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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
 اجتماعي و سياسي در جهان محسوب و به دليل نقشي كه گردشگری ميتواند در،توسعه پایدار از اصول و مباني پيشرفت اقتصادی
 توسعه پایدار. لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار بسيار حائز اهميت است،این زمينه به ویژه در كشورهایي مانند ایران ایفا كند
 یکي از مهمترین این عناصر.گردشگری نيازمند فعاليت هماهنگ عناصر و فاكتورهای متعددی است كه با هم روابط تنگاتنگي دارند
 توسعهای همه، توسعه پایدار شهری.«امنيت گردشگران و مقصدهای گردشگری» است كه با مقوله گردشگری رابطه مستقيم دارد
 گردشگری پایدار باید.جانبه و ناظر بر ابعاد مختلف است و مفهوم پایداری در كالن شهرها حول محورهای متعدد قابل بررسي است
قادر به پاسخگویي به نيازهای نسل حاضر باشد بدون اینکه از ظرفيتهای مربوط به نسلهای آینده برای پاسخگویي به نيازهای خود
 امروزه گردشگری به عنوان صنعتي پویا و با ویژگيهای توسعهمدارانه است كه بخش مهمي از فعاليتهای اقتصادی و توليدی.بکاهد
.كشورهای توسعهیافته و درحال توسعه را به خود اختصاص داده است
 بررسي عوامل موثردر توسعه پایدار گردشگری از جمله "امنيت و توسعه پایدار گردشگری شهری" است و،هدف از پژوهش حاضر
 نفر تعيين332  در این راستا با استفاده از روش كوكران نمونه تعداد.تحليلي انجام گرفته است-روش پژوهش در دو بخشتوصيفي
 رابطه توریسم، امنيت، تعریف توسعه پایدار و انواع توسعه و توسعه پایدار شهری، در نهایت با پرداختن به انواع گردشگری.شده است
شهری و توسعه پایدار به این نتيجه رسيدهایم كه گردشگری شهری یکي از اساسي ترین مولفه ها در جهت توسعه پایدارشهری است
.و برنامهریزی در جهت تحقق این امر یکي از ضرورت های توسعه شهری است
 توسعه پایدار، گردشگری شهری، امنيت:كليد واژه
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مقدمه:
گردشگری یکي از بزرگترین صنایع در جهان به شمار مي رود و نقش قابل توجهي در توسعه اقتصادی كشورها ایفا ميكند .طبق
گزارش مجمع جهاني سفر و توریسم ،گردشگری تأثير بسزایي در ایجاد اشتغال داشته و به طور مستقيم تعداد 113،212،٠٠٠شغل
را تحت پوشش قرار ميدهد( 3/3درصداز كل اشتغال) و پيشبيني ميشود این رقم تا  2/2درصد در سال 11٠،13٢،٠٠٠( 2٠23
شغل) افزایش داشته باشد .سهم كل اشتغال گردشگری كه شامل مشاغل غيرمستقيم گردشگری ميشود در سال  2٠1٠در حدود
 ٢/٢درصد از سهم كل اشتغال ميشود( 313،221،٠٠٠شغل)
امنيت در توسعه پایدار گردشگری یکي از مؤلفهای اصلي به شمار ميرود .صنعت گردشگری به عنوان متنوعترین و بزرگترین صنایع
در جهان ،مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصتهای شغلي برای بسياری از كشورهای دنيا است و با داشتن امنيت ميتواند به عنوان
موتور توسعه از آن نام برده شود.
-

ادبیات پژوهش:
اهمیت گردشگری:
در دهههای اخير مفهوم گردشگری گسترش بيشتری یافته و قلمرو وسيعي را دربرگرفته است .بر اساس تعریف سازمان جهاني
توریسم به تمام فعاليتهای افرادی اطالق ميشود كه به مکانهایي خارج از محيط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت ،انجام
كسب وكار و سایر هدفها ،برای بيش از یک روز و كمتر از یک سال ميروند.
گردشگر به عنوان یکي از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملي ميتواند رهيافتي برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملي باشد.
گردشگری بخصوص در زماني كه سود فعاليتهای دیگر بخشهای اقتصادی در حال كاهش باشد ،جایگزین مناسبي برای آنها و
راهبردی برای توسعه است .بر این مبنا ،دليل اصلي توسعه گردشگری غلبه بر پایين بودن سطح درآمد و ارائه فرصتهای جدید شغلي
و تحوالت اجتماعي در جامعه است و ميتواند اميدهایي را برای كاهش فقر بخصوص در نواحي كه به نحوی دچار ركود اقتصادی
شدهاند ،فراهم آورد (یزدی وسقایي)1331 ،
صنعت گردشگری پس از اتمام جنگ جهاني دوم ( )1٢1٠با گسترش شهرنشيني ،كاهش ساعات كار ،توسعه روزافزون راهها و شبکه
های حمل و نقل ،ارتقای سطح فرهنگ عمومي و اصالح قوانين و مقرارت تحولي شگرف یافت؛ بطوری كه امروزه گردشگری به یک
پدیده و از نمادهای عصر تمدن تبدیل شده است (النکوار.)1331،
از نتایج مثبت یک سفر این است كه گردشگر متوجه ميشود چقدر از نگرانيها و ترسهایش قابل اعتنا و چه مقدار تحت تأثير
تبليغات و پيشفرضهای ذهني خود او قرار دارد .تجربه دستاندركاران صنعت گردشگری در ایران حاكي است كه بيشتر گردشگراني
كه به ایران سفر ميكنند ،در ابتدای ورود احساس عدم امنيت دارند ولي در انتهای سفر ،ایران را امن تلقي ميكنند( .نورآقایي.)1331،
در كالن شهر تهران با توجه به تراكم جمعيت ،مهاجرتپذیری ،دگرگوني ساختار ،تركيب اجتماعي و نامتجانس بودن بافت اجتماعي،
امنيت محيطي را با خطرات و حوادث بالقوه متعددی مواجه كرده است؛ لذا توجه به امنيت محيطي یکي از موارد حفظ و توسعه این
صنعت و پایداری آن در طي زمان است.
توسعه ،امنيت و گردشگری پارامترهای یک معادله هستند كه نسبتي مستقيم با هم دارند .در واقع همان طور كه یکي از عوامل مهم
توسعه گردشگری وجود امنيت است ،رونق گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد ،موجب به وجود آمدن امنيت
ميشود؛ این در حالي است كه توسعة گردشگری و امنيت نيز زمينهساز توسعه و توسعه تداومدهنده گسترش گردشگری و امنيت
خواهد بود.
بين گردشگری ،ثبات ،توسعه و امنيت رابطهای تعریف شده وجود دارد و هرگونه بروز ناامني و بکارگيری خشونت در سطوح مختلف
زیانهای جبران ناپذیری به این صنعت وارد ميسازد
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با توجه به جمعبندی مباحث مطروحه از آنجایي كه امنيت محيطي یکي از مقولههای مهم در صنعت گردشگری است؛ لذا این
پژوهش بدنبال پاسخ به این سؤال است كه فاكتورهای مهم و تأثيرگذار امنيت بر توسعه پایدار گردشگری شهری كدامند؟
گردشگری یکي از موارد مهم در روابط اقتصادی ،سياسي و اجتماعي هر كشوری محسوب ميشود و از نکات مهم انتخاب مکانهای
گردشگری قبل از سفر بعد امنيتي آن است و افراد امنيت را در ابتدای اهداف خود برای سفر و انتخاب مکان گردشگری قرار ميدهند
و این مقوله خود بر اهميت و نقش توجه به امنيت در ارتقاء گردشگری شهری تأكيد دارد.
اهداف پژوهش:
•توجه به فاكتورهای امنيت محيطي تأثيرگذار در توسعه پایدار گردشگری شهری از اهداف اصلي تحقيق به شمار ميآید.
•شناسایي زمانها و مکانهای پرخطر در محدودههای توریستپذیر و ارتقاء بعد امنيتي آن
•توجه به مشکالت ناشي از طراحي نامناسب مکانهای توریستي از بعد امنيتي
•شناسایي مؤلفههای محيطي مؤثر به منظور برقراری امنيت در بعد شهری و منطقهای
فرضیههای پژوهش:
به نظر ميرسد امنيت محيطي بر توسعه پایدار گردشگری شهری تاثيرگذار است
به نظر ميرسد طراحي محيطهای امن در حوزه گردشگری ميتواند تأثيری بر نگرشهای پيشگيرانه داشته باشد.
به نظر ميرسد كاهش جرم محيطي و پيشگيری از وقوع آن تأثيری بر توسعه گردشگری دارد.
به نظر ميرسد پيشگيری از جرم محيطي بركالبد و شاخصههای امنيتي تأثيرگذار است.
-

