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 20/00/1318تاریخ صدور پذیرش:  11/02/1318تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

توان گفت که کل سیستم سیاسی و فرهنگی و ای است که دارای ابعاد و انواع مختلف است و به نوعی میگردشگری پدیده

کند. با توجه به این مسئله است که نگرش سیستمی نسبت به امنیت و توسعه  کشور را درگیر و همراه میاجتماعی و اقتصادی یک 

ریزی و نگرش سیستمی حاکمیت نسبت به یابد. هدف این مقاله بررسی ضرورت برنامهای میپایدار گردشگری اهمیت فزاینده

دالیل سؤال اصلی مقاله این است که  شهر تهران است. ید بر کالنشهرهای ایران با تأک امنیت و توسعه پایدار گردشگری در کالن

چیست؟  رانیشهرهای ا در کالن یگردشگر داریو توسعه پا تیبه امن ت نسبتیحاکمریزی و نگرش سسیستمی  ضرورت برنامه

حاکمیتی نسبت به ای را که برای پاسخگویی به این سؤال اصلی در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم این است که نگاه فرضیه

ها اصوالً بایستی سیستمی باشد و گردشگری عالوه بر این ضرورت دارای ضرورتی درونی نیز است که از ذات این پدیده پدیده

ای و نیز مقاالت علمی و روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه شود. ناشی می

دهد که گردشگری و توسعه پایدار در ایران نیازمند نتایج این مقاله نیز نشان می تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود.پژوهشی به 

 ریزی به ویژه در زمینه ارتقای امنیت هستند و این دو در گروه داشتن نگرش سیستمی از سوی حاکمیت است.مدیریت و برنامه

های امنیت و توسعه پایدار گردشگری و تهران گویای جدایی و جزیره گونگی حوزه شهرهای ایران و به ویژه شهر شواهد کالن

 هاست.نگرش غیر سیستمی در این حوزه
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 مقدمه

جانبه تأثیر متقابل افزایشی یا  ه یکدیگر هستند که در فرایند یک تعامل دودو عـنصر وابـسته بـ 7امنیت و گردشگری

به نتایج مطلوب دست یابد که در ترکیب با متغیرهای   تواند یم  صورتی  هـم دارنـد. تعامل فوق در  بـه  نسبت  کاهشی

گردشگری در   کافی  رشد  دانفق توان ینم، . با این وجودرندی)جوامع میزبان( قرار گ جـغرافیای انـسانی و محیطی

امنیت دانست. با توجه به هرم سلسله مراتبی مزلو نیاز بـه امـنیت دومین سطح   موضوع  ایـن مـنطقه را تـنها مرتبط با

ردشگران در مـقصد توریستی وفـادار نخواهند بود و گ نشود برآورده نیاز  این  تا.  است گردشگران–از نیازهای انسان 

رسید. توسعه پایدار گردشگری تأثیر به سزایی در  صد به توسعه پایدار و خودشکوفایی نخواهدمق  گردشگری

ها دارد. انتخاب مقصد گردشگری همیشه یـکی از مـسائل  انسان  بین  و روابط  اجتماعی، اقتصادی یها انیتـقویت بن

ین صنعت مطالعه راجع به فـرایند زمان با افزایش تقاضای گردشگری و رشد ا گردشگری است. هم  مدیریت  مـهم

است. هر مقصد محصوالت و خدمات مختلفی برای جذب گردشگران بـه آنـان   افتهی  شیافزا  انـتخاب مـقصد

  بر  تأثیرگذار  گردشگر فرصت انتخاب از میان یک مجموعه مقاصد را دارد. امنیت یکی از عوامل  و هر  کند یم  عرضه

 هدایتی )صیدایی ودارد ریقاصد مختلف است. امنیت در مدت اقامت گردشگران تأثتـرجیحات سـفر و انتخاب م

 (773 - 31: 7033، مقدم

  آن  بر  خدمات و صنایع مـتعدد است کـه متغیرهای تأثیرگذار، ها یـک صنعت ترکیبی از فعالیت  عـنوان  گردشگری به

  و منابع  منابع فرهنگی، نگردی شامل: منابع طبیعیدانست. منابع جها ها رساختیمنابع جـهانگردی و ز توان یرا م

ها  آن  ترینمـهم  زیـربنایی و روبنایی هـستند کـه یوسازها تمامی ساخت :شامل ها رساختیو ز هستندساخت   انسان

 .دانست ...تفریح و  مراکز،  مراکز خرید، هارستوران، هاهتل، نقل و  حمل، بـهداشتی، های ارتـباطی توان سیستمرا می

کند. از سوی را تـکمیل می  تـوسعه  این  ها خود باعث توسعه پایدار است و حضور گردشگریوجـود زیـرساخت

کاملی نـیز  یها یزیر شده و برنامه  فراهم  بازدید  تـرین منطقه گردشگری با تمام امکانات برایاگر جـذاب، دیگر

ماند زیـرا توریست می جهینت یها و اقدامات ب قطعاً تمام فعالیت  شدبـا  آمده باشد اما امـنیت وجود نداشته عمل به

 .(723 - 31: 7030، سبحان )سلیمی مسیر ندارد  این  تمایلی برای به خطر انداختن جان خود در

بـر یـکدیگر   و مستقیم  مـتقابل  دو سطح داخلی و خارجی از طریق تـعامل  در  رابطه تـنگاتنگ امـنیت و گردشگری

  باعث رونق )رکود( گردشگری و برعکس، )کاهش( امنیتاین معنا که افزایش  به  تأثیر افزایشی یا کاهشی دارنـد

  وجود  موردنظرش برای گـردش بـه یها مکان  اولویـت  تـعیین  توریست در  هر  عتاًیطب فرض شی. بـا این پ خواهد شد

  زیرا  گیرد شـدت مـورد تأکید قرار  که باید در این صنعت بـه  است  امنیت از مسائلی .دهدامنیت اهمیت زیادی می

جغرافیایی توسط گردشگران است. توسعه  یها اصـلی در انـتخاب مکان  یها راحتی و امنیت از عامل، آرامش

  به  گریو متقابالً توسعه گردش  طلبد یم  را  امنیتی و اطالعاتی یها گسترده دستگاه  همکاری  گردشگری یها رساختیز

که مقاصد توریستی در تمام نقاط مختلف یک کشور پراکنده است تأمین امنیت  آنجا . از انجامد یتوسعه امنیت ملی م

  امنیت ملی است. در  ضریب  و تثبیت  تعداد گردشگران  افزایش  شود که برآیند آنمی ضرورتی ملی قلمداد  مناطق  این
                                                                                                                                                               
1 . Security and Tourism 
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به تمرکز   را  شرفته با وجود دارا بودن منابع کالن اقتصادی و درآمدی اولویتاین راستا است که اکـثر کـشورهای پی

اقتصادی و تبادالت فرهنگی بهترین   توسعه  کشور عالوه بر  یک  در  گردشگران  . حضور دهند یبر صنعت گردشگری م

-انجامدیگردشگران متعداد   یتصاعد  شیافزا  امر به نیدر آن کشور است که ا تیتبلیغ در خصوص وجـود امـن

 یستمیو نگرش س یزیربرنامههدف اصلی این مقاله عبارت از تحلیل و بررسی  (.37 - 7031:11، متقی و همکاران)

 سؤال .است شهر تهران کالن به ویژه رانیشهرهای ا در کالن یگردشگر داریو توسعه پا تیبه امن ت نسبتیحاکم

 داریو توسعه پا تیبه امن ت نسبتیحاکم یستمیو نگرش س یزیربرنامهاین است که در چارچوب  اصلی مقاله

ها و تهدیداتی دارای چه نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت شهر تهران کالن به ویژه رانیشهرهای ا کالن، یگردشگر

 باشند؟می

 رویکرد نظری

مراتب   نظریه سلسلهاست مورد استفاده قرار گرفته  مامنیت و توریس برای تحلیل رابطه  که در  یاتینظر ی ازیـک

ها از  کدام از آن و اهمیت هر  تعریف  است. این نظریه سطوح اصلی و بـاالتر نـیازهای انسان را با 7مازلونیازهای 

 بـرآورده شدن نیازهای پایه خود هـستند و در  نـیازمند  افراد  است که . این نظریه معتقد کند یم  تـعریف،  باال  به  پایین

شأن یا ، نفس  به اعتماد، بـرآوردن نیازهای سطح باالتر خـود مـانند جستجوی عشق  بـرای  تالش  در  حتی  حال ین ع

-مـی  ایـمنی و امـنیتی گردشگران را با خطرات گوناگونی همراه های یباال بردن روحیه هستند. طبیعی است نگران

ـک راه واقعی برای موفقیت در جلب رضایت افـزایش ایـمنی و امـنیتی و احساس امنیت گردشگران ی .سازد

و تـأمین امنیت ایشان یا عمل کردن   توریستان  مشتریان و توسعه گردشگری در یک مقصد است زیرا تأمین انتظارات

ها نه تنها تکرار سفر به  مـناسب نزد گردشگران انجامیده و آن یا فـراتر از ایـن انـتظارات بـه مـعرفی مقصد با جلوه

بود و  داد بلکه عـاملی مـؤثر در تـبلیغ برای مقصد موردنظر خواهند خواهند برنامه خود قرار  در  قصد رااین م

 .(03 - 10: 7037، رنانی )انصاری شد در شـهر مـقصد خـواهند هاسبب افـزایش مـاندگاری توریست، همچنین

، یمولو، ابن خلدون، ر داشته است؛ ارسطوو فالسفه قرا شمندانیمورد توجه اند ستمیمفهوم س میقد یها از زمان

 زیاند. در قرن حاضر ن توجه داشته ستمیهستند که به مفهوم س یاز جمله دانشمندان 2هگل و هرمان هسه، تزین پیال

 0یفون برتاالنف گیلودو .داشته است یکار آن اشارات زو طر ستمیاست که به مفهوم س یافراد نیکندال از نخست یهنر

کرده است. در  یستمیس هیبه شناخت و ارائه نظر یانیاست که کمک شا ی( از جمله متفکرانمیالدی 7312تا  7337)

 7323در اواخر  یاست؛ برتاالنف یها به صورت مدون و علم سیستم یعموم هیواضع نظر یگفت و توان یواقع م

در سازمان ، موجودات یها یگژیو نیتر یجا که اساس آن ز: ادیگو یم یرا مطرح کرده است. و یسمیارگان هینظر

، پردازد یها م از آن ندیفرآ کی ایجزء  کی یمرسوم که فقط به بررس یروش بررس، دهنده آنان است لیتشک

درباره  یاطالعات جامع تواند ینم زین یبعد  نگرش تک نیاز آن موجود انجام دهد. همچن یکامل حیتشر تواند ینم

ها کشف  سیستم یعموم هیما بگذارد. هدف نظر اریدر اخت ها سمیگون ارگانگونا یندهایاجزاء و فرآ یگنحوه هماهن
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در چهارچوب  رایز، به شمار آورد یستمیس هینظر نیتر الیآن را س  توان یم رو نیاز ا، هاست دهیپد یو نظم ذات نیقوان

 (.7723: 7033، زاده )ابراهیم ارائه نشده است یقاطع هینظر چیآن ه  ینظر

، دارند یا اطراف خود تبادل ماده طیبا مح یعنی، هستند یهای باز سیستم، ها سمیبر آنکه ارگان هیبا تک یبرتالنف

 یهای باز و سیستم هینظر بیترت نیسوق داد. به ا یفکر نینو یبه مجراها کیرا از بستر علوم کالس شتنیخو

 زیمعرفت ن گرید یها به شاخه یستیزعلوم  نهیزم ازرا اوج داده و محدوده آن را  شیافکار خو یشد تا و یا لهیوس

