا توسعه برای ریزیبرنامه در ضروری و حياتي عنصری گردشگری. شد بيشتر هایبررسي به نياز آن، محيطيیستز حتي و

 اقتصادهای سازیزنده باز برای را هایيفرصت گردشگری شدن، غيرصنعتي و جهاني هایبازسازی متن در. شودمي محسوب شهرها

 ایبر مهم منبعي ،است محدود دیگر هایگزینه كه هایيمکان در ویژه به كندمي پيشنهاد ،است ركود و كاهش معرض در كه شهری

 غيرمستقيم و مستقيم درآمدهای پایدار گردشگری اقتصادی یهاشاخص ینترمهم از(. :Rogerson, 2٠٠2)آید به شمار مي اشتغال

 .برد نام توان مي را.... و غيربومي و بومي نانساك گردشگری در شده انجام هایگذاریسرمایه بازاریابي، هایهزینه گردشگری،

 (Weaver and Opperman, 2٠٠٠ )ميزبان هجامع مردم زندگي در كه است تغييراتي گردشگری، اجتماعي اثرات از مقصود 

اک، چ) گيردمي صورت گردشگران و دیار آن ساكنان و اهالي مستقيم تماس سبب به بيشتر تغيير و این شودمي حاصل جهانگرد

 توسعه پایدارشهری 

  اقتصادی
 نوسازی شهرها

قانونگذاری برای خطر  
 آلودگی ها 

 زیست

 محیطی

 جمعیتی 

  سیاسی

 اجتماعی
برنامه ریزی کالبدی  

 پراکندگی شهرها

حقوق نژادی سیاستهای  
یم خانوادهباسوادی و تنظ  

 حقوق افراد

 دموکراسی

 آزادی

 فعالیت های انحصارگونه اقتصادی

 نیازهای اساسی

 جلوگیری از فقر
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 موجود اجتماعي هایبخش بر فشار یا غيرموجود، اجتماعي هایبخش آمدن وجود به شامل گردشگری منفي اثرات از (. بعضي13٠٠

 زا ناشي شکایات تعداد گردشگران، به محلي ساكنان واكنش توان ميپایدار  گردشگری اجتماعي یهاشاخص ینترمهم از. است

 .بر شمرد را.... و گردشگری با مرتب مهاجرت گردشگر،

يز ن گردشگری  و گردشگری توسعه برای حياتي منبعي فرهنگ آمده وجود به گردشگری و فرهنگ بين جانبه دو ایرابطه امروزه

(. 133٢ كاظمي،) است فرهنگي تبادل مجراهای ترینمهم از یکي گردشگری كه ؛ بطوریكندمي ایفا فرهنگي در توسعه مهمي نقش

 تغييرات این كه دهدمي رخ ميزبان جامعة ساكن مردم و معماری رسوم عادات، هنر، در كه است تغييراتي هنگيفر اثرات از مقصود

 فرهنگي تعامالت ورود، ابتدای از و شده مواجه محل آن فرهنگ با مقصد یک به عزیمت هنگام گردشگران (.ک)چا است تربلندمدت

 اینکه ضمن. گماردمي ميزبان جامعة در اتيتأثير گردشگران تقاضاهای و تارهارف ظواهر،. شودمي آغاز ميزبانان و مهمانان بين

 پایدار از توانمي گردشگری فرهنگي یهاشاخص ینترمهم از. گيرند مي قرار ميزبان فرهنگ تأثير تحت ناخواهیا  خواه نيز گردشگران

 Weaver and) شمرد بر.....  و گردشگری صنعت در غالب اقتصاد ،الملليبين بازدیدكنندگان درصد فرهنگي، غنای ميزان

Opperman, 2٠٠٠). 

 آب، بعمنا) ميزبان جامعة ربيعي محيط در گردشگران حضور دليل به كه است تغييرات از ایمجموعه گردشگری، محيطيزیست بعد

 رد كه داده نشان تجربه اما. باشد منفي یا مثبت دتوانمي تغييرات این. آیدمي وجود به...(  و جانوری و گياهي پوشش هوا، خاک،

(. کينز،جن و هال) است گذاشته جای بر زیستدر محيط بيشتری منفي تبعات گردشگران حضور تاكنون نيافته،توسعه كشورهای

 متولي هایسازمان مدیریت و یریزبرنامه نوعي به حدودی تا كنند،مي تحميل زیستمحيط بر گردشگران كه عوارضي و اثرات

 مدیریت و یزریبرنامه كه آیدمي وجود به قيطمنا در بيشتر اكولوژیک، محيط بر گردشگری ناخواسته عوارض. دارد بستگي گریگردش

 و سازهای ساخت توسعه هایزیستگاه تخریب پایدار، گردشگری محيطي یهاشاخص ینترمهم از. است شده اعمال ضعيفي

 Weaver)ردب نام را...  و گردشگری یهافعاليت وسيلة به شده توليد هایزباله محج زیستي، تنوع بر گردشگری اتتأثير گردشگری،

and Opperman, 2٠٠٠). 

 صولا ینترمهم بنابراین .شودمي محسوب ضروری امری پایداری اصول به توجه شهری، گردشگری پایداری به یابيدست منظور به

 و آب و زمين هوا، كيفيت بهبود و محيطي، نگهداری راتمخاط مدیریت ،سطحي آب منابع و زمين مدیریت درتوان مي را پایداری

 ربيعي، هایارزش باالبردن و نگهداری استانداردهای و بهبود بازیابي و مجدد استفاده رساندن، حداقل به طریق از ضایعات كاهش

 .Howes2٠٠٠)كرد  خالصه تاریخي و فرهنگي

 :گردشگری اصلی جزء سه -

  وی یتجربه یا و توریست ذهن در آن تصویر شامل مقصد يتجذاب یا جاذبه .1

  مقصد در تسهيالت یا . امکانات2 

 (مقصد به دسترسي سهولت) مقصد به دسترسي قابليت .3 

 :گردشگری ساختار بر گذارتأثیر عامل ده -

 المللي و ...(مکاری بينها، افزایش روند هها، شناخت بهتر ملت)نزدیکي دولت :المللبین و روابط سیاسی عوامل -1

 (....و مصرفي و توليد معيارهای ارتقای و ملي داخلي، درآمد زائي، توليداتاشتغال زایشفا :اقتصادی عوامل و سرمایه -2

 جهاني بکهش به پيوستن و رایانه وسيع. هایراه شبکه ایمن، نقليه وسيله پيدایش از طریق :مستقیم اتتأثیر: الف :فناوری -3

 ستراحتا زمينهكردن مهيا ،كار از فراغت اوقات افزایش ،كار ساعات تقليل سرانه، درآمد افزایش :غیرمستقیم اتتأثیر: ب .اینترنت