اشکال مختلف گردشگری:
الف -گردشگری بومی(داخلی) :ناظر بر افراد مقيم آن كشور است كه تنها در داخل همان كشور سفر ميكنند.
ب -گردشگری درونمرزی(ورودی) :ناظر به افراد غيرمقيم در آن كشور است كه در همان كشور سفر ميكنند.
ج -گردشگری برون مرزی(خروجی) :ناظر به افراد مقيم آن كشور است كه به كشوری دیگر سفر ميكنند.
با توجه به طول مدت مسافرت ،نوع تأسيساتي كه به خدمت گرفته ميشود ،فصل و چگونگي سازماندهي مسافرت ،همچنين انگيزهای
گوناگون كه موجب پيدایش یک جریان توریستي ميشوند ،ميتوان اشکال مختلفي از گردشگری را از یکدیگر تفکيک كرد از جمله:
 -1توریسم تفریحی :مسافرت جهت استفاده از تعطيالت ،تفریح ،استراحت ،آب و هوای گرمتر یا خنکتر و …
 -2توریسم درمانی :شامل افراد و گروههایي كه برای استفاده از تغيير آب و هوا (با هدف پزشکي و درماني) استفاده از آبهای
معدني ،معالجه و … اقدام به مسافرت ميكند.
 -3توریسم فرهنگی و آموزشی :برای آشنایي با مواریث فرهنگي و هنری ،آداب و رسوم ،بناها و آثار تاریخي با هدفهای آموزشي،
تحقيقاتي و پژوهشي صورت ميگيرد.
 -2توریسم اجتماعی :در این نوع جهانگردی ،عمدتاً هدفهای اجتماعي ،مردمشناسي ،جامعهشناسي و امثال آن مورد نظر است.
 -1توریسم ورزشی :مانند اسکي ،پيادهروی ،كوهپيمایي ،دوچرخهسواری و … اینگونه مسافرتها ممکن است به صورت انفرادی و
یا دسته جمعي صورت گيرد.
 -1توریسم مذهبی و زیارتی :این نوع جهانگردی یکي از رایجترین اشکال جهانگردی در سراسر جهان است.
 -٠توریسم بازرگانی و تجاری :شامل سفرهایي است كه افراد برای شركت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای كاال و صنایع و یا
سركشي و بازدید از تأسيسات و كارخانهها و نظایر آن است.
 -3توریسم سیاسی :مسافرت به منظور شركت در اجالس و مجامع بينالمللي ،كنگرهها و سمينارهای سياسي ،جنبشهای ملي و
مذهبي ،مراسم ویژه سياسي مانند تدفين رهبران و … (رضواني.)13٠٠ ،
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 گردشگری شهری موفق:گردشگری شهری موفق و رویکرد مناسب به آن مهمترین عوامل موفقيت در گردشگری به ویژه نوع شهری آن ،اهدافي است كه
امروزه این صنعت دنبال ميكند و انتظارات نویني است كه از آن برای شهر توقع ميرود .انتظارات از گردشگری موفق را ميتوان
عالوه بر تأمين فراغت انسان ،شناخت هنر و تمدن ملل و سرزمينهای دیگر ،شناخت آیين و فرهنگ ،تعریف چگونه بودن انسان با
تأمين نيازهای معنوی ،روحي و رواني انسان دانست (منصوری .)13٢1 ،لذا گردشگری پيروز خواهد بود كه بتواند در عرصهای مناسب
به مقوله شناخت و درک منجر شود و مفاهيم و عناصر شهر را به گردشگران بشناساند تا آنها دركي درست از شهر به دست بياورند،
در واقع گردشگران عالوه بر گذراندن اوقات فراغت و تفریح در شهر ،نيازمند شناخت معنا و تاریخ آن است .در نتيجه رویکردی
ميتواند پاسخگوی گردشگری باشد كه در بستری مفهومي ،هر دوبعد عيني و ذهني شهر را در نظر گيرد .از سوی دیگر به طور عمده
ميتوان تجارت و فرهنگ را دو هدف اصلي برای گردشگری شهری در نظر گرفت( .)Law, 1٢٢1گردشگری شهری موفق ،نوعي
كنش متقابل فرهنگي به وجود ميآورد كه در حين شناسایي و احترام به ميراث فرهنگي جوامع ،توسعه مدني آنها را نيز موجب
ميشود .تا آنجا كه یکي از مهمترین راهبردهای ارتقای گردشگری را ميتوان ،احيای ارزشهای فرهنگي ،تاریخ و شيوه پيشينيان،
رویدادها و خاطرات جمعي دانست (امينزاده و دادرس .)13٢1 ،بنابراین رویکردی كه بتواند موفقيت گردشگری شهری را محقق
كند ،رویکردی است كه ابعاد مختلف شهر مانند زمان ،مکان ،تاریخ و تمدن آن را به صورت توأمان دربر بگيرد و مداخالتي كه برای
آن انتخاب ميكند ،جزءنگر نباشد و آن را در كل شهر و در ارتباط با تمامي عوامل مؤثر در نظر بگيرد .در دهههای اخير رشد و توسعه
صنعت گردشگری و رقابت مقاصد عمده گردشگری در جهت جذب گردشگران ،برنامهریزان را بر آن داشته تا در جهت افزایش
درآمدهای حاصله از فعاليتهای گردشگری به دو مقوله مهم توجه كنند :اول افزایش رضایت گردشگران ،ارتقای لذت و كيفيت تجربه
گردشگری ،دوم تالش در جهت حفظ منافع جوامع ميزبان( .)Inskeep, 1٢٢1این امر نشان ميدهد یکي از معيارهای گردشگری
موفق ،توجه خاص به مخاطبي است كه گردشگر و هم ساكنان را شامل ميشود و همچنين از آنجا كه وجه تمایز گردشگری شهری،
ارائه خدماتي است كه به صورت خاص در یک هسته مدني به نام شهر شکل ميگيرد؛ تأمين نياز شهروندان نسبت به ایجاد
زیرساختهای مناسب جهت گردشگری در اولویت است .در واقع گردشگری موفق خواهد بود كه بتواند عالوه بر حفظ و بهبود كيفيت
زندگي برای همه ذینفوذان شهر ،خدمات شایستهای را به گردشگران ارائه دهد( )Orbasli, 2٠٠٠از طرفي برخي گردشگری شهری
را به عنوان كنش متقابل گردشگران و ميزبان ميدانند كه منجر به توليد فضای گردشگری پيرامون سفر به مناطق شهری ميشود.
(شربتيان.)13٢٠ ،
بنابراین پاسخگویي و ایجاد رابطهای دوطرفه ميان گردشگر و شهروندان شهر به عنوان جامعه محلي ،كه عالوه بر گسترش گردشگری
شهری ،بتواند رونق حيات مدني شهر را نيز موجب شود ،از شاخصههای موفقيت گردشگری شهری محسوب ميشود .لذا رویکردی
ميتواند در این زمينه موفقيتآميز باشد كه مخاطب محور است .این رویکرد باید جامعه و خاطره جمعي را به عنوان عاملي مشترک
و پيونددهنده مخاطبان خود مدنظر قرار دهد؛ زیرا اینگونه است كه مداخالت گردشگری در شهر عالوه بر برآورده كردن نيازهای
گردشگران و درک مناسب آنها ،حضور ساكنان شهر و تعامالت اجتماعي آنان با این بازدیدكنندگان را موجب ميشود .تنها چنين
رویکردی ميتواند شهر را متعلق به شهروند و گردشگر كند .از دیگر عوامل پيروزی گردشگری شهری ،كلينگری در آن است .زیرا
كه نميتوان اقداماتي را برای گردشگر در شهر انجام داد ،اما به تأثيراتي كه در دیگر بخشها ميگذارد ،توجه نکرد .در واقع رویکردی
كه برای مداخله در گردشگری شهری الزم است ،ميبایست رویکردی كلگرا باشد ،تا عالوه بر پرداختن به نيازهای گردشگران ،شهر
را نيز به عنوان مکاني كه شهروندان در آن زندگي ميكنند ،در نظر بگيرد .در واقع این رویکرد است كه گردشگری شهری را با توجه
به تمامي ابعاد شهر تعریف ميكند و اقدامات مورد نياز را در سراسر بستر شهر و همه عوامل تأثيرگذار در آن بررسي ميكند.
 -توسعه پایدار:
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واژه توسعه پایدار اولين بار بطور رسمي توسط برانتلند در سال  1٢3٠در گزارش (آینده مشترک ما) مطرح شد .این واژه به مفهوم
گسترده آن شامل اداره و بهرهبرداری صحيح و كارا از منابع طبيعي ،مالي و نيروی انساني برای نيل به الگوی مصرف مطلوب همراه
با بکارگيری امکانات فني و ساختار و تشکيالت مناسب برای رفع نياز نسلهای امروز بطور مستمر قابل رضایت ميشود (عسگریزاده،
محمدنياقرایي ،ظهور ،مجتبي .)133٢ ،توسعه پایدار تحت تأثير محدودیتهای ناشي از وضعيت اقتصادی ،اجتماعي و زیستمحيطي
است و بنابراین اهداف توسعه پایدار باید در هر كشوری به طور عملياتي و خاص همان كشور تعریف شود (نوابخش ،ارجمند سياهپوش،
 .)1333توسعه پایدار به مفهوم حركت بر محور انسان -محيط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به مالحظات محيطي و عدالت
اجتماعي را مورد توجه قرار ميدهد .توسعه پایدار پس از مشکالت ایجاد شده از توسعه صرفاً اقتصادی پس از جنگ جهاني مطرح
شد .جایي كه توسعه بيرویه باعث اختالفات طبقاتي و مشکالت زیستمحيطي عدیدهای شده و مسير توسعه به ابعاد محيطي و
اجتماعي كمتر از اقتصادی بها داده بود .توسعه پایدار حمایت وسيع و گستردهای به دست آورده و به صورت الگویي برای توسعه در
قرن بيست و یکم ظاهر شده است كه تأمينكننده خدمات پایهای در ابعاد زیستمحيطي ،اقتصادی و اجتماعي برای عموم است؛
بدون تهدید و تخریب سيستمهای طبيعي ،مصنوع و یا اجتماعي كه این خدمات به آنها بستگي دارد (ملکي.)13٢٠ ،
جدول( )1-2مؤلفههای سازنده كيفيت پایدار شهری
مؤلفة عملکردی