که  یستمیس کردیبوده است. رو یا شهیاند نیگسترش چن یها ها از فراورده سیستم یعموم هیگسترش دهد. ابداع نظر

 یفکر یها وهیبوده و برعکس ش ها تیجامع به موجود ینگرش، شده یرا شامل م ییگرا یو کل یستیمکتب ارگان

به  ها دهیو پد ها تیخاص از موجود یا هسته ایرا از غرق شدن در بطن جنبه  قتیحق ندهیجو یو اتم انهیگرا هیتجز

مرتبط با آن در  میاست؛ قسمت اعظم مفاه ییکل گرا اینگرش توجه به کل  نیخاص ا یژگیو .است داشته یدور م

ستفاده قرار گرفته مورد ا دهیچیمرکب و پ یها دهیامور پد ی اداره زیو ن تیموقع حیها و درک صح شناخت سازمان

نشو و  ینیمع ی و در محدوده یعلم ی رشته کیکه در  یفکر یها از جنبش یبر خالف برخ یستمیس تفکر .است

تأثیر تفکر  دیرشد کرد. شا ای رشته یانم یطیمتولد شد و در مح نیعلم مع کی ی اند در خارج از محدوده نما کرده

 .(15 - 01: 7030، اکبری )بختیاریان و ن بوده استسازما یابعاد انسان ی بر حوزه شتریب یستمیس

 نی. اتینظام و کل یاست دارا یستمیبلکه س، ستیصرفاً مجموعه عناصر جداگانه ن سمیارگان کی ینظر برتاالنف به

بلور  ایشعله  هیشب یتیموجود شتریب، اتم باشد یمتشکل از تعداد یبه طور ظاهر، آنکه مانند جامدات یبه جا، ستمیس

تفکر و  وهیبا ش توان یرا نم سمیباور است که ارگان نیبر ا یاست. و لیو تبد ریید که به طور مرتب در حال تغدار

ابداع  کیشناخت موجودات ارگان یرا برا ینیطرز تفکر نو یستیشناخت و با یستیمعمول در مکاتب مکان یها روش

 .(15 - 01: 7030، اکبری )بختیاریان و کرد

 :استوار است لیچهارگانه ذ یبر مبان، به جهان یمستیمتفکران س نگرش

 .دهد یقرار م یرا در مرکز طرح ادراک آدم سمیکه ارگان یتصور یعنی ک؛یتصور ارگان-7

و هدفمند در  میخودتنظ، طیروابط باز با مح یدارا، نظم یدارا، زنده یمنزله موجود به دهیهر پد یعنی ؛ینگر کل-2

 .شود یآن متمرکز م ها تأکید دارد و بر  آن  تیبر کل ها دهیپد یجه به اجزاتو یجا و به شود ینظر گرفته م

ادراک خود از ، یقرارداد یشکستن کل به اجزا یجا که به کند یم یسع یستمیمتفکر س یعنی ؛یساز مدل-0

 .(03 - 57: 7032، ایمان نسب و )غفاری منطبق کند یواقع یها دهیرا بر پد یواقع یها دهیپد

 گرا درک کند که؛ متفکر و پژوهشگر نظام کیکه  یناخت؛ به طوربهبود ش-5

 استمرار دارد.، وستهیپ یو در فراگرد کیارگان ستمیس کیدر  یزندگ -الف

نه از  دیآ یدست م به، وندندیپ یآن به وقوع م که درون  ییها مشاهده فراگرد قیاز طر، کل کیاز  یشناخت آدم -ب

 آن کل.  یمشاهده اجزا قیطر

 است. تیاز واقع یبلکه ادراک و، ستین تیخود واقع، کند ینچه که فرد مشاهده مآ -ج

هم. با  نیگزینه جا، گرندیکدیدو روش مکمل  نیدر واقع ا، ستین یلیدر تضاد با تفکر تحل یستمیتفکر س البته

از  دتریمف ستمیس کی یاجزا وستهیهم پ به یمطالعه فراگردها اند افتهیدر یستمیگونه که متفکران س همان، نیوجود ا
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گردد و  محسوب می تیریبه مد ییو اقتضا یستمیس یها افتیاز جمله ره یستمیس هینظر .هاست آن  زیر لیتحل

 لیاز تحل، هینظر نیا یدر نظر گرفت. بر مبنا افتهیکل نظام  کیسازمان را به منزله  دیتفکر است که با نیبر ا یمبتن

 .(232 - 211: 7033، وود )سوینج شود یاستفاده م میحل مسائل و اتخاذ تصم یها برا داده

سازمان در قالب  یو خارج یداخل یرهایتجسم عوامل و متغ یبرا یبا در نظر گرفتن چهارچوب، 7یستمیس افتیره

کمک « بر سازمان طیمح دهیچیپ ستمیابر س»و  «یاصل ستمیس»، «ها خرده سیستم»به شناخت ، مجموعه واحد کی

 ستمیانجام شده توسط هر خرده س یشده و کارها یزیر برنامه یبا در نظر گرفتن کارها توان یم بیترت نی. بدکند یم

گفت  توان یم یآن اقدام کرد. به طور کل یتتحقق مأمور ریسازمان در مس تیبهبود فعال یبرا، سازمان یکل ستمیاز س

 )سوینج ردیپذ یها( انجام م بازداده، فراگرد، ها ه)دادآن یبا توجه به عناصر اصل، یستمیس هیدر نظر یا دهیهر پد لیتحل

 .(232 - 211: 7033، وود

واقع  دیسازمان زنده به صورت بالقوه مف یها یدگیچیدرک پ یشده است که برا هیاز آن جهت توص یستمیس نگرش

، گذارد یا تأثیر مه آن ستمیس یها تیرا که بر فعال یطیتا مح کند یم بیرا ترغ رانیهمه مد یستمیس دگاهید .شود می

با ثبات همراه با  یها ها را به عنوان الگو تا سازمان کند یکمک م رانیبه مد نیرا بشناسند. همچن مشخص نموده و آن

 دهند یاز خود مقاومت نشان م راتییتغ برها در برا چرا سازمان نکهیو در خصوص ا نندیمشخص بب یمرزها

گوناگون به  یها به صورت مختلف پردازش داده یها را به داده رانیتوجه مد هنکیا تاًیرا به دست آورند؛ نها یاطالعات

ها  که سازمان دارد یاظهار م نیچن یبخش نسبت به اثر یستمیس کردیرو .کند یم تیمنظور نائل شدن به اهداف هدا

کرد آن بر اثر عمل، عمل کند فیضع ستمیس نیاز ا یمرتبط به هم هستند اگر قسمت یفرع یها متشکل از قسمت

 )رضائیان و است یطیو تعامالت مؤثر با عوامل مح یمستلزم آگاه یاثربخش شود؛ یمؤثر واقع م ستمیعملکرد کل س

 .(50 - 71: 7031، نیسیانی عبدالهی

بودن و  یبعد کینه تنها از  سازد یاستوار م یستمیو نحوه تفکر خود را بر نگرش س ینیکه جهان ب یفرد، نیبنابرا

کامل درباره  یبلکه با بررس، دیجو یم یدور یسونگر کیاست و از تعصب ناآگاهانه و  یردن مبرفکر ک یقشر

از موضوعات و  یتر کوشد تا به شناخت کامل یدر حد امکان م، ارتباطات هیموضوع و در نظر گرفتن کل کی تیکل

 .ام دهدرا انج شیخو فیوظا یا شناخته شده تیو در موقع ابدیدست  شیخو یطیهای مح سیستم

 اند از: عبارت ستمیس کی یاجزا

 و بازخورد. یتصادف، یا رهیباشد. زنج تواند یکه سه نوع م شوند یم ستمیکه وارد س ی: عناصردرونداد

 .شود یها افزوده م آن یو بر ارزش و سودمند ردیگ یدرونداد صورت م یکه بر رو ستمیس کی اتیعمل انی: جرندیفرا

با هدف  ستمیس کی. آنچه کند یهای مجاور خود صادر م سیستم ایخود  طیبه مح ستمیس کیکه  ییزهای: چبرونداد

 .(00 - 02: 7010، )عابدی کند یم دیمنتظره( تول ری)غ یاتفاق ای)طبق انتظار( و  یقبل

از  یاست که نوع منف ی: کسب اطالعات الزم درباره عملکرد خود. بازخور به دو صورت مثبت و منفبازخور

را در  ستمیدارد و س حیبه تصح ازیوجود دارد که ن ستمیاز هدف س یکه تفاوت و انحراف شود یم یاکح یاطالعات
                                                                                                                                                               
1 . System approach 
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و  ستیدر برونداد ن یاست که انحراف نیا. بازخورد مثبت نشان دهنده دارد ینگه م نیشیاهداف و مواضع پ یراستا

از  یاست که در آن بخش یندیخور فرآباز، گری؛ به عبارت دشود یم یو توسعه سازمان تلق رییتغ یبرا یشنهادیپ

مانند  سازد؛ یرا خود کنترل م ستمیس، بیترت نیو به ا شود یها به عنوان اطالعات به درونداد بازخورانده م ستاده

 .(00 - 02: 7010، )عابدیثابت را بر عهده دارد یحفظ دما فهیترموستات که وظ

و عوامل  ستمیس، گری؛ به عبارت دگذارد یو بر آن اثر م ردیپذ یتأثیر م یطیاز عوامل مح ستمی: سستمیس طیمح

( بر هم کنش و واکنش متقابل ...و یاقتصاد، یاسیس، یاجتماع، یکیدئولوژیا، یفرهنگ، یعی)مانند عوامل طب یطیمح

از  کیدر هر  رییاما با تغ، ستندین ستمیاگرچه جزء س هک دهند یم لیتشک یرا عوامل ستمیس طیمح بیترت نیدارند. به ا

در  توانند یاست که م ییرهایمتغ هیشامل کل ستمیس طیمح نیشود؛ بنابرا ستمیدر س یراتییموجب تغ تواند یها م آن

 .(700 - 753: 7035، )شفیعیرندیتأثیر پذ ستمیاز س ایمؤثر باشند و  ستمیوضع س

 اند از: شده است که عبارت انیب ییها یژگیو ستمیس کی یبرا

 ستمیس تیفعال یو الگو کند یرا فراهم م ستمیس تیتکرار فعال نهیزم، طیبه مح ستمیس یها: بروندادتیفعال چرخه

 است. یچرخش

دارند و هر شکل  یو فروپاش ینظم یبه ب لیها بر اثر گذشت زمان م است که سیستم عتیطب ی: قانون عمومیآنتروپ

تا زنده  دهند یرا نشان م ییها با آن واکنشمقابله  یها برا . سیستمکند یحرکت م یسازمان یب یسازمان داری به سو

 .(700 - 753: 7035، )شفیعیشود یمطرح م یمنف یبمانند و آنگاه آنتروپ

هر  ستمیس یعنی؛ شود یگفته م یکدگذار، معنا دارد ستمیس یدروندادها که برا نشیگز سمی: به مکانیکدگزار

. چند دنیرس کسانی جیبه نتا هیمتفاوت اول طیبا شرا یعنی یانی: همپایانیپا و چند یانیهمپا .ردیپذ یرا نم یدرونداد

عامل  کیها لزوماً از  که سیستم رساند یدو مفهوم م نی. ادنیمتفاوت رس جیبه نتا، کسانی هیاول طیبا شرا یعنی یانیپا

تحت  ستمید سو پارامترها: ساختار و کارکر رهایمتغمختلف است.  یها ها تابع علت و رفتار آن کنند ینم یرویپ یجبر

پارامتر ، ستمیس رونیو عوامل ب ریمتغ، ستمی. به عوامل درون سرندیگ یقرار م یرونیو ب یتأثیر عوامل درون