 شده حمایت گردشگری یا اجتماعي گردشگری هایارگان سوی از نشاغال عصبي هایتنش كاهش و نيرو تجدید برای فراغت و



                                                              مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی                                                                            -فصلنامه علمی تخصصی

 78الی   57صفحه          13شماره  – 10دوره 

 

9 

 داریهتل هایاتحادیه مسافرتي، مؤسسات طریق از قسطي یا اعتباری گردشگری بزرگ، هایشركت و هادولت سوی از( یارانه با همراه)

 تبليغاتي. متون و دیسي ماهواره، تلویزیون، رادیو، از استفاده غيره، و

 ندخور غذا رفتن، راه كردن، صحبت پوشيدن، لباس نظير محيطي هایارزش نظام در تغيير ایجاد :و فرهنگی اجتماعی عوامل -2

 موازین ایمني، سطوح جمعي، زندگي هایروش به توانمي همچنين. دارد وجود فرزندان و شوهر و زن بين كه خانوادگي روابط یا

 .كرد اشاره محيط در موجود اجتماعي روابط و عقاید و سنن خرهباأل و اخالقي

  و.... گردشگری ندگان و راهنمایان، مترجمان، رانهاهتل در پذیرایي امور پذیرش، بخش كاركنان آموزش :آموزش -1

 ارتباطات، زباله دفع فاضالب، برق، نيروی آب، رفاهي خدمات و تسهيالت ،ونقلحمل یهازیرساخت ای:توسعه یهازیرساخت -1

 .اقامتي تأسيساتو  ایمني مالي، پزشکي، خدمات نظير اجتماعي خدمات، باستاني آثار از نگهداری و ، مرمتاطالعات فناوری و

 جنایت و نظامي كودتای مرزی، منازعات ها،جنگ ،سياسي هایحساسيت اختالفات، وجود :انتظامی و امنیتی یهازیرساخت -٠

 صنعت پذیریآسيب باعث و.... مخدر مواد فروش و خرید و برداریكاله دزدی، چون اقتصادی جرایم ویژه به جنایي یهافعاليتو 

 است شده

 و ميراث فرهنگي و... باستاني و تاریخي، مذهبي اماكن :میراث( وعهمجم)تاریخی  یهاجاذبه -3

 اكوتوریسم. یا محيطي گردشگریو  طبيعي یهاجاذبه از بازدید :طبیعی عوامل -٢

 هب آن واقعي قدمت  سفانه بيشتر مواقعأتهران شهری كه تاریخي سه هزار ساله را در خود جای داده است مت :تاریخی سابقه -1٠

 و هبود برخوردار دیرینه قدمتي از شهر این كه صورتي در است شده معرفي ساله دویست شهری عنوان به و شده سپرده فراموشي

 .هر دویست ساله ناشي از عدم اطالع از پيشينه آن بوده استش عنوان به آن معرفي
بود و درست از زمان قاجاریه است كه به  شدهشاید دليل این امر آن باشد كه تهران از حدود دویست سال قبل به پایتختي انتخاب 

 .شودگيرد و ترقي و رشد آن از همين زمان شروع ميمعني واقعي، حالت شهر را به خود مي

 "شهری گردشگری توسعه" اهبردر -

. وندشمي شامل را شهری هایپارک ها وهتل ها،رستوران بازار، فرهنگي، تاریخي، یهاجاذبه از وسيعي گسترۀ غالباً شهرها

 است ممکن شهرها طرفي از اند،یافته توسعه شهروندان به خدمت برای اساس شهری رفاهي تسهيالت و هاجاذبه از بسياری

 شهرها اطراف نواحي به كه گردشگراني برای پایگاهي عنوان به و باشند منطقه یا كشور به گردشگران خروج و ورود دروازه

 و ریگردشگ تسهيالت سایر و هاهتل و احداث شود یریزبرنامه دقت به باید راهبرد وعن این. آیند حساب به كنند،مي مسافرت

 اوقات و گردشگران استفاده جهت در كه شهری نواحي از برخي مجدد عمران یا احداث امروزه. شود عمل دقت به باید ،هاجاذبه

 .است شده متداول امری گيرد،مي قرار نواحي آن ساكنان فراغت

 :شهری گردشگری توسعه ایراهکاره -

  گردشگری دانشگاهي هایرشته تقویت و بازگشایي( 1

 تور. راهنمایان و ، رانندگانكاركنان ها،هتل ها،آژانس مدیران از اعم گردشگری ورزیده كادر تربيت (2 

 يساختمان مجوزهای صدور تسهيل كم، بهره با مدتبلند هایوام پرداخت قبيل از خصوصي بخش برای الزم ایجادتسهيالت (3

  .رستوران تفرجگاه، متل، هتل، جمله از

 با یگراند كردن آشنا و بيگانگان نادرست تبليغات سازیخنثي منظور به گردشگری تبليغات هایبرنامه توسعه و هماهنگي( 2

 شهری گردشگری یهاجاذبه از بازدید برای گردشگران تشویق هر شهر و فرهنگ غنای

 .نجات و امداد هایاكيپ استقرار و گردشگری مراكز بازسازی و سازیسالم زیباسازی،(1

  در جهت رونق گردشگری های الزمریزی و ایجاد زیرساختهای شهر و برنامه( شناسایي ظرفيت1
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 های مرتبط با گردشگری شهری ها و دستگاهها، ارگان( هماهنگي بين سازمان٠

 توسعه و مدیریت راهکارهای با تدوین مرتبط هایتحقيق پيشينه و نظری مباني با مرتبط مفاهيم و مباحث اجمالي مرور از پس

 فهد با امر این. یافت خواهد ادامه تهران شهر شناختي هایویژگي بررسي با نامهپایان پژوهشي فرآیند گردشگری، یهاجاذبه

 شهری گردشگری گردشگری، انواع از یکي شد كه خواهد انجام شهر این در گردشگری توسعه راهکارهای تدوین و شناسایي

 اساس و پایه شهر گردشگری، صنعت این در موفق كشورهای از بسياری در شهر، ویژه جایگاه به توجه با كه طوری به است؛

 قاطن این در یعني ؛است مذكور گردشگری یهاجاذبه انواع تمامي بردارنده در شهرها از بسياری چرا كه است، گردشگری توسعه

 بازسازی مناسب، شهری فضاهای توسعه و ایجاد. بود ساختانسان یهاجاذبه هم و فرهنگي طبيعي، یهاجاذبه شاهد توانمي

 بدین. است شهری گردشگری توسعه آثار جمله از جامعه، كهن هایجنبه كردن زنده قصد به مرده و متروک ظاهراً فضاهای