كيفيت قرارگاههای رفتاری (سازگاری فعاليت ،زمان ،فضا)
كيفيت سازگاری فرم شهری با كاربردهای ،شبکة پياده ،سواره ،شبکة اطالعرساني و....
كيفيت ایمني محيط برای فعاليتها
كيفيت امنيت محيط برای فعاليتها

مؤلفة
تجربي -زیباشناختي

كيفيت "محيط كالبدی-فضایي" (محيط عيني) شامل استخوانبندی فضایي ،سازمان كالبدی ،جای
گشت توده -فضا ،نقشة نولي مواد و مصالح و...
كيفيت "محيط ادراكي حسي" (محيط ادراكي) شامل كيفيت منظر عيني ،تحليل ساختار نمای شهری
و...
كيفيت "محيط ادراكي ذهني" (محيط شناختي) شامل كيفيت منظر ذهني (فضایي و زماني) منظر
ذهني ارزیابانه ،معاني انضماني ،سرزندگي و ...

مؤلفة
محيطي

زیست -كيفيت اقليم خرد فضاهای شهری (آسایش اقليمي) شامل :آفتابگيری ،سایهاندازی ،باد ،رطوبت و
....
كيفيت اصوات ،بو و رایحة
كيفيت طراحي شهری پایدار
بازدهي مصرف منابع طبيعي (انرژی ،زمين و) ...
تقليل آلودگيها (هوا ،زمين ،آب)

شکل( )1-2ابعاد توسعه پایدار شهری (ملکي.)13٢٠ ،
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اقتصادی