 (.02 تا 20 :7003، )جاسبیندیگو

که در  ستمیخود س یاجزا انیو روابط م طیو مواد با مح ی: حفظ نسبت مبادالت انرژایپابرجا و تعادل پو حالت

است.  ایکه تعادل پو ستمی. رشد و توسعه و تکامل سشود یحالت پابرجا گفته م، شود یحفظ م وستاریپ کیامتداد 

 کپارچهیها را  است که فعالیت ازین یفراگردها، ها شدن کارکرد یو تخصص کیتفک جهی: در نتیو هماهنگ یکپارچگی

 شود: ج نمونه از آن ذکر میپن نجایها وجود دارد که در ا از سیستم یمختلف یها یبند طبقه .و هماهنگ سازد

 یرفتار یبند . طبقهالف

چهار نوع مشهور از ، اساس نی. بر اگردد یاستفاده م، به هدف دنیهدف و روش رس اریاز دو مع یبند طبقه نیا در

 گردد: می فیها تعر سیستم

 7حافظ حالت ستمیس-7
                                                                                                                                                               
1. State-Maintaining System 
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 دهیاز قبل در ساختار آن گنجان بلکه کند یبه هدف را خودش انتخاب نم دنیاست که هدف و روش رس یستمیس

طور کامل  به دهد یانجام م ستمیس نی. آنچه ادهد یعکس العمل نشان م راتییفقط در برابر تغ ستمیس نیشده است. ا

 که به دیریساختمان را در نظر بگ کی یحرارت ستمیس، علت رفتار و ساختار آن دارد. به عنوان مثال دادیبه رو یبستگ

نماست که همواره به جهت  قطب گری. مثال ددارد ینگه م یساختمان را در مقدار مشخص یطور خودکار دما 

؛ کنند یرا انتخاب نم ارشانچون خودشان رفت ستندین یریادگیهای حافظ حالت قادر به  اشاره دارد. سیستم یمشخص

 دیبا، حافظ حالت ستمیس کی (.02 تا 20 :7003، )جاسبیابندی یها با تجربه بهبود نم سیستم نیا، گریبه عبارت د

 .قائل شود زیو تم صیتشخ دهد یرخ م طیمح ای ستمیکه در س یحالت راتییتغ نیقادر باشد ب

 7جو هدف ستمیس -2

 نی. هدف ادینما یبه هدف را خود انتخاب م دنیاما روش رس کند یاست که هدف را خودش انتخاب نم یستمیس

، ها اگر حافظه داشته باشند نوع سیستم نیتخاب رفتار است. ابه حالت مشخص است و قادر به ان دنیرس ستمیس

هستند.  لیقب نیهای با راننده خودکار از ا سیستم، دهند. به عنوان مثال شیخود را افزا ییدر طول زمان کارا توانند یم

 کیگون فقط گونا یها طیاما در مح، (ندیمختلف را برگز یها مختلف داشته باشد )راه یکه بتواند رفتارها یوجود

 .(320 - 322: 7013، گیتی )بیزارهدف جو است یستمیس، دیرا حاصل نما جهینت

 هدفمند ستمیس -0 
2 

 یمثال برا نیها مشهورتر . انساندینما یبه هدف را خودش انتخاب م دنیهم هدف و هم روش رس، ستمینوع س نیا

 یاز آن ناش یو حداقل بخش شود ینم نییتع رونیبهرگز تماماً از ، موجود هدفمند کیهستند. رفتار  ستمینوع س نیا

 رییهدفش را تغ تواند یم زین یطیثابت مح طیتحت شرا یهدفمند حت ستمیموجود است. س دخو میاز انتخاب و تصم

 دهد.

 0مند آرمان ستمیس-5

 (.700: 7035، امیری مال )صادقیکند آرمان را دنبال می کی، هدف یاست که به جا یستمیس

 نگیبولد یدبن . طبقهب

صادق است.  زیدر سطوح باالتر ن تر نییسطوح پا نیکه قوان به نحوی  کند یم میسطح تقس نهها را به  سیستم، نگیبولد

 :کند یم زیمتما یاست که آن را از سطوح قبل یخاص اتیخصوص یدارا کیهر، سطوح باالتر یول

 :5ساخت-7

 .است یصندل، ثال آنسطح است. م نیکننده رفتار ا هیتوج، کیاستات نیقوان

سطح است.  نیا یاصل اتیکننده خصوص هیتوج، کینامید نیقوان :1حرکت یبطور کل ایهای متحرک  سیستم-2

 .شناخته شده و معلوم است شیها از پ سیستم نیا راتییحرکات و تغ
                                                                                                                                                               
1. Goal-Seeking System 
2. Purposeful System 
3. Ideal-Seeking System 
4. structure 
5. motion 
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 وتریو کامپ نیتر . ترموستات سادهشوند یبازخور کنترل م یسمهستند که توسط مکان هایی یستمس :7کیبرنتیسا-0

 .های سطح باالتر است رفتار سیستم یقدم اول در بررس، کیبرنتیسطح است. فهم سا نیا دهیپد نیتر جالب

 شود. سطح ظاهر می نیدر ا اتیح دهیپد :2سلول ای اختهیتک -5

 .سطح است نیمربوط به ا یو اجتماع سلول کار یمتقس، ها سلول نیب ی: کار گروهاهانیگ-1

حفظ  یکوشا برا واناتی. حدیآ یعالمات به وجود م صیتشخ یبرا یاطالعات یها رندهیگ، سطح نیا: در واناتیح-0

 (.700: 7035، امیری مال )صادقیهستند شیخو یو بقا

سطح به تکامل خود  نیدر ا یاطالعات یها رندهی. گردیم یکه م داند یاست که م یانسان تنها موجود دیانسان: شا-1

انسان ، گریکدیها به  عالمات و اطالعات و ربط آن لیو تحل صیزمان و قدرت تشخو با درک بعد  رسند یم

 ینیب شیشناخت و پ، العمل محرک و عکس نیب ریو مداخله آن تصو سازد یخود م یبرا طیاز مح یریتصو

 (.700: 7035، امیری مال )صادقیسازد یالعمل را مشکل م عکس

وجود  یگریموجود د چیدارد که در ه ییها یژگیو یارد. زبان انسانرا د یقدرت اداره کردن اطالعات نماد انسان

 .ندارد

است که به  یبلکه نقش ستیها انسان ن سیستم نیهای باز است. واحد ا سطح سیستم نیتر دهیچیپ :0ینظام اجتماع-3

 اند. ها دانسته سطح هشتم سیستم یرا مهندس تیریواگذار شده است. مد یو

 های ناشناخته سیستم -3

 و اجزاء: ستمیس یبر اساس هدفمند یبند . طبقهج

 کنند: می میتقس ریها را به صورت ز سیستم، آن دهنده یلو اجزاء تشک ستمیاساس هدفمند بودن س بر

 ییها ستمیدارند. س یاز خود هدف شانیکل و نه اجزا کیکه نه خودشان به عنوان  ییها ستمی: سیهای جبر سیستم-7

و  یبادبزن برق، لیها هستند. مثالً اتومب گونه سیستم نینمونه کامل ا ها نیاست. ماش یهستند که رفتارشان جبر

 یاز خود هدف و مقصود یهای جبر . اگرچه سیستمشوند یمحسوب م یهای جبر از سیستم ییها نمونه، ساعت

 ایکنندگان و  کنترل، چند وجود خارج از خودشان مانند سازندگان ایو  کیندارند اما غالباً در خدمت اهداف 

 .(035 - 212: 7033، خوشزاد امیری و مال )صادقیشان هستند استفاده کنندگان

 نیا یمثال برا نی. آشناترستندین نیها چن آن یهای جاندار از خود هدف دارند اما اجزا های جاندار: سیستم سیستم-2

شود  می فیتعر یشوندگ دیمفهوم خود تجد با اتیها هستند. امروزه ح و از جمله انسان واناتیح، ها دسته از سیستم

از هم  یبه صورت ادوار ایو  وستهیکه اجزاء پ یدر حال تیکلمفهوم عبارت است از نگاهداشت واحدها و  نیکه ا

، خوشزاد امیری و مال )صادقیشده و به مصرف برسند دیتول، و نابود شوند ندیبه وجود آ، شوند یجدا و بازساز

7033 :212 - 035). 

خود دارند و  یبرا یها اهداف ها و انجمن دانشگاه، ها شرکت لیاز قب یهای اجتماع : سیستمیهای اجتماع یستمس-0

 را دارا هستند. یخود اهداف یبرا زیها ن هستند که آن ییدربردارنده اجزا
                                                                                                                                                               
1. cybernetic 
2. cell 
3. social system 
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حال  نیر عد، ندارند یاز خود هدف یهای اجتماع ها بر خالف سیستم گونه سیستم نی: ایطیمح ستیهای ز سیستم-5

 کنند. خدمت می یهای اجتماع و سیستم ها سمیخود از جمله ارگان یبه اهداف اجزا

 طیبر اساس رابطه با مح یبند . طبقهد

 کنند: می میبه دو نوع باز و بسته تقس طیرا بر اساس رابطه با مح ها یستمس

 باشد. دهیرس ایتعادل پو کیخود به  طیکه با مح یستمیس :7باز ستمیس-7

 باشد. دهیتعادل ثابت رس کیخود به  طیکه با مح یستمیس :2بسته ستمیس-2

 بودن کیارگان ای کیبر اساس مکان یبند . طبقهه

عمل  اش یذات یعل نیو قوان یتوسط ساختار درون شده یلتحم یمند که بر اساس قانون یستمی: سیکیمکان ستمیس -7

 .لیاتومب کی ایساعت  کی. مثل کند یم

 یآن عامل یمقصود خودشان دارند. مثل حفظ بقا که رشد برا ایهدف  کیکه حداقل  یستمی: سیکیارگان ستمیس -2

 .(57 - 53: 7030، )روثشود یم یتلق یضرور

 
 های پژوهش(منبع: )یافته   مدل تحقیق -1نمودار شماره 

 منطقه مورد مطالعه

 و اقتصادی، اجتماعی، کالبدی تحوالتی چارد همواره زمان در گذر که پویاست و پیچیده ای پدیده عنوان به شهر

 شهری است؛ جمعیت گسترده رشد از متأثر وسیعی چنین تحوالت (2331، 0)هالشود می فرهنگی و سیاسی حتی

 و رشد، توسعه در حال کشورهای در آمده وجود به مشکالت ترین از مهم یکی، دوم جهانی جنگ از بعد چنانکه
                                                                                                                                                               
1. open system 
2. closed system 
3 Hall 
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 به سرعت به جهان اخیر دهه چند ( طی7033، )حاتمی نژاداست بوده شینیناهمگون شهرن و شتابان توسعه

 و شده است برآورد درصد 11 تا 2323 سال برای شهرنشینی درصد طوری که به، است آورده روی شهرنشینی

بر  (.7033، فرهادی)شد خواهند جهان جمعیت بیشتر زندگی محل، بشر دست ساخته زیست محیط این شهرها

میلیون نفر در کشور وجود دارد  7شهر باالی  73تعداد  7031های مرکز آمار ایران طبق سرشماری سال  اساس داده

 (:7031سرشماری سال ، آمار یدرگاه مل)ها در جدول زیر آمده است که مشخصات آن
 (1۸۳۱و  1۸۳۱، 1۸۳۱های  )بر پایه سرشماری رسمی سالهای ایران به ترتیب جمعیت فهرست شهرستان -1جدول 

 

 

 

 

 

 
 (http://www. amar. org. ir)منبع:

 یرانشهرهای ا کالن

. رود جمعیت جهان نیز به شمار می ه هفدهمین کشور پرمیلیون نفر است ک 5/13معیت کشورمان چیزی در حدود ج

ت قرار دارد و پس سنفر در مکان نخ 173هزار و  101میلیون و  3با  تهران شهر، 31بر اساس نتایج سرشماری سال 

 در 253هزار و  250میلیون و  2نیز با  اصفهان شهر نفر قرار دارد. کالن 003هزار و  012میلیون و  0با  مشهد از آن

نفر در رده  7هزار و  303نیز با یک میلیون و  شیراز نیز در رتبه چهارم است. شهر کرج مکان سوم قرار داشته و

 بر کرمانشاه و ارومیه، قم، اهواز نفر در مکان ششم قرار دارد. شهرهای 00هزار و  110با یک میلیون و  تبریز پنجم و

 (.Gholami et al, 1394: 95دی از لحاظ جمعیت قرار دارند)ای بعهمکان در کشور 31 سال سرشماری نتایج اساس

 تهران -1

ترین و  بزرگ، نفر جمعیت 3301173تهران پایتخت ایران و نیز مرکز استان تهران است. تهران همچنین با 

سومین شهر ، شود. تهران به لحاظ جمعیتی دومین شهر بزرگ غرب آسیا ترین شهر ایران نیز محسوب می پرجمعیت

آقا محمدخان قاجار پس ، هجری شمسی 7707رگ خاورمیانه و بیست و نهمین شهر بزرگ جهان است. در سال بز

چرا ، شود تهران را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. تهران قطب اقتصادی ایران محسوب می، از به قدرت رسیدن

اند. تهران همچنین  این شهر متمرکز شده ها و صنایع کشور در از شرکت درصد 51از نیروی کار و نیز  درصد 03که 

-)شود از جمله مقاصد گردشگری بزرگ کشور نیز محسوب می، های فرهنگی بسیار به دلیل در اختیار داشتن جاذبه

Sadatmiyanaei et al, 2014: 126.) 

 7031 جمعیت 7033جمعیت 7031جمعیت  استان نام شهرستان کشور رتبه در

 173، 101، 3 3230753 1311013 تهران تهران 7

 003، 012، 0 0303357 2303013 خراسان رضوی مشهد 2

 2250253 2715712 7330152 اصفهان اصفهان 0

 7310513 2325101 7102211 البرز کرج 5

 7303337 7133031 730، 177، 7 فارس شیراز 1

 7110300 7031335 7113072 آذربایجان شرقی تبریز 0

 7032137 7031735 7003720 خوزستان اهواز 1

 7232230 7771٬012 7350101 قم قم 3

 7330300 7303313 301730 کرمانشاه کرمانشاه 3

 7353101 300103 317235 آذربایجان غربی ارومیه 73

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 (http://www. maphill. com):منبع   تهرانشهر  -1نقشه شماره 

 مشهد -2
رود.  دومین شهر پرجمعیت ایران نیز به شمار می، نفر جمعیت 0012003اسان رضوی بوده و با مشهد مرکز استان خر

، جات شیرینی، ی کشت میوه مشهد دومین مرکز بزرگ تولید خودرو در کشور است. اقتصاد این شهر عمدتاً بر پایه

از جمله ، های بسیار ن هتلچرخد. مشهد همچنین با در اختیار داشت های قیمتی و سوغاتی برای زائران می سنگ

 (.Ebrahim-Zadeh et al, 1388: 54رود) شهرهای گردشگری مهم ایران نیز به شمار می

 (http://www. maphill. com): منبع    مشهدشهر  -2نقشه شماره 
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 اصفهان -۸
ترین شهر جهان  گنفر دارد. اصفهان زمانی بزر 2250253شهر اصفهان مرکز استان اصفهان بوده و جمعیتی بالغ بر 

-نظیر ایرانی های بی شد که در دوران صفوی به اوج خود رسیده بود. البته اکنون نیز اصفهان با معماری محسوب می

پنجمین بازار خرید ، ی زیباترین شهرهای دنیا قرار دارد. مرکز شهر اصفهان در حال حاضر اسالمی خود در زمره 

، پارک، کلیساهای جامع، چندین پل، اختیار داشتن بازارهای متعدد شود. اصفهان با در بزرگ جهان محسوب می

موزه و مدارس قدیمی از جمله مراکز بزرگ گردشگری ایران و ، مساجد مختلف، مناره، مقبره، های تاریخی خانه

های  موسیقی سنتی و باشگاه، غذای لذیذ بریانی، های زیبا رود. اصفهان همچنین با تولید فرش جهان به شمار می

 (.Zangiabadi et al, 1384: 192اش نیز شهره خاص و عام است) ورزشی

 
 اصفهانشهر  -۸نقشه شماره 

 (http://www. maphill. com): منبع

 کرج -4

نفر دارد. صفویان و قاجاریان در توسعه و آبادانی  7310513کرج مرکز استان البرز ایران است و جمعیتی در حدود 

شد اما  می ایفا کردند. کرج در گذشته شهری برای گذران تعطیالت تابستانی محسوب میاین شهر نقش بسیار مه

های قشر متوسط تهرانی معموالً به دلیل  رود. خانواده ترین شهرهای صنعتی ایران به شمار می اکنون یکی از بزرگ

 :Meshkini et al, 1392د)دهند در کرج زندگی کنن ترجیح می، تر مسکن و نیز آب و هوای بهتر های ارزان هزینه

211.) 
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 (http://www. maphill. com)منبع:    کرجشهر  -4نقشه شماره 

 شیراز-۱

 7172151بالغ بر  7031در سال  یرازش یتو مرکز استان فارس است. جمع یرانبزرگ ا یاز شهرها یراز یکی دیگرش

 یدر بخش مرکز شیراز رسد. می تن 7303337 به شهرساکن در حومه  یترقم با احتساب جمع این که بوده تن

 یمعتدل یزاگرس واقع شده و آب و هوا کوهستانیو در منطقه  یااز سطح در یمتر 7530در ارتفاع ، استان فارس

)از  یمقام و باباکوه چهل، سبزپوشان، بمو یها از سمت شمال به کوه، شهر از سمت غرب به کوه دراک یندارد. ا

 (.Gholamhosseini et al, 1392: 67است)  د شدهزاگرس( محدو یها رشته کوه

 
  ScienceDirect. comمنبع:    شیرازشهر  -۱نقشه شماره 
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 تبریز-6

 یقطب اقتصاد ینتر بزرگ، شهر ینا .است یشرق یجانو مرکز استان آذربا یرانغرب ا در شمال یشهر کالن یزتبر

و  یفرهنگ، یصنعت، یاسیس، یبازرگان، یارتباط، یداربوده و مرکز ا یننش یو مناطق آذر ایرانمنطقه شمال غرب 

ساکنان  اکثریت است. بوده نفر 7110300بالغ بر  یزتبر یتجمع، 7031سال  در شود. یشناخته م منطقه ینا ینظام

نشان  یخیاسناد تار یالبته برخ گویند؛ یسخن م تبریزیبا لهجه  یجانیآذربا یو به زبان ترک بوده یجانیآذربا یزتبر

 است  شده یشهر تکلم م یندر ا –یرانیا های ناز زبا ای شاخه – یزبان آذر، یهجر یازدهمکه تا سده  دهد یم

(Hossein Zadeh Dalir & Hadili, 2006: 115.) 

 
 تبریزشهر  -6نقشه شماره 

 (ScienceDirect. comمنبع: )

 اهواز -7

عنوان مرکز استان  شهرستان اهواز قرار دارد و به یاست که در بخش مرکز یرانشهرهای ا از کالن دیگر یکیاهواز 

 ینعنوان هفتم که به باشد می نفر 7032137برابر  7031سال  یشهر طبق آمار رسم ینا یت. جمعشود یخوزستان شناخته م

 53درجه و  53و  یعرض شمال یقهدق 23درجه و  07 یاییجغراف یتاهواز در موقع آید. یبه شمار م یرانا عیتشهر پرجم

اهواز با مساحت  شهراست.   واقع شده یامتر از سطح در 72خوزستان و با ارتفاع  یا در بخش جلگه، یطول شرق یقهدق

 (.Amanpour et al, 1395: 112)شود یمحسوب م، یرانا یعوس یاز شهرها یکیعنوان  به، هکتار 73013
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 (International Journal of Environmental Health Engineeringمنبع: )  شهر اهواز -7نقشه شماره 

 قم -۳

شهر در کنار  ینواقع شده است. ا یرانا یتختجنوب تهران پا یلومتریک 721است که در  یرانشهرهای ا قُمْ از کالن

شهر در  این باشد. یمرکز شهرستان قم م نیز و قم استان مرکز قم شهر. دارد قرار قم دشت در و قمرودرودخانه 

 ییبا تهران و از سو یرانا یصنعت یها استان ینسو رابط ب یکواقع شده و از  یرانو حمل و نقل ا یتشاهراه مواصال

 یستمنحصر به حاضر ن یتاهم یناست. ا یشمال یها و شهرها با استان یرانا یجنوب یها و شهرها رابط استان یگرد

سال  یسرشمار طبق .بوده است یارتباط یتماه یدارا یشمراه ابر مسیرقرار گرفتن در  یلقم به دل یزو در گذشته ن

 یتشهر پرجمع هشتمینقم در رتبه  یتجمع یندارد. با ا جمعیت نفر 7232230شهر قم تعداد  یرانمرکز آمار ا 7031

 (.Ahmadi Shapoorabad & Sbzabady, 1390: 83)گیرد یقرار م یرانا

 The Guardian) منبع:)   قمشهر  -۳نقشه شماره 
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 کرمانشاه-۳

 یکه دارا باشد یم یرانو مرکز استان کرمانشاه در ا یرانا یشهرها از کالن یکیو  یتشهر پرجمع یننهم کرمانشاه

شهر  ینتر بزرگ کرمانشاه شهر است. مربع متر 30033310 مساحت و 7031نفر در سال  7330300بالغ بر  یتیجمع

 (.Gharakhlou et al, 1392: 120است) یرانغرب ا مرکزیترین شهر در منطقه  و مهم ینکردنش

 Source: (ScienceDirect. com)  کرمانشاهشهر  -۳نقشه شماره 

 ارومیه-1۱

که در منطقه  یرانا یدر شمال غرب یهو شهرستان اروم یغرب یجانمرکز استان آذربا، یرانشهرهای ا از کالن یکی ارومیه

 یتشهر پرجمع یندهم، جمعیت نفر 7353101با  7031سال  یشهر طبق سرشمار ینواقع شده است. ا یجانآذربا

 یاچهمتر ارتفاع در غرب در 7002با  یه. ارومآید یبه شمار م ایرانشمال غرب  منطقه یتشهر پرجمع ینو دوم یرانا

در تابستان نسبتاً گرم و در زمستان  یهاروم یقرار گرفته است. هوا یهدشت اروم یانو در م یردر دامنه کوه س، یهاروم

 (.Nick Pour et al, 1394: 32)اشدب یسرد م

 )Source: (Alchetron  شهر ارومیه -1۱نقشه شماره 
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 شهری پایدار ی توسعه و پایدار ی توسعه

، اقتصادی، محیطی های پایداری در ابعاد مختلف زیست ارزیابی شاخص، مسئله مهم و اصلی در بین شهرهای مختلف

ایجاد تعادل و توازن میان این ابعاد مختلف که  وع شهرهاست.فرهنگی و محیط شهری این ن -اجتماعی، کالبدی

ریزی برای دستیابی به توسعه پایدار شهرها  بعضاً حالت پارادوکسی نیز دارند هدف اصلی و اولیه برنامه

، ای که به دالیل متعددی نظیر دالیل تاریخی های توسعه نابرابری (.7030، آبادی و همکاران است)مختاری ملک