 بهره شهری گردشگری جلب مزایای از و برده سود خود شهر خاص و امکانات هاویژگي از تا صددنددر شهرها از بسياری منظور،

 دسته دو به توانمي شوند،مي محسوب جاذبه یک عنوان به گردشگران برای كه را معاصر شهرهای در شهری فضاهای ؛گيرند

 :كرد تقسيم

 و پالزاها ینمياد فرهنگسراها، مدرن، فروش مراكز ها،پارک نظير جدید یا مدرن فضاهای (1

  اماكن تاریخي سایر و مساجد ها،باغ ها،گورستان ها،امامزاده بازارها، نظير سنتي فضاهای( 2

 هایدهه در گردشگری رشد با شهری نقاط در ساختانسان و ویژه یهاجاذبه و فرهنگي  تاریخي متعدد یهاجاذبه وجود

 لتع به نيز شهری نقاط این النئومس از بسياری. گيرند قرار گردشگران هجوم مورد مقاصد این تا است شده باعث اخير

. اندشتهگ مخرب روند این تسریع باعث صنعت، این اقتصادی مزایای به صرف توجه و گردشگری نامناسب آثار به توجهيبي

 و گردشگری مقوله به توجهي ترینكوچک ،شودمي تهيه شهری نقاط این برای كه هایيطرح از بسياری در ی دیگرسو از

 (.1332پوتيه،  و كازسي) است نشده تجزیه و شناسایي برای مطالعات انجام رو، این شهراز توسعه روند بر آن آثار

 :توسعه بر گردشگری ( آثار3-2جدول)

 منفي مثبت نوع

 اقتصادی ابعاد

 

 هاهزینه افزایش-

 اشتغال ایجاد -

 گذاریسرمایه افزایش -

 گيزند استانداردهای افزایش -

 ملي سطح در تورم ایجاد

 گردشگر جذب در ناتواني -

 هاقيمت افزایش -

 بهتر هایگذاریسرمایه برای فرصت رفتن دست از -

 فرهنگي و اجتماعي آثار

 

 نهاآ مشاركت و ميزبان منافع پایداری سطح افزایش-

 متنوع هایفعاليت در

  محلي سنن و هاارزش تقویت -

  ریزانبرنامه هایمهارت توسعه -

 جنایت و جرم بالقوه افزایش

 جامعه ساختار در تغيير -

 اجتماعي اختالالت -

 اهداف كسب در ناتواني

 محيطي آثار

 

 جدید تسهيالت توسعه

 منطقه هایزیرساخت بهبود احداث و- 

 باستاني ميراث از محافظت -

 گردشگران مدیریت راهبردهای

 محيطي هایآسيب

 تاریخي آثار تخریب -

 ترافيک و يشلوغ -

 وحش حيات و محيط در تغيير -



                                                              مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی                                                                            -فصلنامه علمی تخصصی

 78الی   57صفحه          13شماره  – 10دوره 

 

11 

 (1333 لطفي، و )واعظي 

 :پایدار گردشگری توسعه برنامه کی یهاشاخص -

 گردشگران تعداد یابي( ظرفيت2            گردشگری صنعت شده كنترل و آهسته ( رشد1

 گردشگری یهافعاليت در محلي مردم ( مشاركت2           گردشگری توسعه مناسب نوع اجرای و ( تعيين3

  (.1332 خاكساری،)محلي اقتصادی هایبخش سایر با همکاری و ارتباط ( ایجاد1

 شهری پایدار توسعه ظریهن -

 یهنظر دنبال به كه است شهری زیست بخصوص محيطيزیست مسائل درباره زیستمحيط طرفداران هایبحث حاصل نظریه این

 هينهب استفاده طریق از آینده و حال برای منابع نگهداری موضوع نظریه این در. شد ارائه طيمحي منابع از حمایت برای پایدار توسعه

 از جلوگيری هایموضوع شهری پایدار توسعه نظریه. است مطرح تجدیدناپذیر منابع به ضایعات كمترین كردن وارد و زمين از

 از حمایت عدم هابازیافت از حمایت و ملي و ایناحيه ليمح محيط توليد هایظرفيت كاهش ای،ناحيه و شهری محيط هایآلودگي

 .(13٠٢ زاده،تقي) كندمي مطرح را غني و فقير ميان شکاف بردن بين از و آورزیان هایتوسعه

 مازلو نظریه-

 آن ولا ستهد: كرد تقسيم دسته سه به جذب هایانگيزه و هامحرک مبنای بر را گردشگری هاینظریه توانمي بندیتقسيم یک در

 هایيهنظری سوم دسته و خاصي مقصد به افراد سفر باعث كه كنندمي اشاره افراد خود در عواملي وجود به كه شودمي شامل را هانظریه

 راتبم سلسله نظریه مانند شوندمي خاص مقصد آن به افراد سفر باعث كه دارند اشاره مقصد در عواملي و محرک وجود به كه هستند

 (.13٢٠ همکار، و ساعي)باربر مارتين كنندهجذب عوامل نظریه و مازلو نيازهای

 پایدار: گردشگری هایویژگی و اهداف

 هب توان مي را هاویژگي و اهداف این و كندجدا مي دیگر مفاهيم از آن را كه است خصوصياتي و اهداف دارای پایدار گردشگری اصوالً

 كرد: بيان زیر شرح

 ميزبان جامعه دگيزن كيفيت ( بهبود1

 نسل یک درون در و نسل دو مساوات یا برابری رعایت (2

 محيطيزیست سيستم حفظ طریق از زیستمحيط كيفيت (حفظ3

  جوامع بين همبستگي و فرهنگي انسجام و یکپارچگي ( حفظ2

 كنند ارزشمندی كسب هایتجربه بتوانند كنندگان دیدار كه ایگونه به امکانات و تسهيالت ایجاد (1

 ها:ویژگی

 كند. توجه آنان نيازهای به و دهد مشاركت امور گردشگری در را ميزبان جامعه افراد شود، اجتماعي عدالت تقویت ( موجب1

 منابع محدوده در كرده و ایجاد شغل .كند استخدام را آنان و دهد مشاركت را محلي افراد گيریتصميم و ریزیبرنامه امور ( در2

 هایروش از استفاده با را ضایعات. برساند ممکن مقدار كمترین به آیدمي وارد منابع بر این كه منفي اثرات كند؛ فعاليت موجود

 بيندیشد. الزم در تدبيرهای و كند بازیافت مناسب

 آورد. فراهم آموزشي و گردشي تفریحي، امکانات آینده و كنوني نسل ( برای3

 كندمي منعکس را فرهنگ آن كه باشد ایگونه به هایشاناليتفع و بگذارد احترام منطقه فرهنگ ( به2