فعالیت های انحصارگونه اقتصادی

نیازهای اساسی

نوسازی شهرها
قانونگذاری برای خطر
آلودگی ها

جلوگیری از فقر
اجتماعی

زیست

محیطی

توسعه پایدارشهری

حقوق افراد

برنامه ریزی کالبدی
پراکندگی شهرها

دموکراسی

آزادی

جمعیتی
حقوق نژادی سیاستهای
باسوادی و تنظیم خانواده

سیاسی

توسعه پایدار گردشگریسازمان جهاني جهانگردی تعریفي قابل قبول از توسعة پایدار گردشگری ارائه كرده است كه در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد .از
نظر این سازمان توسعة پایدار فرآیندی است كه نياز گردشگران فعلي و جامعه ميزبان را تأمين كرده و در عين حال موجب حمایت
از این نياز و تقویت آینده آن ميشود (رنجبریان و زاهدی .)133٢ ،اساس توسعة پایدار گردشگری درنظر داشتن رابطهای است كه
ميان سه جزء سازنده محيطزیست گردشگری (گردشگر ،مقصد و جامعه ميزبان) برقرار است .این رابطه ميتواند سازنده یا مخرب
باشد .هدف گردشگری پایدار این است كه با حفظ منابع طبيعي در درازمدت بين این سه جزء تشکيلدهندۀ گردشگری اعتدالي
موزون برقرار شود( .جوليا شارپلي .)133٠،گردشگری پایدار نيازمند جلوگيری از تخریب و انحطاط سيستمهای اجتماعي ،فرهنگي و
اكولوژیکي جامعه ميزبان است و همچنين ساكنان بومي ميبایست از آن منافعي را كسب كنند .به منظور تحقق موفقيتآميز
گردشگری پایدار ،این پارادایم مستلزم تركيب چشمانداز ،سياست ،برنامهریزی ،مدیریت ،پایش  1و فرآیندهای یادگيری اجتماعي
است (قدمي .)13٢1 ،این توسعه عبارتست از گسترش صنعت گردشگری و جذب گردشگران به یک شهر با استفاده از منابع موجود،
به گونهای كه ضمن پاسخگویي به نيازهای اقتصادی ،فرهنگي و ضوابط قانوني جامعه و انتظارات گردشگران ،بتوان وحدت و هویت
فرهنگي ،سالمت محيطزیست ،تعادل اقتصادی مقصد و ميهمانان آنها را به طور متوازن و پيوسته در حد بهينه تأمين كرد
(معصومي.)1333،
 اصول گردشگری پایدار شهری:گردشگری فعاليتي گسترده است كه دارای تأثيرات اقتصادی ،اجتماعي فرهنگي و زیستمحيطي قابل توجهي بوده و هر یک در
جای خود قابل بحث است .بعد اقتصادی این فعاليت ،نخستين جنبهای است كه سياستگزاران و محققان را به سوی خود جلب كرده
و به دليل بازده مناسب این بخش ،تمایل به گسترش آن همه گير شده است ،اما به تدریج با آشکار شدن تبعات اجتماعي ،فرهنگي
و حتي زیستمحيطي آن ،نياز به بررسيهای بيشتر شد .گردشگری عنصری حياتي و ضروری در برنامهریزی برای توسعه اقتصادی
شهرها محسوب ميشود .در متن بازسازیهای جهاني و غيرصنعتي شدن ،گردشگری فرصتهایي را برای باز زندهسازی اقتصادهای
شهری كه در معرض كاهش و ركود است ،پيشنهاد ميكند به ویژه در مکانهایي كه گزینههای دیگر محدود است ،منبعي مهم برای
اشتغال به شمار ميآید ( .)Rogerson, 2٠٠2:از مهمترین شاخصهای اقتصادی گردشگری پایدار درآمدهای مستقيم و غيرمستقيم
گردشگری ،هزینههای بازاریابي ،سرمایهگذاریهای انجام شده در گردشگری ساكنان بومي و غيربومي و ....را ميتوان نام برد.
(  )Weaver and Opperman, 2٠٠٠مقصود از اثرات اجتماعي گردشگری ،تغييراتي است كه در زندگي مردم جامعه ميزبان
جهانگرد حاصل ميشود و این تغيير بيشتر به سبب تماس مستقيم اهالي و ساكنان آن دیار و گردشگران صورت ميگيرد (چاک،
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 .)13٠٠بعضي از اثرات منفي گردشگری شامل به وجود آمدن بخشهای اجتماعي غيرموجود ،یا فشار بر بخشهای اجتماعي موجود
است .از مهمترین شاخصهای اجتماعي گردشگری پایدار ميتوان واكنش ساكنان محلي به گردشگران ،تعداد شکایات ناشي از
گردشگر ،مهاجرت مرتب با گردشگری و ....را بر شمرد.
امروزه رابطهای دو جانبه بين فرهنگ و گردشگری به وجود آمده فرهنگ منبعي حياتي برای توسعه گردشگری و گردشگری نيز
نقش مهمي در توسعه فرهنگي ایفا ميكند؛ بطوری كه گردشگری یکي از مهمترین مجراهای تبادل فرهنگي است (كاظمي.)133٢ ،
مقصود از اثرات فرهنگي تغييراتي است كه در هنر ،عادات ،رسوم و معماری مردم ساكن جامعة ميزبان رخ ميدهد كه این تغييرات
بلندمدتتر است (چاک) .گردشگران هنگام عزیمت به یک مقصد با فرهنگ آن محل مواجه شده و از ابتدای ورود ،تعامالت فرهنگي
بين مهمانان و ميزبانان آغاز ميشود .ظواهر ،رفتارها و تقاضاهای گردشگران تأثيراتي در جامعة ميزبان ميگمارد .ضمن اینکه
گردشگران نيز خواه یا ناخواه تحت تأثير فرهنگ ميزبان قرار مي گيرند .از مهمترین شاخصهای فرهنگي گردشگری ميتوان از پایدار
ميزان غنای فرهنگي ،درصد بازدیدكنندگان بينالمللي ،اقتصاد غالب در صنعت گردشگری و  .....بر شمرد ( Weaver and
.)Opperman, 2٠٠٠
بعد زیستمحيطي گردشگری ،مجموعهای از تغييرات است كه به دليل حضور گردشگران در محيط ربيعي جامعة ميزبان (منابع آب،
خاک ،هوا ،پوشش گياهي و جانوری و  )...به وجود ميآید .این تغييرات ميتواند مثبت یا منفي باشد .اما تجربه نشان داده كه در
كشورهای توسعهنيافته ،تاكنون حضور گردشگران تبعات منفي بيشتری در محيطزیست بر جای گذاشته است (هال و جنکينز.)،
اثرات و عوارضي كه گردشگران بر محيطزیست تحميل ميكنند ،تا حدودی به نوعي برنامهریزی و مدیریت سازمانهای متولي
گردشگری بستگي دارد .عوارض ناخواسته گردشگری بر محيط اكولوژیک ،بيشتر در مناطقي به وجود ميآید كه برنامهریزی و مدیریت
ضعيفي اعمال شده است .از مهمترین شاخصهای محيطي گردشگری پایدار ،تخریب زیستگاههای توسعه ساخت و سازهای
گردشگری ،تأثيرات گردشگری بر تنوع زیستي ،حجم زبالههای توليد شده به وسيلة فعاليتهای گردشگری و  ...را نام برد(Weaver
.)and Opperman, 2٠٠٠
به منظور دستیابي به پایداری گردشگری شهری ،توجه به اصول پایداری امری ضروری محسوب ميشود .بنابراین مهمترین اصول
پایداری را ميتوان در مدیریت زمين و منابع آب سطحي ،مدیریت مخاطرات محيطي ،نگهداری و بهبود كيفيت هوا ،زمين و آب و
كاهش ضایعات از طریق به حداقل رساندن ،استفاده مجدد و بازیابي و بهبود استانداردهای نگهداری و باالبردن ارزشهای ربيعي،
فرهنگي و تاریخي خالصه كرد (.Howes2٠٠٠
 سه جزء اصلی گردشگری: .1جاذبه یا جذابيت مقصد شامل تصویر آن در ذهن توریست و یا تجربهی وی
 .2امکانات یا تسهيالت در مقصد
 .3قابليت دسترسي به مقصد (سهولت دسترسي به مقصد)
 ده عامل تأثیرگذار بر ساختار گردشگری: -1عوامل سیاسی و روابط بینالملل( :نزدیکي دولتها ،شناخت بهتر ملتها ،افزایش روند همکاری بينالمللي و )...
 -2سرمایه و عوامل اقتصادی :افزایش اشتغالزائي ،توليدات داخلي ،درآمد ملي و ارتقای معيارهای توليد و مصرفي و)....
 -3فناوری :الف :تأثیرات مستقیم :از طریق پيدایش وسيله نقليه ایمن ،شبکه راههای وسيع .رایانه و پيوستن به شبکه جهاني
اینترنت .ب :تأثیرات غیرمستقیم :افزایش درآمد سرانه ،تقليل ساعات كار ،افزایش اوقات فراغت از كار ،مهياكردن زمينه استراحت
و فراغت برای تجدید نيرو و كاهش تنشهای عصبي شاغالن از سوی ارگانهای گردشگری اجتماعي یا گردشگری حمایت شده
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(همراه با یارانه) از سوی دولتها و شركتهای بزرگ ،گردشگری اعتباری یا قسطي از طریق مؤسسات مسافرتي ،اتحادیههای هتلداری
و غيره ،استفاده از رادیو ،تلویزیون ،ماهواره ،سيدی و متون تبليغاتي.
 -2عوامل اجتماعی و فرهنگی :ایجاد تغيير در نظام ارزشهای محيطي نظير لباس پوشيدن ،صحبت كردن ،راه رفتن ،غذا خوردن
یا روابط خانوادگي كه بين زن و شوهر و فرزندان وجود دارد .همچنين ميتوان به روشهای زندگي جمعي ،سطوح ایمني ،موازین
اخالقي و باألخره سنن و عقاید و روابط اجتماعي موجود در محيط اشاره كرد.
 -1آموزش :آموزش كاركنان بخش پذیرش ،امور پذیرایي در هتلها ،مترجمان ،رانندگان و راهنمایان گردشگری و....
 -1زیرساختهای توسعهای :زیرساختهای حملونقل ،تسهيالت و خدمات رفاهي آب ،نيروی برق ،فاضالب ،دفع زباله ،ارتباطات
و فناوری اطالعات ،مرمت و نگهداری از آثار باستاني ،خدمات اجتماعي نظير خدمات پزشکي ،مالي ،ایمني و تأسيسات اقامتي.
 -٠زیرساختهای امنیتی و انتظامی :وجود اختالفات ،حساسيتهای سياسي ،جنگها ،منازعات مرزی ،كودتای نظامي و جنایت
و فعاليتهای جنایي به ویژه جرایم اقتصادی چون دزدی ،كالهبرداری و خرید و فروش مواد مخدر و ....باعث آسيبپذیری صنعت
شده است
 -3جاذبههای تاریخی (مجموعه میراث) :اماكن مذهبي ،تاریخي و باستاني و ميراث فرهنگي و...
 -٢عوامل طبیعی :بازدید از جاذبههای طبيعي و گردشگری محيطي یا اكوتوریسم.
 -1٠سابقه تاریخی :تهران شهری كه تاریخي سه هزار ساله را در خود جای داده است متأسفانه بيشتر مواقع قدمت واقعي آن به
فراموشي سپرده شده و به عنوان شهری دویست ساله معرفي شده است در صورتي كه این شهر از قدمتي دیرینه برخوردار بوده و
معرفي آن به عنوان شهر دویست ساله ناشي از عدم اطالع از پيشينه آن بوده است.
شاید دليل این امر آن باشد كه تهران از حدود دویست سال قبل به پایتختي انتخاب شده بود و درست از زمان قاجاریه است كه به
معني واقعي ،حالت شهر را به خود ميگيرد و ترقي و رشد آن از همين زمان شروع ميشود.
 راهبرد "توسعه گردشگری شهری"شهرها غالباً گسترۀ وسيعي از جاذبههای تاریخي ،فرهنگي ،بازار ،رستورانها ،هتلها و پارکهای شهری را شامل ميشوند.
بسياری از جاذبهها و تسهيالت رفاهي شهری اساس برای خدمت به شهروندان توسعه یافتهاند ،از طرفي شهرها ممکن است
دروازه ورود و خروج گردشگران به كشور یا منطقه باشند و به عنوان پایگاهي برای گردشگراني كه به نواحي اطراف شهرها
مسافرت ميكنند ،به حساب آیند .این نوع راهبرد باید به دقت برنامهریزی شود و احداث هتلها و سایر تسهيالت گردشگری و
جاذبهها ،باید به دقت عمل شود .امروزه احداث یا عمران مجدد برخي از نواحي شهری كه در جهت استفاده گردشگران و اوقات
فراغت ساكنان آن نواحي قرار ميگيرد ،امری متداول شده است.
 راهکارهای توسعه گردشگری شهری: )1بازگشایي و تقویت رشتههای دانشگاهي گردشگری
 )2تربيت كادر ورزیده گردشگری اعم از مدیران آژانسها ،هتلها ،كاركنان ،رانندگان و راهنمایان تور.
 )3ایجادتسهيالت الزم برای بخش خصوصي از قبيل پرداخت وامهای بلندمدت با بهره كم ،تسهيل صدور مجوزهای ساختماني
از جمله هتل ،متل ،تفرجگاه ،رستوران.
 )2هماهنگي و توسعه برنامههای تبليغات گردشگری به منظور خنثيسازی تبليغات نادرست بيگانگان و آشنا كردن دیگران با
غنای فرهنگ هر شهر و تشویق گردشگران برای بازدید از جاذبههای گردشگری شهری
)1زیباسازی ،سالمسازی و بازسازی مراكز گردشگری و استقرار اكيپهای امداد و نجات.
 )1شناسایي ظرفيتهای شهر و برنامهریزی و ایجاد زیرساختهای الزم در جهت رونق گردشگری