شوند رشد ناهمگون و نامتعادل میان نواحی را  اقتصادی و سیاسی و . . . ایجاد می، اجتماعی، دموگرافیکی ،طبیعی

در  های صنعتی و خدماتی یابی های غیراصولی گذشته در مکان در ایران سیاست (.7011، شوند)منصوری سبب می

ای  های ناحیه موجبات اصلی نابرابری، یا های رشد و روند تمرکزگرایی در تک شهر مسلط و مادر شهر ناحیه قطب

عدم رعایت توازن در  ها و استان مراکز ها و عدم تعادل در وجود دوگانگی (.7033، )حسین زاده دلیربوده است

ریزی در راستای  اجتماعی ضرورت چاره اندیشی و برنامه توسعه ساختارها و روند رو به تزاید مشکالت اقتصادی و

فرهنگی و ، اجتماعی، تقویت زیربناهای اقتصادی و حل مشکالت و معضالت اقتصادی، ها رفع این عدم تعادل

محیط  ها مراکز استانبرای این که ، رو از این (.7033، )زیادی و همکارانمدیریتی را بیش از پیش روشن کرده است

شهروندان خود را بهبود بخشیده  باید امکانات رفاهی ساکنین و، یافته تلقی گردند مناسبی برای زندگی بوده و توسعه

است که قابل زیستن بوده و  ترین امر این اولین و مهم .عملکرد مناسبی داشته باشند، از چهار جنبه پایدار بوده و

تمام شهروندان حتی فقیرترین افراد ارائه دهند. دوم اینکه باید قابل  های عادالنه را به کیفیت مناسب زندگی و فرصت

از نظر مالی نیز  به درستی اداره و مدیریت شوند و چهارم اینکه، مدیگر کشور باشند. سو ای میلیونیشهره رقابت با

 (.7033، )زیادی و همکارانخودبسنده باشند

 نظری ادبیات در مسلطی و نوین یالگو واره به تدریج به اخیر های دهه طی شهری پایدار ی توسعه و پایدار ی توسعه

 به ناظر اگرچه واره الگو این (.2331، 7است)ایگر شده تبدیل شهری ریزی برنامه و وسعهت باب در رایج و علمی

 آینده های نسل و همگان برای توسعه استمرار و پایداری بر مجموع در اما است؛ تفسیرهای گوناگون و ها هبرداشت

 یک سطح در توسعه رآیندف محیطی زیست و اجتماعی، اقتصادی ی پیچیده ابعاد جانبه نگری همه بر و طی زمان

زیست  محیط و توسعه جهانی اساس تعریف کمیسیون بر (.2330، 2دارد )رهنمایی و پورموسوی تأکید شهر یا کشور

 آینده های نسل توانایی کردن فدا بدون را حاضر نسل تواند احتیاجات می که است پایدار ای توسعه، 7331 در سال

، اقتصادی کارآیی بردارنده در پایدار توسعه (.7037، )محمودیتأمین کند هایشان سازی نیازمندی برآورده برای

 تمامی اجتماعی و مشارکت تحرک که است حکمرانی از شکل جدیدی و اکولوژیکی پایداری، اجتماعی برابری

 به. شود یم توسعه معرفی محور، پایدار توسعه در انسان. کند یمتشویق  گیری یمتصم فرایند در در جامعه را ذینفعان

، اقتصاد، زیست محیط، فرهنگ، سیاستزمان  همکه  است نوینی عرصه و است انسان محور، پایدار توسعه عبارتی

پایدار  توسعه دیگر بیان به. (Lorena Batagan,2015دهد) می قرار مورد توجه راها  انسان برابر حقوق و تجارت
                                                                                                                                                               
1 Egger 
2 Rahnamaiee, and Poormoosavi 
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 محور انسانی جوامع و انسان. است اجتماعی پایداری و اقتصادی پایداری، زیست محیط پایداری اصل سه دارای

 (.7030، است )زیاری ای همه جانبه توسعه، پایدار توسعه هدف. هستند توسعه پایدار اصلی

 تولید های یتظرف کاهش، ای یهناحو  شهری محیط های یآلودگ از های جلوگیریعموضو شهری پایدار توسعه نظریه

 میان شکاف بین بردن از و آور زیان یها توسعه از حمایت عدم ها و یافتباز از حمایت، ملی و ای یهناح، محیط محلی

 حفظ که است یچندوجه پدیده شهری پایدار توسعه. (Hekmatnya & Ansari, 2013کند) یممطرح  را غنی و فقیر

، 7تادارو و اسمیت) دهد. می قرار نظر مد را بهینه منابع مصرف با اقتصادی پویایی و عدالت اجتماعی، زیست محیط

تواند معیار مناسبی برای تعیین  محیطی می اجتماعی و زیست، های اقتصادی استفاده از شاخص، رو از این (.2333

های مبتال به خود برای نیل به رفاه  جایگاه شهرهای مختلف و همچنین عاملی در جهت رفع مشکالت و نارسایی

با توجه به مطالب ، بنابراین؛ (15: 7033، )رضایی و عطاربه توسعه باشداقتصادی و سالمت اجتماعی جهت رسیدن 

پژوهش حاضر درصدد ، ی مختلفدر سطح شهرها یداریپا یها شاخصارائه شده و اهمیت بررسی وضعیت 

، جهت ارزیابی میزان توسعه یافتگی شهرهای میلیونی کشور، های توسعه پایدار شاخص بر اساسطراحی مدلی 

بر ، و پایداری اجتماعی شهرهای میلیونی کشور پایداری اقتصادی، این منظور پایداری محیط زیستبرای  .است

 گیرد. یممورد ارزیابی قرار ، یافتگی در هر یک توسعهمیزان  اساس

  نیازهـای ینها برای تأم انسان در ازای زندگی است. انسان های یزهترین انگ برای رسیدن به امنیت از مهم  تـکاپو

( به موازات  32: 7035، نصـیری)وارد مناسـبات گونـاگون شـدند و تشـکیل جامعـه دادنـد،  خـود  سـتیزی

  زنـدگی را یها ها وارد روابط گوناگون شد کـه عرصه تعـامالت انسان، تر شدن اجتماعـات گـسـترش و پیچیده

شـعاع قـرار   تحـت  متمایز کرد و امنیت او رافرهنگی و. . . از هم ، سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاعی  عنـاوین  تحـت

دریافـت کـه امنیـت   زودی  بـه،  جامعه را تشکیل داده بـود، دادنـد. بشـر کـه بــرای تــامین امـنیت و فرار از ناامنی

یـز تهدید اقتصـادی و سیاسـی ن، و عوامـل گونـاگون اجتمـاعی  ها انسان  بلکه از سوی، او نــه تنهـا از سوی طبیعت

جهتـی بـر مفهـوم اجتمـاع و جامعه تقدم دارد. این   و از  بشـر  قـدمتی بــه وســعت تـاریخ، شود. مفهوم امنیت می

( مفهوم 52 :7033، آبادی و زنگنه زنگی)ای یافتـه اسـت ابعـاد تازه  بشـری  ی جوامـع مفهـوم بـه تــدریج بــا توسعه

تر شدن  شهرها و پیچیده ی شهرنشینی و گسترش کالن گـذشته بــا رشــد و توسعههای  دهه  طی  امنیت در شهرها

های فیزیکی محسوس خـارج شـده و ابعـاد  از حـالت اولیه و جنبه، شـهرها  در  روابط اجتمـاعی شـهروندان

منیت در شهرها که امـروزه ابـه طـوری ؛و سیاسی را در بر گرفته است  فرهنگی،  اجتمـاعی،  مختلـف اقتصـادی

های اجـتماعی و اعـتیـاد ناهنجاری، جرم و جنایت، کیفیت خدمات عمومی، تورم،  بیکاری،  موضـوعاتی چـون فقر

 (.53: 7033،  و همکاران  )موسویشودرا شامل می

اگونی شهرنشـینی دارای پیامدهای گون  کـه  دریافـت  توان یم، با نگاهی به رشـد و گـسترش رونــد شهرنشـینی

و زندگی  مندی یتدارای نقش اساسی در رضا، و احـسـاس امـنیـت  امنیـت  برای ساکنان آن است که در ایـن میـان

، آیند. بـدیهی اسـت که بدون ایجاد امنیت شمار می  به،  ی پایـدار انسـانی مطلوب شهروندان در قالب توسعه
                                                                                                                                                               
1 Todaro P Michael and C. Stephen Smith 
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همراه با   و زندگی  ینیگز یسکن  از اجزا و عناصر بـرای یستمیه سبه مثاب  شـهری  توان انتظـار کـارایی سـاختار نمی

ی امنیت شـهری از آن جـهت اهـمیـت دوچنـدان دارد کـه بـا  به مقوله  . التفات رفاه و کرامت انسانی را داشت

بــه همـراه در سـاختار شـهری   را  ها اختالط انسان  که  رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشین  بـه  نگـاهی

بستگی اقشار  و هم  شود که این مقوله ارتبـاط و پیوسـتگی نزدیکـی بـا امنیـت مـلـی و انـسـجام می  دریافت،  دارد

دارد )بـمانیان و   سیستم  گیری نسـبت به آن شکل  حال  تهدیدهای درونی و بیرونی در  یک اجتماع در برابر

مورد ارزیابی قـرار گیـرد؛ ،  تأثیرگذار  ای نیـت بایـد بـه عنـوان مؤلفه(. در شـهرها ام30: 7033، مـحمودینـژاد

ی پایدار انسانی  توسعه  اسـاسی  امنیـت شـهروندان از مـحورهای  کـه  شود یوقتـی دوچنـدان م  امـر  ایـن  اهـمیـت

، های امنیـت شـهری مـد مؤلفهو کارآ  مـؤثر  توان انتظار داشت بدون ارتقـای . در عین حــال نمیرود یبه شمار م

ی پایـدار را در بسـتر  مندی شـهروندی و تـحقـق توسعه رضایت  افزایش،  کـیفیـت زنـدگی  بهبـود  بتـوان

ی شـهرها متناسـب بـا فناوری  توسعه  ی اجتماعی و مشارکت اجتماعی فراهم آورد. به هـر حـال گیری سرمایه شکل

. بـا توجـه بـه گسـتردگی شهرنشـینی و  آورد یم  شـهر بـه وجــود  در  را  گمنـامی،  اجتمـاعی  و پیچیـدگی روابـط

مــؤثر بـر   و عـوامـل  علـل  یابی یشهبررسی و ر، مـوضـوع امـنیـت ی مطالعه، اجتمـاعی در شـهرها های یرواج ناامن

 .یابـدضــرورت می  شـهرها  در  امنیــت  تقویـت  راهکارهـای  نـاامنی و احسـاس امنیـت شـهروندان و شناسـایی

سازمان جهانگردی در پایان قـرن  .سریعی است  رشد  دنیا است که دارای  صنایع ینتر صنعت گردشگری از بزرگ

کرد که رقم  یبیستم میالدی صنعت توریستی را در ردیـف نخست صنایع کسب کننده درآمد صادراتی معرف

دالر رسید. امروزه گردشگری در ردیف سه صنعت عمده صادراتی جهان قرارداد.  میلیارد 033صادرات آن به حدود 

گردد. بر  میالدی به طـور متوسط دو برابر رشد متوسط جهانی برآوردمی 2303نرخ رشد صنعت گردشگری تا دوره 

تعداد  که یرشد خواهد کرد درحال 3/0سالیانه  2303بانک جهانی میزان ثروت جهان تا سال   برآورد  اساس

 .درصد رشد خواهد کرد7. 2ساالنه  المللی ینگردشگران ب

دهد اجتماعی و فرهنگی را نشان می، ترکیب امور اقتصادی یخوب به، جهانی است های یدهپد  ایـن صنعت که یکی از