تا  كنند، درک را مکان آن امکانات یا منطقه بتوانند آنها كه كند فراهم را امکاناتي آورد، ببار ارزشمند تجربه بازدیدكنندگان ( برای1

 .بکوشند ميزبان جامعه فرهنگ و زیستمحيط حفظ در كه شوند ترغيب و آنها تشویق

 ازگارس ملي و ایمنطقه محلي، هایبرنامه با و شود جامعه زیان موجب گردشگری پایداری تضمين یا گسترش توسعه، برای ( مبادا1

 (.13٠٠ گي،. وای. چاک) باشد
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 :امنیت -

 تنداش اطمينان (تردید از رهایي امنيت و) ایمني ، احساس(عيني امنيت) خطر از حفاظت شکل به امنيت از لغتي فرهنگ تعاریف

 و كنندهبخش، قانعرضایت) مثبت رواني گيریجهت و ذهنيت نوعي از است عبارت امنيت احساس (.1٢٢1  بيزان) است فرد آگاهي

های حوزه در آتي و فعلي شرایط در امنيتي ضد وقایع وها رویداد بروز و حضوری گذاریتأثير عدم به شهروندان، نسبت( بخشآرامش

 عيني و ذهني بعد دو دارای امنيت دیگر سوی از. است سرزميني امنيت و هویتي، یکپارچگي سياسي، انسجام اجتماعي، ثبات امنيت

 خطر از یا نبوده خطر معرض در موجود یک آن در كه شرایطي" . بگيرند قرار حمله مورد هاارزش آن كه این از هراس عدم بر

 (13٢٠همکاران،  و نيازی) "شودمي محافظت

 شرایط تأمين عدم صورت در كه است محيطي عوامل و موارد به ایمني اشاره مؤلفه در :است مؤلفه دو دارای خود فضا بودن امن

 خواهد تهدید را ناظران و حاضران، عابران مال و جان بالفعل و بالقوه صورت به خطرات و است ناپذیر اجتناب حوادث وقوع مطلوب

 شرایط تأمين عدم صورت در كه دارد هاآن اموال و اشخاص عليه جرایم به اشاره زني امنيت مؤلفه  (Kelly et al, 2٠٠٢)كرد. 

 رد امن شهری فضای یک. كرد خواهد تهدید بالفعل و بالقوه صورت به را ناظران و حاضران، عابران جان و كننده، اموالگيریپيش

 ایفض عنوان به توانمي را آید وجود به دو این مشترک فصل از كه شرایطي و شودمي الذكرفوق مؤلفه دو هر شامل آن كامل معنای

 ایگسترده و متعدد كالبدی و عيني هایمؤلفه و هاویژگي از امن شهری فضای بنابراین (Rothrock, 2٠1٠) كرد. توصيف امن شهری

 چنان است. نيز اجتماعي تعامالت مستلزم امن شهر فضای یک این بر عالوه. هستند نيز متقابل اتتأثير دارای بعضاً كه است برخوردار

 و چيدهپي ایشبکه ایجاد وسيله به عمدتاً امنيت و آرامش بلکه ؛شودنمي تأمين پليس وسيله به صرفاً شهرها امنيت و آرامش كه

 .شودمي اجرا مردم خود وسيله به و شودمي حفظ مردم خود ميان در هنجارها داوطلبانه رعایت و هانظارت از ناخودآگاهي تقریباً

 (.133٠صالحي، )

 :شهری امنیت -

 به. كرد معنا مشترک زندگي برای متمایزهای خلق فرصت راستای در خاصي چارچوب عنوان به را شهر توانمي اجتماعي جنبه از

 طرح بر يممستق تأثيرها گروه همچنين. دشومي كثيرالوجه شهروندان تعامالت، شخصيت و پيوند، معاشرت غيرمستقيم اَشکال واسطه

 را امنيت ایبينانه واقع چارچوب در پژوهشگران (1331مامفورد،. )اجتماعي استهای پيوند سر بر معضالت از یکي این و دارند شهر

دشمن ها خطر با مقابله و هاارزش از حمایت معني به را بيشتر آن كلي بطور و اندكرده انتظامي تعریف و سياسيهای واژه در

 ساسا بر. دانست مردم سالمت و رفاه ارتقای و ابقا برای نيازیپيش و بنيادین حقي توانمي را امنيت (Brownlow,2٠٠2.)دانندمي

های نياز شبيه شود، درستمي تلقي انسان تعالي برای ایپایه و ضروریهای نياز از یکي ، امنيت(1٢13) مازلو هرم درها نياز تئوری

 عهجام نتيجه در وها انسان سعادت و سالمت بر مؤلفه این ارتقاء مجموع در. دارند ضرورت حيات متداو برای كه انسان فيزیولوژیک

 قلمداد دروني آسایش و آرامش احساس نوعي امنيت اساس این بر (1٢٢3جهاني، بهداشت گزارش سازمان) گذاردمي مستقيمي تأثير

 احساس. »آوردوجود مي به را بودن امان در احساس ایگونه ذهني ادراک از پس و شده حاصل محيط های فعالمؤلفه از كه شودمي

 گيفرهن و شهری ساختار یک از كه شوديم حاصل« ادراک رواني» نوعي مثابه به محيطي شرایط در انسان قرارگيری از نيز« امنيت

 طبه شرای وابسته شناختيروان لحاظ از امنيت احساس گيریشکل لذا. شودمي متمایز دیگر اجتماعي -فرهنگي ساختار با خاص

 (.133٠)حسيني،  است ادراكي سطوح و برداشت نوع دیگر سوی از و محيطي
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 براساس 13٢2). انسان نيازهای سایر بر نياز این ارضای عدم تأثير و مازلو نيازهای مراتب سلسله در امنيت به نياز :جایگاه1-2شکل 

Maslow`s Hierarchy of Needs) 

هـا و همسـایگي خـود ایجاد مباهات اجتماعي و دليلي است برای ساكنين كـه از خيابان "هـا بـرای مکانرترین راهیکي از مؤث

گستری: مدلي چند جانبه برای دستيابي بـه امنيت و پایداری آن در محالت  امنيت (Foundation, 2٠٠3. ) مراقبـت كننـد

توان پيشگيری از جرم را در طـوالني مـدت پایدار ـن بـود كه چطور ميمسکوني مسئله اصلي در طرح مدل امنيت گستری ای

اجرا نهفته  ریزی وهـای پيشـگيرانه، در فرآینـد برنامهتوان گفت كه عامل اصلي برای پایدار نگهداشتن تالشنگهداشت؟ در پاسخ مي