9

فصلنامه علمی تخصصی -مطالعات مدیریت  ،مالی و اقتصادی
دوره  – 10شماره 13

صفحه  57الی 78

 )٠هماهنگي بين سازمانها ،ارگانها و دستگاههای مرتبط با گردشگری شهری
پس از مرور اجمالي مباحث و مفاهيم مرتبط با مباني نظری و پيشينه تحقيقهای مرتبط با تدوین راهکارهای مدیریت و توسعه
جاذبههای گردشگری ،فرآیند پژوهشي پایاننامه با بررسي ویژگيهای شناختي شهر تهران ادامه خواهد یافت .این امر با هدف
شناسایي و تدوین راهکارهای توسعه گردشگری در این شهر انجام خواهد شد كه یکي از انواع گردشگری ،گردشگری شهری
است؛ به طوری كه با توجه به جایگاه ویژه شهر ،در بسياری از كشورهای موفق در این صنعت گردشگری ،شهر پایه و اساس
توسعه گردشگری است ،چرا كه بسياری از شهرها در بردارنده تمامي انواع جاذبههای گردشگری مذكور است؛ یعني در این نقاط
ميتوان شاهد جاذبههای طبيعي ،فرهنگي و هم جاذبههای انسانساخت بود .ایجاد و توسعه فضاهای شهری مناسب ،بازسازی
فضاهای ظاهراً متروک و مرده به قصد زنده كردن جنبههای كهن جامعه ،از جمله آثار توسعه گردشگری شهری است .بدین
منظور ،بسياری از شهرها درصددند تا از ویژگيها و امکانات خاص شهر خود سود برده و از مزایای جلب گردشگری شهری بهره
گيرند؛ فضاهای شهری در شهرهای معاصر را كه برای گردشگران به عنوان یک جاذبه محسوب ميشوند ،ميتوان به دو دسته
تقسيم كرد:
 )1فضاهای مدرن یا جدید نظير پارکها ،مراكز فروش مدرن ،فرهنگسراها ،ميادین و پالزاها
 )2فضاهای سنتي نظير بازارها ،امامزادهها ،گورستانها ،باغها ،مساجد و سایر اماكن تاریخي
وجود جاذبههای متعدد تاریخي فرهنگي و جاذبههای ویژه و انسانساخت در نقاط شهری با رشد گردشگری در دهههای
اخير باعث شده است تا این مقاصد مورد هجوم گردشگران قرار گيرند .بسياری از مسئوالن این نقاط شهری نيز به علت
بيتوجهي به آثار نامناسب گردشگری و توجه صرف به مزایای اقتصادی این صنعت ،باعث تسریع این روند مخرب گشتهاند.
از سوی دیگر در بسياری از طرحهایي كه برای این نقاط شهری تهيه ميشود ،كوچکترین توجهي به مقوله گردشگری و
آثار آن بر روند توسعه شهراز این رو ،انجام مطالعات برای شناسایي و تجزیه نشده است (كازسي و پوتيه.)1332 ،
جدول( )3-2آثار گردشگری بر توسعه:
نوع
ابعاد اقتصادی