ست که بـه توسعه پایدار ا  دسـتیابی  شده و ابزاری برای صنعت جهان در نظر گرفته ینتر و اغلب به عنوان بزرگ

 کند.میارائه  محلی جوامع از بسیاری برای را فرهنگی -و اجتماعی  محیطی یستز، اقتصادی یها نتایج فرصت

است و موجب افزایش   فقر  بـا  عامل مؤثری در مـقابله، یافته توسعه ترکم  کشورهای  در یژهو به گردشگری توسعه

بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه  یجهدرنتکاهش بیکاری و رونق اقتصادی و ، درآمد قشرهای مختلف

رفت از  منظور برون به  تـوسعه که یبرای کشورهای درحال یژهو صنعت گردشگری به  توسعه شود. یاجتماعی م

از اهمیت فراوانی  یمحصول  محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک، مـیزان بـیکاری باال: معضالتی هـمچون

حـاصل از صـادرات نفت   اقتصادی اقتصاد ایران نیز که با اتکای شدید به درآمـدهای  کالن  متغیرهای . برخورداراست

و درآمدهای ارزی و   اقتصادی  رشد،  منظور تنوع بخشیدن به منابع به شود یدر طول زمان دچار نوسانات شدیدی م

 اهـمیت فـراوانی بـرخوردار گردشگری در آن از  صنعت  جدید شغلی در کشور توسعه یها همچنین ایجاد فرصت

 .است
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 یاجتماع، یاقتصاد شرفتیپ یاز اصول و مبان ـداری. توسعه پا است  داریپا  نشست گرفته از توسعه داریپا یگردشگر

در کـشورهایی  یژهو در این زمینه به تواند یگردشگری م که ینقش لیدل  و به  شود یم  در جهان محسوب یاسیو س

  موفقیت و رشد پایدار .نماید لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهـمیت فـراوان است  ایفا  ایران  مانند

  تـنگاتنگی  متعددی است که با هـم ارتـباط یدهایدرگرو عملکرد مناسب و هماهنگ عناصر و برگ خر  گردشگری

  عنوان  است. امـروزه امـنیت بـه« یامنیت گردشگران و مقصدهای گردشگر»این فاکتورها  ینتر . یکی از مهم دارند

، توریستی  . مـیان آید یم  ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمارو زیربنایی ینتر مهم

سطوح   در  تعریف شده وجود دارد و هرگونه بروز ناامنی و به کارگیری خشونت یا توسعه و امنیت رابطه، ثـبات

صنعت توریستی بـه عـنوان یک صنعت ، همچنین .سازدمی به این صنعت وارد یریناپذ رانجب های یانمـختلف ز

مطرح ساخته است. یکی از عواملی کـه سـبب توسعه پایدار این   جهان  در  درآمدزا و اثربخش خود را، پویا، جذاب

جهانگردی   صنعت  شعامل گستر ینتر امـنیت شاخص .امنیت و احساس آن در نزد گردشگران است  شده  صنعت

 .است

. امـنیت در معنای گسترده یکی از  اسـت  بازنگری در ارتباط ارگانیک صنعت گردشگری و امنیت ملی یک ضرورت

سـفر به ایران و هر کشور دیگر تأثیرگذار   بـرای  است که در میزان تقاضای گردشگران خـارجی  مسائلی  ینتر مهم

چون:   ییها مؤلفه  صنعت با  این  در جهان کـنونی ارتـباطات ارگـانیک  گردیجهان  است. هم گام با گسترش صنعت

 .وپرورش و. . . وارد فاز جدیدی شده است آموزش، جامعه، رسانه، خـدمات، ونقل صنایع حمل، امنیت داخلی و ملی

  مقابل  ست و امنیت )درا یا عمده  اقتصادی  پیشروی جـهان و ابـزار توسعه  همین دلیل گردشگری یکی از صنایع  به

مـقامات  که یهنگام،  این  منافعی اقتصادی دارد. عالوه بر یابی جرم و تروریسم( تأثیر باالیی بر توریستی و جهت

به تأمین   نسبت  مهم است عالقه بیشتری  ها آن  و مسائل گردشگری بـرای  دهند یم  اهمیت  دولتـی به گردشگری

 .کنند ارائه می  مـردم  و خدمات بهتری به عموم دهند یاز خود نـشان م نیازهای مجامع محلی گوناگون

 توسعه پایدار گردشگری

و باید در  تواند یاست که مالحظات مربوط به اکولوژی م ریمفهوم توسعه پایدار ناظر بر این واقعیت انکارناپذ

د محیطی منطقی است که در آن ادعای ایجا یها دهیاقتصادی به کار گرفته شود. این مالحظات شامل ا یها تیفعال

 .(723 - 31: 7030، سبحان )سلیمیردیگ یزندگی مورد چالش قرار م یها منظور پیشبرد کیفیت همه جنبه توسعه به

 اند از: ها عبارت درباره توسعه پایدار تعاریف متعددی وجود دارد که بعضی از آن

رفاه انسان فعلی  یماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازاجت، توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی -

 آتی برای برآوردن نیازهایشان است. یها بدون آسیب به توانایی نسل

ای  توسعه پایدار را به عنوان توسعه، بار این اصطالح را ارائه داد نیگروه جهانی محیط زیست و توسعه که برای اول

آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین  یها ایجاد اشکال در توانایی نسل تعریف کرد که نیازهای نسل فعلی را بدون

 . این تعریف دو مفهوم را در بردارد:کند یم

 را دارد؛ کی نیازهای اساسی فقرا اولویت درجه ژهیو به، مفهوم نیاز - 7
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ماعی و زیست محیطی اجت، وضعیت اقتصادی لهیوس است که به ییها تیایده محدود رندهیتوسعه پایدار دربرگ - 2

طور عملیاتی و  نوبه خود حاکی از آن است که اهداف توسعه پایدار باید در هر کشوری به شود. این امر به تحمیل می

 .(23 - 21: 7033، محمدی )شاهخاص آن کشور تعریف شود

ن استوار است و در واقع توسعه پایدار بر پایه هشیاری انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبیعی کره زمی

به  یتوجه یاتالف منابع و ب، ازاندازه شیها است و مخالف مصرف ب خواهان یک سبک زندگی پایدار برای همه انسان

محور توجه  اعالمیه ریو حاکی از این است که: انسان اولآینده و قطع رابطه با گذشته است. همچنین اصل  یها نسل

از سوی  باشند یمستحق یک زندگی سالم و مولد درهم سازی با طبیعت م ها سزاوار و توسعه پایدار است و انسان

رفاه برای نسل امروزی که  یساز نهیای که در آن به به عنوان مسیر توسعه تواند یدیگر توسعه پایدار به زبان فنی م

است  ییها یرو ادهیقرار گرفتن در این مسیر مستلزم از بین بردن ز، تعریف شود، شود یمنجر به کاهش رفاه آینده نم

عالوه مفهوم برابری به عنوان یکی از ه شود. ب که به تهی شدن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست منجر می

مستلزم آن است که ساختار ا ، کند یبنیادهای توسعه پایدار که عدالت بین نسلی را با عدالت درون نسلی تلفیق م

آن را به عنوان  توان ینظران م . بنابراین از نظر بعضی از صاحبو توزیعی تغییر پیدا کند یدرآمد یها نیچ هم

برای اتخاذ هرگونه استراتژی در ارتباط با توسعه پایدار دانست. واقعیت این است که بدون عدالت  یشرط شیپ

 .(722 - 731: 7032، کامور )ازکیا ونیست ریپذ اجتماعی در بین نسل حاضر عدالت بین نسلی امکان

 دهیچیها شبکه پ آن نکهیتوسعه هستند به علت ا یسنت یها متفاوت از شاخص یگردشگر یبرا یداریاپ یها شاخص

مؤسسات آکادمی و  33از دهه . رندیگ یدر نظر م یگردشگر ستمیرا در س نفعان یمنابع و ذ یارتباطات و وابستگ

بی گردشگری پایدار در مقاصد شاخص به منظور ارزیا یها ستمیتحقیقاتی پیرامون تعریف س، های مختلف سازمان

ابزارهایی هستند که از طریق ، ها یا متغیرها شاخص -7 :شود تعریف می گونه نیها ا مختلف انجام دادند. این شاخص

که  کنند یم یریگ ها اطالعاتی را اندازه شاخص -2شود.  می یآور ها اطالعات موجود فیلتر و اطالعات مفید جمع آن

ها مجموعه  شاخص، توسعه پایدار گردشگری ی نهیدرزم -0. دهند یضعیف را کاهش ماحتمال اتخاذ تصمیمات 

و مسائل کلیدی که برای توسعه و مدیریت  ها ییاطالعاتی هستند که برای استفاده منظم جهت سنجش تغییر در دارا

از ، ی قابل فهماند. شاخص پایداری باید به آسان به طور رسمی انتخاب شده، اند گردشگری یک مقصد خاص الزم

 .(722 - 731: 7032، کامور )ازکیا ونظر فنی و اقتصادی قابل سنجش باشد

هستند که اطالعات ضروری برای شناخت بهتر ارتباط بین صنعت و  ییها اسیمجموعه مق، ها به طور کلی شاخص

هور موقعیت یا مشکل و کند و نشانه ظ فراهم می، اثرات آن بر محیط طبیعی و فرهنگی که صنعت به آن وابسته است

 .برای تعیین و سنجش اقدامات مناسب هستند یا لهیوس

 :کنند یریگ توانند موارد زیر را اندازه ها می شاخص

 تغییر در ساختار گردشگری و عوامل داخلی-7

 گذارند یتغییر در عوامل خارجی که بر گردشگری تأثیر م-2

 اثرات گردشگری-0
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های مختلف برای ارزیابی مقاصد گردشگری وجود دارد.  ها و کاربری اری با نقشپاید یها انواع مختلفی از شاخص

 :و تقسیم است فیتعر گردشگری پایدار به سه گروه قابل یها مجموعه شاخص

 اصلی یها شاخص-7

ها  ی مقصدها الزم است. این گروه از شاخص شامل اطالعات اساسی که برای مدیریت گردشگری پایدار برای همه

اثر گردشگری بر جامعه محلی و ، فصلی بودن تقاضا، رزیابی مسائل اساسی مقصد شامل شدت گردشگریبرای ا

 .(53 - 23 :7033، نصیری سید راد و )فرجیاست شده دیتول یها مدیریت زباله

 مکمل یها شاخص -2

 و مقاصد کوهستانی ها رهیجز، . مثل مناطق ساحلیروند یخاص به کار م یها ستمیکه برای اکوس

مخصوص سایت: که مسائل مربوط به مدیریت مقصد گردشگری را که در دو گروه قبلی مالحظه  یها شاخص-0

 یا سهیمقا یها لیبرای تحل جهی. درنتشوند یکند و فقط برای مقصد تحت مطالعه تعریف م ارزیابی می، اند نشده

 .اند مقاصد ایجاد نشده

فضایی ، (یا منطقه، ملی، جغرافیایی)محلی :شوند یف ممختلف بر اساس هدف تعری یها اسیها در مق شاخص

حوزه و کاربر تعریف ، ها باید بر اساس هدف نوع)کمّی/کیفی یا عملکرد/ فرایند(. شاخص، میان یا بلندمدت(، )کوتاه