 هـا وجـرم، مـدلي چندجانبه و فراگيرتر از سـبکریـزی و پيشـگيری از عنوان یک فرآیند جدیـد برنامـه گستری به است. امنيت

دهد، پيشگيری به روش آلوپثيک یعني درمان، به هنگام مشاهده عالیم بروز بيماری)جرم( و رویکردهـای نظریـه آلوپثيک ارائه مي

متي از طریق این روش، بـا داروهای ضد آن. اما مشکلي كه در مورد این نوع درمـان بيماری وجود دارد این است كه بهبود و سال

كه شرایط زندگي  در حالي. شودعنوان دارو منجر به سالمتي مي محصول داروی خـوب اسـت و راهکارهـای موقتي تجویز شده به

در واقع پيشگيری از جرم به روش آلوپثيک، به  . (Saville,2٠٠٢) نشده است شود هنوز فراهمكه منجر به عـدم وقـوع جـرم مي

دهد و به درمان ن را مـورد كنکاش قرار مياخيز، قربانيـان و مجـرموجه دارد و در صـورت وجـود این عالیم، مکان جرمعالیم جرم ت

ای اسـت بـرای همبستگي ميان ایجاد محالت امن، بهبود اعتبار محلي ساكنين و مدل امنيت گستری، فرآیند یکپارچه  .پردازدمي

آن. در واقع امنيت گستری مدل جدیدی در نظریـات پيشـگيرانه است كه با اجرای آن  در نهایت كاهش جرم و ترس از وقـوع

شوند. این مدل، هدف و كمک متخصصين حوزه پيشگيری از جرم و پليس پدیدار مياكنين س های امـن از طریـق همکـاریمکان

كه با اجرای این برنامه محله نياز به تکيه بر مداخالت كند های اجتماعي در محالت، محقق ميتوسـعه پایدار را از طریق ایجاد سرمایه

 موارد ذیل نگهداشــتن آن در محــالت مشتمل بر خارج از خود نـدارد. فرآینـد امنيـت گسـتری بــرای ایجــاد امنيــت و پایدار

 :است

مشخص كردن  *  های دادهآورایجاد نمودار خصوصيات محله: جمع*  (تشکيل یک ميزگرد)ایجاد یک زبان مشترک جمعي: *

 MetLife)سازی برنامه امنيت پياده*- برای مشاركت انساكندعوت و ترغيب  *  های محلي: ایجاد یک برنامهاولویت

Foundation, 2٠٠3)  

 :پیشینه تحقیق -

يير يني و تغگسترش سریع شهرنش الم پرداخته شده است.در توسعه گردشگری شهری ایطراحي محيط نقش (13٢1گراوند درسال )

. .ریزی و مدیریت گذران اوقات فراغت را بيش از پيش نمایان كرده استدر بنيادهای شيوه زندگي در دنيای معاصر، ضرورت برنامه

عاملي تأیيدی و های تحليل ها از طریق آزمونتجزیه و تحليل داده .است (پرسشنامه)ای و ميداني عات كتابخانهاله گردآوری اطشيو

م به الدر توسعه گردشگری شهری شهر ای CPTED نشان داد كه  جصورت گرفته است. نتای Lisrel افزاراختاری در نرمت سالمعاد
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اری پذیری به ترتيب با ميزان تأثيرگذ همچنين ابعاد قابليت زندگي، بانکي بودن و رقابتدارد.تأثير مثبت و معناداری  22/٠ميزان 

م تأثير مثبت و معناداری دارند. اما بعد حاكميت و مدیریت خوب شهری تأثيری الی شهر ایسعه گردشگردر تو 3٠/1،و  ٠1/1، 13/1

 .م نداشتالر توسعه گردشگری شهری در شهر اید

گردشگری  توسعه رویکرد با شهری فضاهای در امنيت برنقش تحليلي"عنوان تحت پژوهشي در( 13٢1)تحویلداری و رادصفاری

 ریگردشگ توسعه كه داشت عنوان اینگونه "(تالش شهر موردی مطالعه)عمومي فضاهای ساز امنيت یهامؤلفه بر تأكيد با و شهری

 و زماني مختلف ابعاد در توانمي را عوامل این. دارد بسزایي تأثير جریان این در هریک كه مختلف عوامل از است برآیندی شهری

 مانز از بخشي كه هاشب ویژه به روزشبانه ساعات تمامي در شهری عمومي فضاهای در فعاليت امکان ایجاد. كرد بندیدسته مکاني

 توسعه در مؤثر عوامل جمله از شودمي محسوب دیگر سوی از شهروندان اكثر فراغت زمان و سویي از شهرها اغلب رفته دست از

 ردنك ياهم مستلزم خود نه،شبا گردشگری رشد آن تبع به و شهری شبانه هایفعاليت توسعه. آیدمي شمار به شهری گردشگری

 .دانست آنها ترینمهم از توانمي را امنيت كه است بسترهایي

 گردشگری هایچالش بررسي به "گردشگری صنعت توسعه در امنيت جهاني نقش "عنوان تحت خود پژوهش در( 13٢1) پورحبيبيان

 از سرقت امکان كنترل نظير مواردی شامل كه( 2٠11 تا 2٠12 هاسال بررسي) خارجي گردشگران برای داخلي امنيت نظرازنقطه

 .پردازدمي... و گذاری،بمب و تروریسم كنترل جنسي، تجاوز كنترل خصوصي، حریم به تجاوز كنترل ربایيآدم امکان كنترل گردشگر،

 و امنيتي ادهاینه نقش بر تأكيد با امنيت و گردشگری توسعه؛  ارتباط"عنوان تحت پژوهشي در( 13٢3)همکاران و منوچهری

 هادهاین مطلوب برعملکرد زیادی تکية امنيت احساس از گردشگران برخورداری و امنيت برقراری كه داردمي بيان اینگونه "انتظامي

 ظامي،انت نيروهای تالش با كه است جامعه در امنيت ایجاد زنجيرۀ هایحلقه از یکي پليس مجموعة. دارد (پليس) انتظامي و امنيتي

 طلوبم نتيجة به زنجيره این دهندۀتشکيل نهادهای و هاسازمان سایر همکاری با و امنيت و نظم برقرای منظور به اطالعاتي و امنيتي

 .رسدمي

 پژوهش:  روش

 – بنيادی هدف لحاظ به حاضر پژوهش لذا ،است "شهری گردشگری پایدارامنيت و توسعه "از آنجایي كه هدف تحقيق حاضر 

 قالب در و ميداني صورت به اطالعات آوریجمع است. روش تحليلي – توصيفي اطالعات گردآوری روش حيث زا و بوده كاربردی

 این در مفيد اطالعات گردآوری برای پرسشنامه تنظيم شهری و گردشگری حوزه فعاالن و متخصصان با مصاحبه و عيني مشاهدات