آثار اجتماعي و فرهنگي

منفي

مثبت
-افزایش هزینهها

ایجاد تورم در سطح ملي

 -ایجاد اشتغال

 -ناتواني در جذب گردشگر

 -افزایش سرمایهگذاری

 -افزایش قيمتها

 -افزایش استانداردهای زندگي

 -از دست رفتن فرصت برای سرمایهگذاریهای بهتر

افزایش سطح پایداری منافع ميزبان و مشاركت آنهادر فعاليتهای متنوع

افزایش بالقوه جرم و جنایت

 -تقویت ارزشها و سنن محلي

 -اختالالت اجتماعي

 توسعه مهارتهای برنامهریزانآثار محيطي

 -تغيير در ساختار جامعه

ناتواني در كسب اهداف

توسعه تسهيالت جدید

آسيبهای محيطي

 -احداث و بهبود زیرساختهای منطقه

 -تخریب آثار تاریخي

 -محافظت از ميراث باستاني

 -شلوغي و ترافيک

راهبردهای مدیریت گردشگران

 -تغيير در محيط و حيات وحش
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(واعظي و لطفي)1333 ،
شاخصهای یک برنامه توسعه گردشگری پایدار: )2ظرفيتیابي تعداد گردشگران
 )1رشد آهسته و كنترل شده صنعت گردشگری
 )2مشاركت مردم محلي در فعاليتهای گردشگری
 )3تعيين و اجرای نوع مناسب توسعه گردشگری
 )1ایجاد ارتباط و همکاری با سایر بخشهای اقتصادی محلي(خاكساری.)1332 ،
 نظریه توسعه پایدار شهریاین نظریه حاصل بحثهای طرفداران محيطزیست درباره مسائل زیستمحيطي بخصوص زیست شهری است كه به دنبال نظریه
توسعه پایدار برای حمایت از منابع محيطي ارائه شد .در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهينه
از زمين و وارد كردن كمترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر مطرح است .نظریه توسعه پایدار شهری موضوعهای جلوگيری از
آلودگيهای محيط شهری و ناحيهای ،كاهش ظرفيتهای توليد محيط محلي ناحيهای و ملي و حمایت از بازیافتها عدم حمایت از
توسعههای زیانآور و از بين بردن شکاف ميان فقير و غني را مطرح ميكند (تقيزاده.)13٠٢ ،
نظریه مازلودر یک تقسيمبندی ميتوان نظریههای گردشگری را بر مبنای محرکها و انگيزههای جذب به سه دسته تقسيم كرد :دسته اول آن
نظریهها را شامل ميشود كه به وجود عواملي در خود افراد اشاره ميكنند كه باعث سفر افراد به مقصد خاصي و دسته سوم نظریههایي
هستند كه به وجود محرک و عواملي در مقصد اشاره دارند كه باعث سفر افراد به آن مقصد خاص ميشوند مانند نظریه سلسله مراتب
نيازهای مازلو و نظریه عوامل جذبكننده مارتين باربر(ساعي و همکار.)13٢٠ ،
اهداف و ویژگیهای گردشگری پایدار:
اصوالً گردشگری پایدار دارای اهداف و خصوصياتي است كه آن را از مفاهيم دیگر جدا ميكند و این اهداف و ویژگيها را ميتوان به
شرح زیر بيان كرد:
 )1بهبود كيفيت زندگي جامعه ميزبان
 )2رعایت برابری یا مساوات دو نسل و در درون یک نسل
)3حفظ كيفيت محيطزیست از طریق حفظ سيستم زیستمحيطي
 )2حفظ یکپارچگي و انسجام فرهنگي و همبستگي بين جوامع
 )1ایجاد تسهيالت و امکانات به گونهای كه دیدار كنندگان بتوانند تجربههای ارزشمندی كسب كنند
ویژگیها:
 )1موجب تقویت عدالت اجتماعي شود ،افراد جامعه ميزبان را در امور گردشگری مشاركت دهد و به نيازهای آنان توجه كند.
 )2در امور برنامهریزی و تصميمگيری افراد محلي را مشاركت دهد و آنان را استخدام كند .شغل ایجاد كرده و در محدوده منابع
موجود فعاليت كند؛ اثرات منفي كه بر این منابع وارد ميآید به كمترین مقدار ممکن برساند .ضایعات را با استفاده از روشهای
مناسب بازیافت كند و در تدبيرهای الزم بيندیشد.
 )3برای نسل كنوني و آینده امکانات تفریحي ،گردشي و آموزشي فراهم آورد.
 )2به فرهنگ منطقه احترام بگذارد و فعاليتهایشان به گونهای باشد كه آن فرهنگ را منعکس ميكند
 )1برای بازدیدكنندگان تجربه ارزشمند ببار آورد ،امکاناتي را فراهم كند كه آنها بتوانند منطقه یا امکانات آن مکان را درک كنند ،تا
آنها تشویق و ترغيب شوند كه در حفظ محيطزیست و فرهنگ جامعه ميزبان بکوشند.
 )1مبادا برای توسعه ،گسترش یا تضمين پایداری گردشگری موجب زیان جامعه شود و با برنامههای محلي ،منطقهای و ملي سازگار
باشد (چاک .وای .گي.)13٠٠ ،
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 امنیت:تعاریف فرهنگ لغتي از امنيت به شکل حفاظت از خطر (امنيت عيني) ،احساس ایمني (امنيت و رهایي از تردید) اطمينان داشتن
آگاهي فرد است (بيزان  .)1٢٢1احساس امنيت عبارت است از نوعي ذهنيت و جهتگيری رواني مثبت (رضایتبخش ،قانعكننده و
آرامشبخش) شهروندان ،نسبت به عدم تأثيرگذاری حضوری و بروز رویدادها و وقایع ضد امنيتي در شرایط فعلي و آتي در حوزههای
امنيت اجتماعي ،ثبات سياسي ،انسجام هویتي ،یکپارچگي و امنيت سرزميني است .از سوی دیگر امنيت دارای دو بعد ذهني و عيني
بر عدم هراس از این كه آن ارزشها مورد حمله قرار بگيرند" .شرایطي كه در آن یک موجود در معرض خطر نبوده یا از خطر
محافظت ميشود" (نيازی و همکاران)13٢٠ ،
امن بودن فضا خود دارای دو مؤلفه است :در مؤلفه ایمني اشاره به موارد و عوامل محيطي است كه در صورت عدم تأمين شرایط
مطلوب وقوع حوادث اجتناب ناپذیر است و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضران ،عابران و ناظران را تهدید خواهد
كرد (Kelly et al, 2٠٠٢) .مؤلفه امنيت نيز اشاره به جرایم عليه اشخاص و اموال آنها دارد كه در صورت عدم تأمين شرایط
پيشگيریكننده ،اموال و جان حاضران ،عابران و ناظران را به صورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد كرد .یک فضای شهری امن در
معنای كامل آن شامل هر دو مؤلفه فوقالذكر ميشود و شرایطي كه از فصل مشترک این دو به وجود آید را ميتوان به عنوان فضای
شهری امن توصيف كرد )Rothrock, 2٠1٠( .بنابراین فضای شهری امن از ویژگيها و مؤلفههای عيني و كالبدی متعدد و گستردهای
برخوردار است كه بعضاً دارای تأثيرات متقابل نيز هستند .عالوه بر این یک فضای شهر امن مستلزم تعامالت اجتماعي نيز است .چنان
كه آرامش و امنيت شهرها صرفاً به وسيله پليس تأمين نميشود؛ بلکه آرامش و امنيت عمدتاً به وسيله ایجاد شبکهای پيچيده و
تقریباً ناخودآگاهي از نظارتها و رعایت داوطلبانه هنجارها در ميان خود مردم حفظ ميشود و به وسيله خود مردم اجرا ميشود.
(صالحي.)133٠ ،
 امنیت شهری:از جنبه اجتماعي ميتوان شهر را به عنوان چارچوب خاصي در راستای خلق فرصتهای متمایز برای زندگي مشترک معنا كرد .به
واسطه اَشکال غيرمستقيم پيوند ،معاشرت و تعامالت ،شخصيت شهروندان كثيرالوجه ميشود .همچنين گروهها تأثير مستقيم بر طرح
شهر دارند و این یکي از معضالت بر سر پيوندهای اجتماعي است( .مامفورد )1331،پژوهشگران در چارچوب واقع بينانهای امنيت را
در واژههای سياسي و انتظامي تعریف كردهاند و بطور كلي بيشتر آن را به معني حمایت از ارزشها و مقابله با خطرها دشمن
ميدانند )Brownlow,2٠٠2(.امنيت را ميتوان حقي بنيادین و پيشنيازی برای ابقا و ارتقای رفاه و سالمت مردم دانست .بر اساس
تئوری نيازها در هرم مازلو ( ،)1٢13امنيت یکي از نيازهای ضروری و پایهای برای تعالي انسان تلقي ميشود ،درست شبيه نيازهای
فيزیولوژیک انسان كه برای تداوم حيات ضرورت دارند .در مجموع ارتقاء این مؤلفه بر سالمت و سعادت انسانها و در نتيجه جامعه
تأثير مستقيمي ميگذارد (گزارش سازمان بهداشت جهاني )1٢٢3،بر این اساس امنيت نوعي احساس آرامش و آسایش دروني قلمداد
ميشود كه از مؤلفههای فعال محيط حاصل شده و پس از ادراک ذهني گونهای احساس در امان بودن را به وجود ميآورد« .احساس
امنيت» نيز از قرارگيری انسان در شرایط محيطي به مثابه نوعي «ادراک رواني» حاصل ميشود كه از یک ساختار شهری و فرهنگي
خاص با ساختار فرهنگي -اجتماعي دیگر متمایز ميشود .لذا شکلگيری احساس امنيت از لحاظ روانشناختي وابسته به شرایط
محيطي و از سوی دیگر نوع برداشت و سطوح ادراكي است (حسيني.)133٠ ،
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شکل :1-2جایگاه نياز به امنيت در سلسله مراتب نيازهای مازلو و تأثير عدم ارضای این نياز بر سایر نيازهای انسان 13٢2( .براساس
)Maslow`s Hierarchy of Needs
یکي از مؤثرترین راههـا بـرای مکان " ایجاد مباهات اجتماعي و دليلي است برای ساكنين كـه از خيابانهـا و همسـایگي خـود
مراقبـت كننـد ) ( .Foundation, 2٠٠3امنيت گستری :مدلي چند جانبه برای دستيابي بـه امنيت و پایداری آن در محالت
مسکوني مسئله اصلي در طرح مدل امنيت گستری ایـن بـود كه چطور ميتوان پيشگيری از جرم را در طـوالني مـدت پایدار
نگهداشت؟ در پاسخ ميتوان گفت كه عامل اصلي برای پایدار نگهداشتن تالشهـای پيشـگيرانه ،در فرآینـد برنامهریزی و اجرا نهفته
است .امنيت گستری به عنوان یک فرآیند جدیـد برنامـهریـزی و پيشـگيری از جـرم ،مـدلي چندجانبه و فراگيرتر از سـبکهـا و
رویکردهـای نظریـه آلوپثيک ارائه مي دهد ،پيشگيری به روش آلوپثيک یعني درمان ،به هنگام مشاهده عالیم بروز بيماری(جرم) و
بـا داروهای ضد آن .اما مشکلي كه در مورد این نوع درمـان بيماری وجود دارد این است كه بهبود و سالمتي از طریق این روش،
محصول داروی خـوب اسـت و راهکارهـای موقتي تجویز شده به عنوان دارو منجر به سالمتي ميشود .در حالي كه شرایط زندگي
كه منجر به عـدم وقـوع جـرم ميشود هنوز فراهم نشده است  (Saville,2٠٠٢) .در واقع پيشگيری از جرم به روش آلوپثيک ،به
عالیم جرم توجه دارد و در صـورت وجـود این عالیم ،مکان جرمخيز ،قربانيـان و مجـرمان را مـورد كنکاش قرار ميدهد و به درمان
ميپردازد  .مدل امنيت گستری ،فرآیند یکپارچه ای اسـت بـرای همبستگي ميان ایجاد محالت امن ،بهبود اعتبار محلي ساكنين و
در نهایت كاهش جرم و ترس از وقـوع آن .در واقع امنيت گستری مدل جدیدی در نظریـات پيشـگيرانه است كه با اجرای آن
مکانهای امـن از طریـق همکـاری ساكنين و كمک متخصصين حوزه پيشگيری از جرم و پليس پدیدار ميشوند .این مدل ،هدف
توسـعه پایدار را از طریق ایجاد سرمایههای اجتماعي در محالت ،محقق ميكند كه با اجرای این برنامه محله نياز به تکيه بر مداخالت
خارج از خود نـدارد .فرآینـد امنيـت گسـتری بــرای ایجــاد امنيــت و پایدار نگهداشــتن آن در محــالت مشتمل بر موارد ذیل
است:
*ایجاد یک زبان مشترک جمعي( :تشکيل یک ميزگرد) * ایجاد نمودار خصوصيات محله :جمعآوری دادهها * مشخص كردن
اولویتهای محلي :ایجاد یک برنامه * ترغيب و دعوت ساكنان برای مشاركت *-پيادهسازی برنامه امنيت (MetLife
)Foundation, 2٠٠3
پیشینه تحقیق:گراوند درسال ()13٢1نقش طراحي محيط در توسعه گردشگری شهری ایالم پرداخته شده است .گسترش سریع شهرنشيني و تغيير
در بنيادهای شيوه زندگي در دنيای معاصر ،ضرورت برنامه ریزی و مدیریت گذران اوقات فراغت را بيش از پيش نمایان كرده است..
شيوه گردآوری اطالعات كتابخانهای و ميداني (پرسشنامه) است .تجزیه و تحليل دادهها از طریق آزمونهای تحليل عاملي تأیيدی و
معادالت ساختاری در نرمافزار  Lisrelصورت گرفته است .نتایج نشان داد كه  CPTEDدر توسعه گردشگری شهری شهر ایالم به
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ميزان  ٠/22تأثير مثبت و معناداری دارد.همچنين ابعاد قابليت زندگي ،بانکي بودن و رقابت پذیری به ترتيب با ميزان تأثيرگذاری
، ٠1/1، 13/1و  1/3٠در توسعه گردشگری شهر ایالم تأثير مثبت و معناداری دارند .اما بعد حاكميت و مدیریت خوب شهری تأثيری
در توسعه گردشگری شهری در شهر ایالم نداشت.
صفاریراد و تحویلداری( )13٢1در پژوهشي تحت عنوان"تحليلي برنقش امنيت در فضاهای شهری با رویکرد توسعه گردشگری
شهری و با تأكيد بر مؤلفههای امنيت ساز فضاهای عمومي(مطالعه موردی شهر تالش)" اینگونه عنوان داشت كه توسعه گردشگری
شهری برآیندی است از عوامل مختلف كه هریک در این جریان تأثير بسزایي دارد .این عوامل را ميتوان در ابعاد مختلف زماني و
مکاني دستهبندی كرد .ایجاد امکان فعاليت در فضاهای عمومي شهری در تمامي ساعات شبانهروز به ویژه شبها كه بخشي از زمان
از دست رفته اغلب شهرها از سویي و زمان فراغت اكثر شهروندان از سوی دیگر محسوب ميشود از جمله عوامل مؤثر در توسعه
گردشگری شهری به شمار ميآید .توسعه فعاليتهای شبانه شهری و به تبع آن رشد گردشگری شبانه ،خود مستلزم مهيا كردن
بسترهایي است كه امنيت را ميتوان از مهمترین آنها دانست.
حبيبيانپور ( )13٢1در پژوهش خود تحت عنوان" نقش جهاني امنيت در توسعه صنعت گردشگری" به بررسي چالشهای گردشگری
ازنقطهنظر امنيت داخلي برای گردشگران خارجي (بررسي سالها  2٠12تا  )2٠11كه شامل مواردی نظير كنترل امکان سرقت از
گردشگر ،كنترل امکان آدمربایي كنترل تجاوز به حریم خصوصي ،كنترل تجاوز جنسي ،كنترل تروریسم و بمبگذاری ،و ...ميپردازد.
منوچهری و همکاران( )13٢3در پژوهشي تحت عنوان"ارتباط توسعه؛ گردشگری و امنيت با تأكيد بر نقش نهادهای امنيتي و
انتظامي" اینگونه بيان ميدارد كه برقراری امنيت و برخورداری گردشگران از احساس امنيت تکية زیادی برعملکرد مطلوب نهادهای
امنيتي و انتظامي (پليس) دارد .مجموعة پليس یکي از حلقههای زنجيرۀ ایجاد امنيت در جامعه است كه با تالش نيروهای انتظامي،
امنيتي و اطالعاتي به منظور برقرای نظم و امنيت و با همکاری سایر سازمانها و نهادهای تشکيلدهندۀ این زنجيره به نتيجة مطلوب
ميرسد.
روش پژوهش:
از آنجایي كه هدف تحقيق حاضر "امنيت و توسعه پایدار گردشگری شهری" است ،لذا پژوهش حاضر به لحاظ هدف بنيادی –
كاربردی بوده و از حيث روش گردآوری اطالعات توصيفي – تحليلي است .روش جمعآوری اطالعات به صورت ميداني و در قالب
مشاهدات عيني و مصاحبه با متخصصان و فعاالن حوزه گردشگری شهری و تنظيم پرسشنامه برای گردآوری اطالعات مفيد در این
زمينه بوده است .جامعة آماری شامل كلية افراد باالی  2٠سال سن ،در منطقه گردشگری و حجم نمونه نيز به ميزان  332نفر انتخاب
شد كه با استفاده از فرمول كوكران تعيين شده است .برای تعيين اعتماد یا پایائي ،با انجام پيش آزمون و تکميل آن در نمونهای
مقدماتي به حجم  332نفر ،با انجام آلفای كرونباخ به اصالح نهایي گویهها اقدام شده است .آلفای به دست آمده  ./٠33است و نشان
ميدهد كه همبستگي دروني گویهها زیاد است .تجزیه و تحليل اطالعات در این پژوهش به دو صورت استنباطهای توصيفي استفاده
از مباني توصيفي و تئوریک و با استفاده از نتایج حاصله از تحليلهای اسنادی و عقالني انجام گرفته است .تجزیه و تحليل اطالعات
و آزمون فرضيهها در این پروژهش با استفاده از نرمافزار  Spssو آزمون ناپارامتریک فریدمن انجام شده است.
یافتههای استنباطی پژوهش:
فرضيه اول پژوهش :به نظر ميرسد امنيت بر توسعه پایدار گردشگری شهری تأثيرگذار است .در جهت بررسي و آزمون فرضيه
مورد نظر از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شد نتایج حاصل شده در جدول نمایش داده شده است.
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جدول()1-2نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون

متغير مستقل

امنيت

متغيروابسته :توسعه پایدار گردشگری شهری
ضریب همبستگي

٠/112

سطح معني داری

٠/٠٠

باعنایت به جدول 1-2كه در آن ميزان ضریب همبستگي و سطح معناداری نمایش داده شده ،ميزان همبستگي امنيت بر توسعه
پایدارگردشگری شهری برابر با  ٠/112است .از این رو ميتوان عنوان كرد با توجه به سطح معناداری بدست آمده در جدول 1-2
مشخص ميشود امنيت بر توسعه پایدارگردشگری شهری تأثيرگذار است .و رابطه مثبت و معناداری بين متغييرها وجود دارد و با
یافتههای پژوهش گراوند درسال ()13٢1همخواني دارد راهبرد توسعه در گردشگری شهری به ميزان  ٠/22تأثير مثبت و معناداری
دارد.
فرضيه دوم پژوهش :به نظر ميرسد طراحي محيطهای امن درحوزه گردشگری ميتواند تأثيری بر نگرشهای پيشگيرانه داشته باشد.
نتایج حاصل از آزمون این فرضيه در جدول  ٠-2نمایش داده شده است.
جدول ٠-2نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون
متغير مستقل

طراحي محيط امن

متغيروابسته :نگرشهای پيشگيرانه
ضریب همبستگي

٠/11٠

سطح معني داری

٠/٠٠

باعنایت به جدول ٠-2كه در آن ميزان ضریب همبستگي و سطح معناداری نمایش داده شده ،ميزان همبستگي طراحي محيطهای
امن شهری مرتبط با نگرشهای پيشگيرانه برابر با  ٠/11٠است .از این رو ميتوان عنوان كرد بين طراحي محيطهای امن در حوزه
گردشگری ميتوان تأثيری بر نگرشهای پيشگيرانه داشته باشد و رابطهی مثبت و معنيداری وجود دارد .و با پژوهش
مستوفي()13٢3همخواني دارد .پيشگيری از جرم از طریق طراحي محيطي به رابطه تنگاتنگ شهروندان و پليس در شهر و گردشگری
شهری تأكيد دارد .چراكه طبق اصول ارائه شده در این رویکرد لزوم حضور پليس در راستای ارتقاء امنيت احساس ميشود .طبق
مطالعات انجام گرفته از نمونه مشاركت پليس با شهروندان با بهرهگيری از رویکرد  ، CPTEDدر فضاهای گردشگری ميتوان به
گماردن مأموران گشتي در راستای افزایش نظارت و حمایت از فعاليتهای اجتماعي در فضاهای گردشگری برای رسيدن به توسعه
پایدار شهری نام برد.
-فرضيه سوم پژوهش :به نظر ميرسد كاهش جرم محيطي و پيشگيری از وقوع آن تأثيری بر توسعه گردشگری دارد.
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جدول 3-2نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون

متغير مستقل

جرم محيطي

متغيروابسته :توسعه گردشگری شهری
ضریب همبستگي

٠/122

سطح معني داری

٠/٠٠

باعنایت به جدول  3-2كه در آن ميزان ضریب همبستگي و سطح معناداری نمایش داده شده ،ميزان همبستگي جرم محيطي با
توسعه گردشگری شهری برابر با  ٠/122است .از این رو ميتوان عنوان كرد بين كاهش جرم محيطي وتوسعه گردشگری شهری رابطه
معناداری وجود دارد .با توجه به سطح معناداری بدست آمده در جدول 3-2مشخص ميشود بين كاهش جرم محيطي و پيشگيری
از وقوع آن تأثيری بر توسعه گردشگری شهری دارد .و با پژوهش صفاریراد و تحویلداری( )13٢1همخواني دارد .توسعه گردشگری
شهری برآیندی است از عوامل مختلف كه هریک در این جریان تأثير بسزایي دارد .این عوامل را ميتوان در ابعاد مختلف زماني و
مکاني دستهبندی كرد .ایجاد امکان فعاليت در فضاهای عمومي شهری در تمام ساعات شبانه روز به ویژه شبها كه بخشي از زمان
از دست رفته اغلب شهرها از سویي و زمان فراغت اكثر شهروندان از سوی دیگر محسوب ميشود از جمله عوامل مؤثر در توسعه
گردشگری شهری به شمار ميآید .توسعه فعاليتهای شبانه شهری و به تبع آن رشد گردشگری شبانه ،خود مستلزم مهيا كردن
بسترهایي است كه امنيت محيطي را ميتوان از مهمترین آنها دانست.
فرضيه چهارم پژوهش :اینگونه عنوان شد پيشگيری از جرم محيطي بركالبد و شاخصههای امنيتي تأثيرگذار است.نتایج حاصل از
آزمون این فرضيه در جدول  ٢-2نمایش داده شده است.
جدول ٢-2نتایج آزمون ضریب همبستگي پيرسون
متغير مستقل