 .شوند

 :مناسب یها مزایای شاخص

 ها نهیبهتر و درنتیجه کاهش ریسک و هز یریگ میتصم -7

 کردن پیشگیری ریپذ و امکان ادشدهجیتر از مسائل ا شناخت واضح -2

 اثرات منفی برای اقدامات اصالحی تر عیتعیین سر -0

 ارزیابی بهتر از عملکرد و پیشرفت -5

 های مدیریتی تر و فعالیت های آگاهانه اجرای برنامه -1

 ها به علت شناخت فرصت یزیر کاهش ریسک اشتباهات برنامه -0

 خارجی یریپذ تیافزایش مسئول -1

 .(53 - 23 :7033، نصیری سید راد و )فرجیبود مستمرافزایش فرصت برای به -3

رئیس بخش توسعه پایدار گردشگری در هفتمین مجمع عمومی آمار گردشگری که  7یونیس زیر توسط یها شاخص

 :شده است  ارائه، در سوئد برگزار شد 2335در سال 

های فشار  شاخص( ید مجدد دارندهای از پیش هشداردهنده )کاهش در تعداد گردشگرانی که تمایل به بازد شاخص

میزان رضایت ، های وضعیت کنونی صنعت )نرخ اشغال شاخص(جرم یها بر سیستم )کمبود آب یا شاخص

اقتصادی )شاخص میزان  -های اثرات توسعه گردشگری بر محیط بیوفیزیکی و اجتماعی شاخص (.گردشگران
                                                                                                                                                               
1 . Eugenio Yunis 
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بردن  نیی از ب مدیریت )هزینه یها شاخص تالش( حلیتغییر الگوی مصرف و میزان درآمد در جامعه م، زدایی جنگل

 .(53 - 23 :7033، نصیری سید راد و )فرجی(آلودگی ساحل

در هر مقصدی ( گردشگران برگشتی شتریتعداد ب، نتایج و عملکرد مدیریت )تغییر میزان آلودگی، شاخص تأثیرات

توانند به عنوان شاخص به کار  می، ی درک شودها و اطالعات خاصی وجود دارد که اگر ارتباط آن با پایدار داده

آماری مثل تعداد گردشگران ، های اقتصادی هستند؛ مثل درآمد گردشگری شاخص، ها شاخص نیتر فهم روند. قابل

طور قراردادی میزان موفقیت گردشگری را  ها به ها و غیره. این داده ظرفیت اقامتگاه، اقامت یها تعداد شب، ورودی

اطالعات ، اند مرتبط، رند اما برای برخی از مسائل پایداری که با تعداد گردشگران و فشار وارد بر منابعگی اندازه می

ضروری هستند. برخی مسائل محیطی و اجتماعی جامعه میزبان فقط در صورت ارتباط دادن با تعداد گردشگران 

 .(32 - 13: 7033، قدمی)(سال مختلف از یها اند. )نسبت گردشگران و جمعیت میزبان در دوره فهم قابل

گردشگری پایدار را سازمان جهانی جهانگردی از طریق کارگروه  یها ها در جهت تهیه شاخص تالش نیتر مهم

ها برای گردشگری  در تهیه و کاربرد شاخص سازمان تجارت جهانی، 7333 ی محیطی خود انجام داده است. از دهه

بخش بنیادی از مدیریت و »به عنوان ، ها ها دفاع کرده است. شاخص آن و مقصدها پیشرو بوده است و از استفاده

در تالش برای پیشبرد توسعه پایدار برای بخش گردشگری در  ریناپذ ییو به عنوان عامل جدا« مقصد یزیر برنامه

 Sustainable Tourism Baseline Indicators فهرست گردشگری یها مرجع اصلی شاخص. هاست اسیی مق همه

، شده نشیگز یها تعریف کرده است و شامل یک مجموعه شاخص 2335در سال  سازمان تجارت جهانی ست کها

شامل توصیف  سازمان تجارت جهانی مسائل پایداری است. فهرست جدید ی بندی و مطالعات موردی درباره طبقه

کاربردی  یها مسائل است. نمونه یریگ ها جهت اندازه برای شاخص ییها شنهادیی اصلی پایداری و پ مسئله 13حدود 

ها در  مطالعه موردی برای چارچوب کاربردی کامل از شاخص 23ملموس برای هر مسئله وجود دارد و حدود 

مدیریتی و ، محیطی، اقتصادی، فرهنگی -شده است. مسائل پایداری در ابعاد اجتماعی فراهم، مختلف یمقصدها

، فصلی بودن، موضوعات از رضایت جامعه محلی تا مدیریت منابع طبیعیشدند و دامنه وسیعی از  یبند جهانی گروه

 یک، ها آن یها شاخص و مسائل فهرست این. شود می شامل را .و  یزیر فرایند برنامه، امنیت و بهداشت، اشتغال

 هدیدگا داشتن و مقصد به مسائل نیتر مرتبط انتخاب برای راهنمایی بلکه نیست گردشگری مدیران برای نسخه

، سازمان تجارت جهانیهای کارگروه تهیه شاخص. هاست آن یریگ اندازه یها ها و روش کاربرد شاخص از روشن

کند.  اند که چارچوبی اساسی برای مدیریت گردشگری پایدار در هر مقصدی فراهم می شاخص را تعیین کرده یازده

، جمله مناطق ساحلی از، د داردخاص هم وجو یها طیمربوط به مح یها شاخص، ها در تکمیل این شاخص

شهری و جزایر کوچک. سه شاخص تجمعی دیگر هم متغیرهای خاص محیط و متغیرهای اصلی را ، کوهستانی

 - 30 :7030، قنبری و همکاران)فشار وارد بر سایت و جذابیت، شامل کمّی کردن ظرفیت تحمل، کند ترکیب می

733). 

 گیری و دستاورد علمی و پژوهشینتیجه

 شهرنشینی و شده کشیده بزرگ شهرهای بویژه، شهری نقاط طرف به جمعیت عمده بخش، جمعیت افزایشی روند با

 امروز ضرورت تنها نه شهری مشکالت و مسائل رو این از، است توسعه حال در شتابان و گسیخته لجام صورت به
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 و نحوه. گردد تدوین و تهیه روند این با منطبق و کارآمد قوانین دارد ضرورت و هست نیز کشور فردای نیاز بلکه

 و تعلیمی ای مسأله شهری زندگی رسوم و آداب سخن دیگر به، نیست ذاتی و طبیعی امر شهر در زندگی شکل

 شهری زندگی دایم تعلیم دار عهده شهری مسئوالن و مدیران سو یک از. است طرف دو دارای که است آموزشی

 و بیاموزند را شهرنشینی فرهنگ شهر در مطلوب حیات ادامه برای فندمکل شهرنشینان دیگر سوی از و هستند

 فرهنگ که شهری زندگی الزامات از بسیاری البته. نمایند آشنا فرهنگ این از ناشی های محدودیت با را خود فرزندان

 مورد ممسل عادت و عرف صورت به دیگر ای گونه و درآمده مکتوب قانون صورت به دهد می تشکیل را شهرنشینی

 .است نشده گرفته نظر در آن برای اجرایی ضمانت هیچ بنابراین، گرفته قرار شهروندان قبول

 رعایت به مکلف شهروندان که همانگونه دیگر؛ عبارت به، است قرین شهر اداره فرهنگ با شهرنشینی فرهنگ

 رعایت و سازی هنگفر دار عهده فرهنگ این مروجین عنوان به نیز شهری مدیران هستند شهری الزامات

 بودن دارا ضمن که خواند وندالیسم توان می را رفتاری. هستند شهری مدیریت اعمال از ناشی های محدودیت

 :باشد داشته ر ذیل های ویژگی تخریب و خشونت های جنبه

 است دیگران به متعلق که چیزهایی به صدمه -الف

 عمومی اموال به صدمه -ب

 کند. جبران را آن باید یدیگر که خسارتی هر کل در -ج

 اوقات نمودن پر و تفریح، شهری مسئولین عملکرد و جامعه از جویی انتقام جمله از مختلفی های انگیزه با وندالیسم

. گیرد می صورت سیاسی نظام تغییر یا حاکم نظام با مقابله قصد به که سیاسی انگیزه با حالت شدیدترین در و فراغت

 این به صدمه و است شهروندان عموم به متعلق شهر اموال که کرد القاء را اندیشه این باید دهپدی این با مقابله برای

 و مال، جان به تعرض عدم از اطمینان و آرامش احساس، امنیت .گردد می محسوب خود مالکیت به صدمه، اموال

 از بیش امروز. است یاجتماع و فردی زندگی های ضرورت از یکی انحصاری ارزش این. است انسان حقوق سایر

 نحو به خشونت متاسفانه و دارد شهرها درون در ریشه باشد خارجی دشمنان از ناشی ناامنی احساس آنکه

 در سزایی به سهم جرایم و است انسانی و طبیعی عوامل از ناشی شهر در امنیت عدم. است یافته افزایش چشمگیری

 .دارند شهر ناامنی

 مجازات آن برای قانون در که فعلی ترک یا فعل عنوان به جرم و انسانی سکونتگاه ترین گبزر عنوان به شهر بین البته

 و کند می مستعد جرایم از ای پاره ارتکاب برای را زمینه شهر. ندارد وجود فلسفی علیت رابطه است شده تعیین

 زیان و سود که است سابگریح انسان مجرم که کرد فراموش نباید. سازد می تر مصمم جرم ارتکاب در را تبهکاران

. شود می منصرف آن ارتکاب از باشد آن منافع از بیشتر جرم های هزینه هرگاه و سنجد می را جرم ارتکاب از حاصل

 ساختار و شهروندان خاص روابط به اول عامل. دارد قرار مهم عامل دو تأثیر تحت شهری جرایم برخی نظر در

 شکل و شهر کالبدی فرم به دوم و... عامل طبقاتی اختالف، فرهنگی ضادت جمله از شود می مربوط شهری جامعه

 ساخته نیمه های ساختمان و شهرها حاشیه در ها سکونتگاه وجود جمله از شود می مربوط شهر بناهای و ها ساختمان

 و ... مخروبه و شده رها

 گردد؛ می پیشنهاد است رموث آن تحقق در نوعی به شهر که جرایمی یعنی شهری جرایم با مقابله برای
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 کالنشهرها و میلیونی شهرهای تشکیل از و شود جلوگیری افقی و عمودی صورت به شهرها رویه بی توسعه از: اوالً

 ضمن و شوند بازشناسی شهری محالت: ثالثاً. گردد ایجاد شهرها اطراف در سبز کمربند: ثانیاً. آید عمل به ممانعت

 برای آموزشی و ورزشی و تفریحی اماکن: رابعاً. گردد فراهم اهالی شناخت و اودهمر امکان، محلی شوراهای تشکیل

 مجاور امالک بر اشرافیت سبب که مرتفع و بلند های ساختمان ایجاد از: خامساً. گردد ایجاد فراغت اوقات نمودن پر

 از خارج در مناسب مسکن تأمین برای: سادساً. آید عمل به جلوگیری شود می مجاورین ارتفاقی حقوق سلب و

 اطالعات فناوری و آمار مرکز به گفته رئیس .گردد احداث جدید شهرکهای شهرها سبز کمربند سوی آن و شهرها

 لحاظ از ها استان باالترین. هستند کشور های استان خیزترین جرم ترتیب به تهران و یزد، ایالم های استان قضائیه قوه

 و پرونده 520 و هزار 1 با بختیاری و چهارمحال، پرونده 101 و هزار 1 با رانمازند را ها پرونده خروجی و ورودی

 323 و هزار 0 با هرمزگان، پرونده 522 و هزار 2 با بلوچستان و سیستان های استان و  پرونده 233 و هزار 1 با گیالن

 و هزار 3 با ایالم همچنین. بودند کشور های استان ترین پرونده کم ترتیب به پرونده 571 و هزار 5 با کرمان و پرونده

 در این هستند کشور خیز جرم استان سه پرونده 733 و هزار 0 با تهران و پرونده 133 و هزار 0 با یزد، پرونده 233