نفر انتخاب  332 ميزان به نيز نمونه حجم سن، در منطقه گردشگری و سال 2٠ باالی افراد كلية شامل جامعة آماری. زمينه بوده است

 ایمونهن آن در تکميل و پيش آزمون انجام با پایائي، یا اعتماد تعيين برای. شده است تعيين كوكران فرمول از استفاده با كه شد

 نشان /. است و٠33به دست آمده  آلفای. شده است داماق هاگویه نهایي اصالح به كرونباخ آلفای انجام با نفر، 332 حجم به مقدماتي

 فادهتوصيفي است هایاستنباط صورت دو به پژوهش این اطالعات در تحليل و تجزیه .است زیاد هاگویه دروني همبستگي كه دهدمي

 اطالعات يلتحل و است. تجزیه گرفته انجام عقالني و اسنادی هایتحليل از حاصله نتایج از استفاده با تئوریک و و توصيفي مباني از

 فریدمن انجام شده است. ناپارامتریک آزمون و Spss افزارنرم از استفاده با پروژهش این ها درفرضيه آزمون و

 :های استنباطی پژوهشیافته

رضيه ن فدر جهت بررسي و آزمو. است گذارأثيرپایدار گردشگری شهری تتوسعه  امنيت بر رسدمي به نظر فرضيه اول پژوهش:

 مورد نظر از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شد نتایج حاصل شده در جدول نمایش داده شده است.
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 نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون(1-2جدول)

 شهری گردشگری پایدار توسعهمتغيروابسته:  متغير مستقل

 امنيت 
 112/٠ ضریب همبستگي

 ٠٠/٠ سطح معني داری

 توسعه برامنيت در آن ميزان ضریب همبستگي و سطح معناداری نمایش داده شده، ميزان همبستگي  كه 1-2باعنایت به جدول

 1-2با توجه به سطح معناداری بدست آمده در جدول  كردعنوان  توانمياست. از این رو  112/٠برابر با  شهری گردشگریپایدار

 با و وجود داردداری بين متغييرها معنا رابطه مثبت و و .ستا تأثيرگذار توسعه پایدارگردشگری شهریبر امنيت  شودمشخص مي

تأثير مثبت و معناداری  22/٠توسعه در گردشگری شهری به ميزان  راهبردهمخواني دارد (13٢1های پژوهش گراوند درسال )یافته

 دارد. 

 د.های پيشگيرانه داشته باشبر نگرش یتأثيرد توانميدرحوزه گردشگری های امن طراحي محيط رسدمي به نظر :فرضيه دوم پژوهش

 نمایش داده شده است. ٠-2در جدول زمون این فرضيه نتایج حاصل از آ

 نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون٠-2جدول 

 های پيشگيرانهنگرشمتغيروابسته:  متغير مستقل

 طراحي محيط امن
 11٠/٠ ضریب همبستگي

 ٠٠/٠ سطح معني داری

های محيط طراحيكه در آن ميزان ضریب همبستگي و سطح معناداری نمایش داده شده، ميزان همبستگي  ٠-2باعنایت به جدول

حوزه  های امن درطراحي محيطبين  كردعنوان توان مياست. از این رو  11٠/٠برابر با  های پيشگيرانهنگرشبا  مرتبط امن شهری

پژوهش  با و داری وجود دارد.ی مثبت و معنيرابطه و باشدهای پيشگيرانه داشته ی بر نگرشتأثيرتوان ميگردشگری 

گری گردشپيشگيری از جرم از طریق طراحي محيطي به رابطه تنگاتنگ شهروندان و پليس در شهر و  همخواني دارد.(13٢3مستوفي)

شود. طبق يت احساس ميشهری تأكيد دارد. چراكه طبق اصول ارائه شده در این رویکرد لزوم حضور پليس در راستای ارتقاء امن

توان به ميفضاهای گردشگری  در ، CPTED گيری از رویکردمطالعات انجام گرفته از نمونه مشاركت پليس با شهروندان با بهره

فضاهای گردشگری  برای رسيدن به توسعه های اجتماعي در گماردن مأموران گشتي در راستای افزایش نظارت و حمایت از فعاليت

 .نام برد یشهر پایدار

 دارد. توسعه گردشگری ی برتأثير آناز وقوع  یريشگيپ رسد كاهش جرم محيطي ومي به نظر ضيه سوم پژوهش:فر-
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 نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون3-2جدول 

 شهری توسعه گردشگریمتغيروابسته:  متغير مستقل

 جرم محيطي
 122/٠ ضریب همبستگي

 ٠٠/٠ سطح معني داری

با محيطي  جرمكه در آن ميزان ضریب همبستگي و سطح معناداری نمایش داده شده، ميزان همبستگي 3-2 جدولباعنایت به 

رابطه  شهری كاهش جرم محيطي وتوسعه گردشگریبين  كردعنوان  توانمياست. از این رو  122/٠برابر با  شهری توسعه گردشگری

 یريشگيپ كاهش جرم محيطي و بين شودمشخص مي3-2آمده در جدول سطح معناداری بدست با توجه به   معناداری وجود دارد.

 گردشگری وسعهت همخواني دارد. (13٢1)تحویلداری و رادصفاریپژوهش  با و دارد. شهری توسعه گردشگری ی برتأثير آناز وقوع 

 و زماني مختلف ابعاد توان دريم را عوامل این. دارد بسزایي تأثير جریان این در هریک كه مختلف عوامل از است برآیندی شهری

 مانز از بخشي كه هاشب ویژه به روز شبانه ساعات تمام در شهری عمومي فضاهای در فعاليت امکان ایجاد. كرد بندیدسته مکاني

 توسعه در مؤثر عوامل جمله از شودمي محسوب دیگر سوی از شهروندان اكثر فراغت زمان و سویي از شهرها اغلب دست رفته از

 ردنك يامه مستلزم خود شبانه، گردشگری رشد آن تبع به و شهری شبانه هایفعاليت توسعه. آیدمي شمار به شهری گردشگری

 .دانست آنها ترینمهم از توانمي را محيطي امنيت كه است بسترهایي

صل از نتایج حااست. گذارتأثيرهای امنيتي جرم محيطي بركالبد و شاخصه پيشگيری از اینگونه عنوان شد :پژوهش چهارمفرضيه 

 نمایش داده شده است. ٢-2زمون این فرضيه در جدول آ

 نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون٢-2جدول 

 ی امنيتيهاشاخصمتغيروابسته:  متغير مستقل

 جرم محيطي
 ٠3٢/٠ ضریب همبستگي

 ٠٠/٠ سطح معني داری

 مرتبط جرم محيطيو سطح معناداری نمایش داده شده، ميزان همبستگي كه در آن ميزان ضریب همبستگي  ٢-2باعنایت به جدول