جرم محيطي

متغيروابسته :شاخصهای امنيتي
ضریب همبستگي

٠/٠3٢

سطح معني داری

٠/٠٠

باعنایت به جدول ٢-2كه در آن ميزان ضریب همبستگي و سطح معناداری نمایش داده شده ،ميزان همبستگي جرم محيطي مرتبط
با شاخصهای امنيتي برابر با  ٠/٠3٢است .از این رو ميتوان عنوان كرد بين پيشگيری از جرم محيطي بركالبد و شاخصههای امنيتي
تأثيرگذار است ،رابطه معنيداری وجود دارد .همچنين با توجه به سطح معناداری بدست آمده در جدول ( )٢-2مشخص ميشود بين
پيشگيری از جرم محيطي بركالبد و شاخصههای امنيتي تأثيرگذار است .رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .و پژوهش ویور و
همکاران( )2٠11همخواني دارد كه یکي از علل عدم استقبال گردشگران از مناطق گردشگری دنيا ،ناشي از نبود امنيت جاني ،مالي،
رواني ،زیست محيطي و بهداشتي است .در واقع این پژوهش به بررسي تأثير عناصر كالبدی در پيشگيری از جرم و ارتباط آنها با
رویکرد محيطي پيشگيری از جرم ) (CPTEDميپردازد كه به طراحان و برنامهریزان حرفهای شهر در خلق شهر امن كمک مي
كند تا با استراتژی حاضر و اصول پيشگيری از جرم ضمن خلق مکانهایي امن به سمت توسعه ی شهری امن گام بردارند.
نتیجهگیری:
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باتوجه به مطالعات و یافتهها و نظریات كارشناسان و حوادثي كه در جهان اتفاق افتاده است اینطور ميتوان نتيجهگيری كرد كه رشد
و توسعه صنعت گردشگری پدیدهای كامالً امنيت محور بوده است و بين امنيت و صنعت گردشگری رابطه متقابلي وجود دارد بدین
صورت كه وجود امنيت سبب رونق گردشگری و عدم امنيت موجب ركود گردشگری ميشود؛ یک گردشگر بينالمللي هنگام
تصميمگيری برای گذراندن تعطيالت خود عواملي را مدنظر قرار ميدهد كه مهمترین آن امنيت كشور مقصد است و یکي از مهمترین
دغدغههای امنيتي گردشگران جرایم عليه آنان در مقصدهای گردشگری شهری است .امنيت یکي از مؤلفههای توسعه پایدار به شمار
ميآید كه با فقدان جرم و جنایت تحقق ميیابد و جرایم یکي از شاخصترین فاكتورهای امنيتزدا برای گردشگران است و هرگونه
حادثه و بروز ناامني مانند جرایم عليه گردشگران ،ناآراميهای سياسي و حوادث تروریستي زیانهای جبرانناپذیری را بر این صنعت
وارد ميسازد و معموالً ميل به خشونت ،ناهنجاریهای اجتماعي و درنتيجه ناآراميهای شهری بيشتر است و بالطبع این خشونتها
و جرایم گریبان گير گردشگران بعنوان اهداف شيرین برای مجرمان نيز خواهد شد و امنيت آنان را به خطر خواهد انداخت .لذا این
طور ميتوان نتيجه گرفت كه استان تهران و پایتخت كشوری كه دارای ناپایداریهای امنيتي شهری ازجمله :روندرو به رشد مهاجرت،
جمعيت ،بيکاری ،حاشيهنشيني و پدیده تمركز و غيره ...است .بدین ترتيب مانند دیگر كالنشهرها وقوع جرایم در آن باال است و از
بستر امنيتي مطلوبي برخوردار نيست و از آنجایي كه شهر تهران قطب جمعيتي و ترانزیت گردشگر در كشور به شمار ميآید وقوع
حوادث امنيتي ميتواند نتایج جبرانناپذیری در كل كشور بگذارد .همين طور در بررسيها و نظرسنجيهای صورت گرفته در مورد
شهر تهران به این نتيجه رسيدیم كه بيشترین جرایم عليه گردشگران در شهر تهران است.
باافزایش ميزان جرم و جنایت در پي گسترش شهرنشيني و مشکالت ناشي از آن دولتمردان و سياستمداران را بر آن داشت تا در
جستجوی راههای عملي و فوری برای حل این مشکل برآیند .این درحالي بود كه مجازاتهای سنگين گذشته در راستای پيشگيری
از جرم و بزه چندان ثمربخش واقع نشده بود و تنها عکسالعملي پس از وقوع جرم بود .در این ميان با معطوف شدن نگاهها به سمت
تأثير محيط بر رفتار و مکان محور شدن رویکردها ،راهکارهایي توسط طراحان شهری و مهندسان معمار مطرح شد كه بر مبنای تأثير
محيط كالبدی بر كنترل جرم و جنایت استوار بود و بعدها شاخهای از آن پيشگيری از جرم از طریق طراحي محيط نام گرفت .امروزه
افزایش جرم و بزهکاری در مناطق گردشگری یکي از چالشهای عمده مسئوالن و مدیران است كه بيش از پيش آنها را با این موضوع
درگير كرده است .رشد بزهکاری و افزایش موج جرایم بر اثر پيشرفتهای علمي ،صنعتي و رشد پدیده شهرنشيني ،ارتباطات و حمل
و نقل ،ناتواني نهاد كيفری را در مهار موج بزهکاری روشن كرده است؛ پس ضرورت دست یافتن به اقدامهای پيشگيرانه دیگر كه
ریشههای عوامل جرمزا را در محيط بررسي ميكنند در این زمينه الزم به نظر ميرسد .بررسيها نشان ميدهد مجرمان در انتخاب
زمان و مکان بزهکاری كامالً منطقي عمل ميكنند و مناسبترین و كم خطرترین مکانها و شرایط را برای اعمال مجرمانه برميگزینند.
از طرف دیگر وجود برخي امکانات و تسهيالت محيطي مانع و بازدارندهي ارتکاب بزهکاری است و در نقطه ی مقابل در برخي مکانها
امکان بزهکاری آسانتر است .حال با شناسایي ویژگيهای كالبدی مکانهای مناسب بزهکاری و با تغيير این شرایط ميتوان از بروز
بسياری از ناهنجاریها پيشگيری كرد و با امکان ارتکاب آن را دشوار ساخت .بزهکاری و وجوه مختلف خشونت و بينظمي از پدیدههای
بسيار پيچيده اجتماعي است و منشأ این پدیده به ساختارهای مختلف محيطي ،جمعيتي و اجتماعي برميشود؛ چرا كه در صورت
وجود بستر مکاني و زماني مساعد زمينه بروز جرم و تکرار را فراهم ميشود و به مرور زمان یک محيط جغرافيایي به یک كانون
جرمخيز بدل ميشود و طي دهههای اخير پيشگيری از بزهکاری برای افزایش ایمني از طریق اصالح و تغيير ویژگيهای محيطي و
كالبدی نوع كاربری اراضي و كاركردههای اصلي این مکانها بسيار اهميت یافته است.
پیشنهادهای کاربردی:
-

طراحي اتوبانها ،بزرگراهها و خيابان ها توسط كارشناسان خبره شهری با در نظر گرفتن بعد امنيتي (اتوبان امام علي(ع)
نمونه بارز كه دارای ورودی و خروجي غيراستاندارد است)
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-

تغيير در طراحي فضاهای گم و فاقد دید بصری منطقه مورد مطالعه

-

ایجاد یک مدیریت یکپارچه ،كارآمد ،مشاركتي و پاسخگو در مکانهای گردشگری

-

نورپردازی مناسب مکانهای گردشگری ،ایجاد حفاظ برای تجهيزات روشنایي ،حصاركشي مکانهای گردشگری

-

ایجاد فضاهای تفریحي و فراغتي سالم ،در بسياری از مکانهای تفریحي در محدوده كانونهای جرم كه این كار از طریق
دوباره زنده ساختن برخي فضاهای مرده ،تأثير فراواني در پيشگيری از جرم خواهد داشت.

-

در نظر گرفتن دیدی وسيع و همه جانبه بر تمام مؤلفههای مؤثر بر ارتکاب جرم و حذف نگاه صرفاً كالبدی

-

بسترسازی با ایجاد همکاری و هماهنگي مناسب در جهت برنامهریزی ،طراحي و مدیریت پروژههای پيشگيری از جرم از
طریق طراحي محيطي

-

به كارگيری تدابيری برای تقویت حس اعتماد بين مردم و دستگاههایي كه به پيشگيری از وقوع جرم ميپردازند.

-

تغيير یا اصالح كالبدی ،نظارت به صورت مکانيکي (روشنایي ،دوربين و روزنهها و موانع طبيعي(

-

مشاركت ارگانها و نهادهای مربوطه به منظور باالبردن سطح امنيت به صورت اصولي در منطقه گردشگری و همراهسازی
اقشار مختلف جامعه در مشاركت برای پيشگيری و تأمين امنيت اجتماعي در مبارزه با جرایم
شناخت زوایا و ابعاد پنهان گردشگری در منطقه
كنترل مستمر و فعال نيروی انتظامي در فضاهای عمومي گردشگری به صورت نامحسوس
استفاده از دانش و فناوریهای نوین در امور مختلف سفر و گردشگری

-

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

-

خالفكاران
-

تشدید مؤلفههای نظارتي با استقرار ابزارهای هوشمند و تقویت نظارت مردمي

-

آگاهي بخشي به فعاالن حوزه گردشگری درخصوص تهدیدات احتمالي در برخي مناطق دارای سابقه

-

سالمسازی محيط از طریق جمعآوری اوباش و افراد ناسالم درمحيطهای گردشگری برای ارتقاء امنيت

-

آموزش جوامع محلي در ميزباني از گردشگران و تربيت نيروی متخصص نظير رانندگان و راهنمایان به منظور بهرهبرداری
تورهای گردشگری شهری.

-

كنترل دسترسيها و محدودسازی آنها

-

روشنایي و نحوه نورپردازی در شب در مناطق گردشگری
مشاركت مردمي ،یعني دخالت دادن مردم در امر سياستگذاریهای گردشگری و اجرای فعاليتهای گردشگری

18

فصلنامه علمی تخصصی -مطالعات مدیریت  ،مالی و اقتصادی
دوره  – 10شماره 13
-

صفحه  57الی 78

برپایي نمایشگاهها ،همایشها و المپيادهای مختلف ملي -منطقهای -بينالمللي به منظور باال بردن و پيشرفت سطح امنيت
و معرفي جاذبههای گردشگری شهری.
ایجاد راهکارهای مناسب برای تقویت حل مشکالت گردشگری و كنترل معضالت" ترافيک ،تخریب فضای سبز ،عدم امنيت
گردشگر ،نحوه ارائه خدمات به توریسم ،حمل و نقل داخلي و خارجي به گردشگر.
طراحي مناسب پاركينگ در محدودههای سایتهای گردشگری
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