ي های امنيتپيشگيری از جرم محيطي بركالبد و شاخصهبين  كردعنوان  توانمياست. از این رو  ٠3٢/٠برابر با  ی امنيتيهاشاخصبا 

 بين شودمي( مشخص ٢-2ت آمده در جدول )همچنين با توجه به سطح معناداری بدس داری وجود دارد.عنيمرابطه است،  گذارتأثير

 و ویورژوهش پ و دارد. داری وجودمعني رابطه مثبت و است. گذارتأثيرهای امنيتي ری از جرم محيطي بركالبد و شاخصهپيشگي

 الي،م ي،جان امنيت نبود از ناشي دنيا، گردشگری مناطق از گردشگران استقبال عدم علل از یکي كه همخواني دارد( 2٠11)همکاران

در واقع این پژوهش به بررسي تأثير عناصر كالبدی در پيشگيری از جرم و ارتباط آنها با  است. بهداشتي و محيطي زیست رواني،

 ای شهر در خلق شهر امن كمک ميیزان حرفهرپردازد كه به طراحان و برنامهيم( CPTED)رویکرد محيطي پيشگيری از جرم 

 .ی شهری امن گام بردارند هایي امن به سمت توسعهاصول پيشگيری از جرم ضمن خلق مکان كند تا با استراتژی حاضر و

 گیری:نتیجه
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ه رشد گيری كرد كتوان نتيجهجهان اتفاق افتاده است اینطور مي ها و نظریات كارشناسان و حوادثي كه درباتوجه به مطالعات و یافته

محور بوده است و بين امنيت و صنعت گردشگری رابطه متقابلي وجود دارد بدین  امنيت ای كامالًو توسعه صنعت گردشگری پدیده

المللي هنگام یک گردشگر بين شود؛مي ركود گردشگری موجبو عدم امنيت  یوجود امنيت سبب رونق گردشگر صورت كه

ین ترمهم یکي از و كشور مقصد است ین آن امنيتترمهمدهد كه گيری برای گذراندن تعطيالت خود عواملي را مدنظر قرار ميتصميم

شمار  بهی توسعه پایدار هامؤلفهامنيت یکي از است. شهری  مقصدهای گردشگری های امنيتي گردشگران جرایم عليه آنان دردغدغه

گونه هر واست زدا برای گردشگران ترین فاكتورهای امنيتشاخص و جرایم یکي از یابديجنایت تحقق م كه با فقدان جرم وآید مي

نعت این ص ناپذیری را برهای جبرانزیان های سياسي و حوادث تروریستيحادثه و بروز ناامني مانند جرایم عليه گردشگران، ناآرامي

ا ههای شهری بيشتر است و بالطبع این خشونتهای اجتماعي و درنتيجه ناآراميناهنجاری، ميل به خشونت معموالًو  سازدوارد مي

لذا این  .شد و امنيت آنان را به خطر خواهد انداخت گير گردشگران بعنوان اهداف شيرین برای مجرمان نيز خواهدبانو جرایم گری

 ،روندرو به رشد مهاجرت های امنيتي شهری ازجمله:پایتخت كشوری كه دارای ناپایداری نتيجه گرفت كه استان تهران و توانمي طور

 ازست و اشهرها وقوع جرایم در آن باال دیگر كالن بدین ترتيب ماننداست. غيره...  ده تمركز وپدی نشيني وحاشيه، بيکاری، جمعيت

وقوع آید به شمار مييتي و ترانزیت گردشگر در كشور و از آنجایي كه شهر تهران قطب جمعنيست بستر امنيتي مطلوبي برخوردار 

 های صورت گرفته در موردنظرسنجي ها وطور در بررسي همين .گذاردناپذیری در كل كشور بنتواند نتایج جبراحوادث امنيتي مي

 .است در شهر تهران يشترین جرایم عليه گردشگرانشهر تهران به این نتيجه رسيدیم كه ب

در  ات را بر آن داشت مدارانياستمردان و ساز آن دولت يو مشکالت ناش ينيگسترش شهرنش يدر پ یتجرم و جنا يزانم یشافزابا

 يریپيشگ گذشته در راستای ينهای سنگبود كه مجازات يدرحال ین. ایندمشکل برآ ینو فوری برای حل ا يهای عملتجوی راهجس

 ها به سمتنگاه با معطوف شدن يانم ینپس از وقوع جرم بود. در ا يالعملواقع نشده بود و تنها عکس بخشاز جرم و بزه چندان ثمر

 أثيرتكه بر مبنای  شد مطرح توسط طراحان شهری و مهندسان معمار یيها، راهکارهایکردور شدن روبر رفتار و مکان مح يطمح تأثير

مروزه ا نام گرفت.محيط  يطراح طریق از جرم از يشگيریای از آن پاستوار بود و بعدها شاخه یتكالبدی بر كنترل جرم و جنا يطمح

وع موض ینآنها را با ا يشاز پ يشاست كه ب یرانوالن و مدئعمده مس یهااز چالش یکي مناطق گردشگریدر  یجرم و بزهکار یشافزا

و حمل  ارتباطات يني،شهرنش یدهو رشد پد يصنعت ي،علم یهايشرفتبر اثر پ یمموج جرا یشو افزا یكرده است. رشد بزهکار يردرگ

كه  ریگد يشگيرانهپ یهابه اقدام فتنیاروشن كرده است؛ پس ضرورت دست  یموج بزهکار مهار را در يفرینهاد ك يو نقل، ناتوان

دهد مجرمان در انتخاب يها نشان مبررسي رسد.يالزم به نظر م ينهزم یندر ا كنندمي يزا را در محيط بررسعوامل جرم هاییشهر

. ینندزگيرمانه برماعمال مج یرا برا یطها و شرامکان ینو كم خطرتر ینترمناسب و كنندميعمل  يمنطق كامالً یزمان و مکان بزهکار

ها انمک يمقابل در برخ ی است و در نقطه یارتکاب بزهکار يمانع و بازدارنده يطيامکانات و تسهيالت مح يوجود برخ یگراز طرف د

از بروز  توانمي یطشرا ینا تغيير و با یمناسب بزهکار ایهمکان یكالبد یهایژگيو یيتر است. حال با شناساآسان یامکان بزهکار

 یهایدهاز پد ينظميو وجوه مختلف خشونت و ب یبزهکار ساخت. و با امکان ارتکاب آن را دشوار كرد يشگيریها پیاز ناهنجار ياریسب

 چرا كه در صورت ؛شودميبر يو اجتماع يتيجمع ،يطيمختلف مح یبه ساختارها یدهپد ینا أاست و منش ياجتماع يچيدهپ ياربس

كانون  یکبه  يایيجغراف يطمح یکو به مرور زمان  شودميبروز جرم و تکرار را فراهم  ينهعد زممسا يو زمان يوجود بستر مکان

و  يطيمح یهایژگيو ييراصالح و تغ یقاز طر یمنيا یشافزا رایب یاز بزهکار يشگيریپ يراخ یهادهه يو ط شودميبدل  يزخجرم

 . است یافته يتاهم ياربسها مکان ینا ياصل یهاو كاركرده ياراض ینوع كاربر دیبكال

 :کاربردی یپیشنهادها

ها توسط كارشناسان خبره شهری با در نظر گرفتن بعد امنيتي )اتوبان امام علي)ع( ها و خيابانها، بزرگراهطراحي اتوبان -

 است( غيراستانداردنمونه بارز كه دارای ورودی و خروجي 
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 ورد مطالعه ی منطقه مبصر یدگم و فاقد د یفضاها يدر طراح ييرغت -

  ی گردشگریهامکانو پاسخگو در  ي، كارآمد، مشاركتیکپارچه یریتمد یک یجادا -

 گردشگری هایمکان يكشحصار یي،روشنا يزاتتجه یحفاظ برا یجاد، اهای گردشگریمکان بمناس یپردازنور  -

 یقكار از طر ینكه ا جرم یهادر محدوده كانون یحيتفر یهامکاناز  ياریبس درسالم،  يو فراغت یحيتفر یفضاها یجادا -

 داشت. خواهد از جرم يشگيریدر پ يفراوان تأثيرمرده،  یفضاها يدوباره زنده ساختن برخ

 كالبدی بر ارتکاب جرم و حذف نگاه صرفاً مؤثری هامؤلفهو همه جانبه بر تمام  يعوس یدیدر نظر گرفتن د -

از جرم از  يشگيریهای پپروژه یریتو مد يطراح ی،ریزهبرناممناسب در جهت  يهمکاری و هماهنگ یجادبسترسازی با ا -

 محيطي يطراح یقطر

 پردازند.ياز وقوع جرم م يشگيریكه به پ یيهامردم و دستگاه ينحس اعتماد ب یتتقو برای يریتداب يریكارگبه   -

 )و موانع طبيعي هاروزنه دوربين و، روشنایي)صورت مکانيکي ه ح كالبدی، نظارت بالتغيير یا اص -

 سازیو همراه گردشگریبردن سطح امنيت به صورت اصولي در منطقه البابه منظور  مربوطهنهادهای  و هامشاركت ارگان -

 یمبا جرا مبارزه در ياجتماع يتو تأمين امن يشگيریپ یاقشار مختلف جامعه در مشاركت برا

 شناخت زوایا و ابعاد پنهان گردشگری در منطقه  -

 به صورت نامحسوس ی عمومي گردشگریدر فضاها يانتظام یيرومستمر و فعال ن كنترل -

 مختلف سفر و گردشگری های نوین در اموروریاستفاده از دانش و فنا -

برداری و ایجاد كسب و كار و جلوگيری از مکاني برای بازسازی و احياء بناهای قدیمي با هدف زیباسازی نمای شهر، بهره -

 كارانخالف

 ينظارت مردمابزارهای هوشمند و تقویت  ا استقرارهای نظارتي بلفهؤتشدید م -

 درخصوص تهدیدات احتمالي در برخي مناطق دارای سابقه  فعاالن حوزه گردشگریآگاهي بخشي به  -

 امنيتء های گردشگری برای ارتقادرمحيط اوباش و افراد ناسالم یآورجمع یقاز طر يطسازی محسالم -

داری بربهرهبه منظور راهنمایان نظير رانندگان و  تربيت نيروی متخصصو  رانجوامع محلي در ميزباني از گردشگ آموزش -

 .تورهای گردشگری شهری

 ها و محدودسازی آنهاكنترل دسترسي -

 در مناطق گردشگری روشنایي و نحوه نورپردازی در شب -

 ی گردشگریهافعاليتهای گردشگری و اجرای گذاریعني دخالت دادن مردم در امر سياستی اركت مردمي،مش -
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نيت بردن و پيشرفت سطح ام باالبه منظور  الملليبين -ایمنطقه -ملي المپيادهای مختلف و هاهمایش ها،برپایي نمایشگاه -

  .های گردشگری شهریمعرفي جاذبهو 

عدم امنيت  ،تخریب فضای سبز ،ترافيک" ایجاد راهکارهای مناسب برای تقویت حل مشکالت گردشگری و كنترل معضالت -

 .گردشگر، نحوه ارائه خدمات به توریسم، حمل و نقل داخلي و خارجي به گردشگر

 گردشگری هایسایتهای طراحي مناسب پاركينگ در محدوده -

 .:منابع و مراجع

 چاپ سوم . یيزفاهيم، انتشارات سمت، تهران،پا(، گردشگری ) ماهيت و م 1333پاپلي یزدی، محمد حسن و مهدی سقایي ) -

 يعال ی آموزشهاارشد، مؤسسه ينامه كارشناسپایان ی،در توسعه صنعت گردشگر يتامن ي.نقش جهان (13٢1)ر،فرزاد،پو يبيانحب-

 .يدانشکده علوم اجتماع - یالمباختر ا يموسسه آموزش عال -غيرانتفاعي يردولتيغ

 ارهشم یي،ه طباطباالمع دانشگاه (زیستبا تأكيد برمحيط) یدارپا یسمتورو اكو یسمتور ي.مبان(1331)السادات،شمس ی،زاهد-

 ، تهران 1٢1نشر

 أكيدت با و ی شهریتوسعه گردشگر یکردبا رو یشهر یدر فضاها يتبرنقش امن يليتحل .(13٢2ميثم، ) تحویلداری، ي؛راد،علیصفار-

 دار شهری،دانشگاهیو توسعه پا یعمران و معمار يمل یشهما(تالش ی شهر)مطالعه مورديعموم یساز فضاها يتامن یهامؤلفهبر 

 .يرآزاد مال

 .3332مباني نظری پيشگيری از وقوع جرم، دانشکده حقوق شماره  (،133٠صفاری، علي )-

 ياهویي،س یعامر يدرضاو حم ياصل يانمهرداد راج .یدارامن و پا یهامنطقه یجادا: از جرم یعار يطراح (13٢٠) یانكلکوهن، ا -

 تهران

  یکـردبـا رو یدجد یدر شهرها یشهر یگردشگر یبر فضاها يلي.تحل (13٢1)و همکاران، ی،مجيدگودرز-
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