 113 و هزار 0 با زنجان و پرونده 31 و هزار 0 با قم، پرونده 353 و هزار 2 با بلوچستان و سیستان که است حالی

 شوند. می محسوب کشور های استان ترین رمج کم جزء پرونده

 ترتیب به داده اند اختصاص خود به را اتهامی عناوین بیشترین که کشوری اتهامات درصد 13طبق آمار رسمی 

، درصد 0/50 با عادی اشخاص به توهین، درصد 3 با عمدی جرح و ضرب، درصد 72/33 با تعزیر مستوجب سرقت

 0/21 با کالهبرداری، درصد 0/55 با تخریب، درصد 5/31 با تهدید، درصد 1/77 با غیرعمدی بدنی صدمه ایراد

. پزشکی قانونی است بوده درصد 05/2 با موادمخدر مالکیت و نگهداری و درصد 2/00 با امانت در خیانت، درصد

وند ر مییی وید نزدیک به یک درصد مردم ایران هر سال به خاطر نزاع و ضرب و شتم به مراجع انتظامی و قضاگ می

تا  7033وید در دهه هشتاد )گ میسازمان پزشکی قانونی  .نفر در هر سال است 7733که نتیجه آن مرگ بیش از 

مرده اند. آمار این سازمان نشان می دهد ساالنه بیش از ، نفر بر اثر اصابت سالح سرد 733هزار و  77( بیش از 7033

 730هزار و  با یک 7035اند. بیشترین آمار ده سال گذشته در سال  مرگ به همین طریق از دنیا رفته 733یکهزار و 

در ، نفر ثبت شده است. بر اساس مستندات پزشکی قانونی 311با  7033نفر ثبت شد و کمترین آمار هم در سال 

ر نفری که د 310نفر با سالح سرد جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با  30سال گذشته یکهزار و 

در موارد نزاع  .نندک مینفر هر روز در کشور دعوا  7033 .درصد رشد را نشان می دهد 72، کشته شدند 7033سال 

( بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار پرونده در پزشکی قانونی مورد رسیدگی 7033تا  7033نیز در ده سال گذشته )

مورد  037هزار و  007، االترین آمار را داراست که در آن( ب7033سال گذشته )، قرار گرفته است. در بین این سال ها

ی نزاع به سازمان پزشکی قانونی ها هپرونده نزاع به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است. متوسط مراجعات پروند

که در آن ، 7031هزار مراجعه در سال بوده است. با توجه به سرشماری ملی سال  132بیش از ، در ده سال گذشته

هزار مراجعه نزاع در سال به پزشکی  132نفر اعالم شد و آمار متوسط  350هزار و  512میلیون و  13معیت کشور ج

نند. این در حالی است که ک مینفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه  3هر ساله ، از هر هزار نفر ایرانی، قانونی
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یرد و در این آمار لحاظ نشده گ میقانونی با مصالحه خاتمه بخشی از موارد نزاع بدون مراجعه به مراجع ذیصالح 

 است.

، یرند تا آنچه جهانگرد می خواهدگ میهایی است که در کنار یکدیگر قرار  گردشگری شامل تمام خدمات و ویژگی

فضای کلی را برای انواع  5فراهم آورند و انواع مختلفی دارد. صاحبنظران گردشگری در دنیا بر اساس فضا 

فضای کوهستانی برای ورزش های  -2فضای روستایی یا جهانگردی سبز.  -7ردشگری مشخص کرده اند: گ

فضای شهری. سرآمد انواع این  -5فضای ساحلی با ویژگی های منحصر به فرد ساحل مورد نظر.  -0کوهستانی. 

وع گردشگری در فضاء این نوع گردشگری پر مشتری ترین ن. نوع گردشگری ها بر اساس فضاء فضای شهری است

شهر پایه و اساس ، در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت، است. بطوریکه با توجه به جایگاه ویژه شهر

بازسازی فضاهای متروک و مرده به قصد زنده ، توسعه گردشگری است. ایجاد و توسعه فضاهای شهری مناسب

ی شهری است. بدین منظور بسیاری از شهرها در صددند ی کهن جامعه از جمله آثار توسعه گردشگرها هکردن جنب

تا از ویژگی ها و امکانات خاص شهر خود سود برده و از مزایای جلب توریست شهری بهره گیرند. فضاهای شهری 

مراکز فروش ، فضاهای مدرن یا جدید نظیر پارک ها -وان به دو دسته تقسیم نمود: الفت میدر شهرهای معاصر را 

و ، مساجد، باغ ها، گورستان ها -ها هامام زاد، فضاهای سنتی نظیر بازارها -میادین و پالژها. ب، گسراهافرهن، مدرن

تأثیر گردشگری بر کالبد فضاهای شهری نیز قابل تقسیم به صورت ذیل است: ، سایر اماکن تاریخی. از این منظر

دشگری و احیاء و باز زنده سازی بافت ب: گر گردشگری و ایجاد و توسعه فضاهای شهری و مدرن و جذاب -الف

اکثر جوامعی که به سمت شهرنشینی و ، با توجه به این ویژگی ها و خصوصیات. های تاریخی و فضای کهن شهری

شهر گرایی رشد شتابانی برداشته اند و میل به تمایز زدایی در عصر پسامدرن را سرلوحه کاری خود قرار داده اند؛ 

 ای هلحظ الینفک و اساسی عناصر از یکی عنوان به را و فراغت را برهم زده اند و فراغت همچنین مرزهای بین کار

انسان تمایل به سبک زندگی ، ر جدیدعص این در که گفت وانت می وصف این با، اند کرده بدل خود زندگی

فرار از کار ، پویایی ،لذت بخشی، پذیری انعطاف، رفع نیاز فراغتی، که خواستار تهییج، اکسپرسیونیستی پیدا کرده

بنابراین مؤلفه رشد گردشگری شهری به ، شدبا میی مختلف زندگی اش ها همستمر و خسته کننده در تمام عرص

شهرهای جوامع در حال  فرهنگی و روانی برای ساختار مدیریت شهری کالن، اقتصادی، عنوان یک فعالیت اجتماعی

 .رددگ میبرای توسعه محلی پایدار در عصر حاضر تلقی واند پتناسیل خوبی ت میتوسعه از جمله ایران 

در واقع در جامعه ما ، است که با بخش های مختلف ساختار شهری ارتباط دارد ای هصنعت گردشگری شهری پدید

ی این فعالیت برای سازمانهای شهری ها هیکی از مشکالت این صنعت در حوزه مدیریت شهری این است که محدو

به طوری که گروه بی شماری از نهادها و سازمان های شهری خود را متولی این امر ، یستما روشن و واضح ن

ساده  بندی دانسته اند و هریک به نوبه خود به گردشگران خدمات ارائه می دهند. جانسن وربک در یک طبقه

 یها هپای و ها هزمین ،نخستین عناصر است. کرده بیان خدمات ارئه برای را شهریعناصری اولیه و ثانویه گردشگری 

. کند می ادغام و جمع باهم را گردشگران جذب مستعد یژه و تجهیزات و ها فعالیت چنین هم و انسانی و مادی

ی حمل و نقل گردشگری هستند. عناصر ها هبنگا، غذاسرا، اقامت، بر گیرنده تسهیالت خرید در که ثانوی عناصر

اطالع رسانی به ، ها ههیالت دسترسی به نقاط مختلف از جمله توفقگاکیفی که به عناصر اضافی معروفند و شامل تس
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تجهیزات جانبی: -7ه گردشگری شهری در یک طرح ترکیبی باید حوز در واقع در .مسافران و بازدید کنندگان هستند

هانگردان ی اطالع رسانی را برای جها هغذا سرا و سامان، بازرگانی، خدمات مربوط به رفت و آمد، چون مهمانسراها

تدارکات و تجهیزات برای گردشگران عمدتاً مشاغل مهم مرتبط با جهانگردی را باید سامان  -2، شهری فراهم کرد

میراث شهری را باید بازسازی کرده و در خدمت گردشگران شهری و سایر گردشگران با اهداف متنوع قرار  -0، داد.

رویدادها و فرصت های  -1گردشگری را باید فراهم کرد. تجهیزات تفریحی و سرگرم کننده ویژه جذب  -5داد. 

 .مهم گردشگری شهری را باید مورد ثبت و تجربه قرار داد و سرلوحه کاری کرد

کنسرت های ملی ، تئاتر، در حوزه عناصر اولیه گردشگری شهری باید مکان ها و فعالیتهای گردشگری شهری چون

را به سهولت برای گردشگران  ...هنری( و -نمایشگاه فرهنگی -موزه -یگالر)ی فرهنگیها هگنجین، سینما، و محلی

المپیادهای ، شامل مسابقات ورزشی بین الملل مانند المپیک، عالوه بر این خدمات و تسهیالت ورزشی، فراهم نمود

را در شهر  محلی و ملی، ای همسابقات منطق، ی آسیاها هفینال جام باشگا، جام ملت ها، آسیایی، کشورهای اسالمی

، ی زمستانی و تابستانیها هجشنوار، بیلیارد، ی اسب سواریها هباشگا، گسترش داد. یکسری از خدمات تفریحی شامل

فراهم کرد. در حوزه …ی سرپوشیده و باز ورزش شنا وها همجموع، تله کابین، پیست اسکی تابستانی و زمستانی

ساختمان های جذاب و ، ی شهر چون الگوهای خیابانوجود اهمیت به ویژگی های فیزیک، مکان های تفریحی

را مورد توجه ویژه مدیریت  …و ها هبندرگا، ها هکانال ها و دریاچ، ها هرودخان، بوستان ها و فضاهای سبز، دیدنی

شهرهای جامعه باید قرار داد. وجود نمادهای اجتماعی و فرهنگی شهر چون موسیقی  گردشگری و اجرایی کالن

امنیت را باید در قالب استراتژی های کاربردی در سطح شهر ، فرهنگ عامیانه، زبان و گویش، ای همحلی و منطق

 .توسعه و گسترش داد

ی شهری باشند و با معرفی و ها هدر واقع باید مدیران شهری در یک تعامل رقابتی در پی ایجاد تنوع در جاذب

د گام های پایدار و مستمر بردارند. وجود طراحی سایت سعی در معرفی و شناساندن شهر خو ها هاز جاذب گیری بهره

توسعه گشت و گذارهای ، هاسی دی طراحی، اخل و خارجد در متنوع ی اطالع رسانیها ههای گردشگری و شیو

، وجود تبلیغات داخلی و خارجی در حوزه مکان ها، انتشار تصاویر جاذبه شهری، شهری در داخل و خارج از کشور

را باید مورد اهتمام ویژه مدیریت اجرایی شهر قرار گیرد. در حوزه عناصر  ...و، استراحت و تفریحیی ها هاقامت گا

در این ، باید مورد توجه قرار گیرد ...سلیقه و توانایی مالی گردشگران و، تنوع اقامتگاه، ثانویه گردشگری شهری

در ، ی ورود خروج گردشگرانها هایستگا، رحوزه استقرار مکان یابی های گردشگری در اماکن تاریخی و بازار شه

باید تعبیه شود. وجود  و... های مهمانسراها و هتل ها بندی ها و طبقه بندی دسته، ی سفرگردشگری شهریها هطول را

متنوع در نقاط گردشگری شهری با تنوع ذائقه متفاوت گردشگران با کیفیت و خدمات ، و غذا سراها ها هفروشگا

اجتماعی و اقتصادی باید مورد ارزیابی و کنترل و استقرار قرار گیرد. در حوزه ، خدماتی، اشتیمناسب و عالی بهد

عمو  -شخصی -ریلی -هوایی)عناصر خدماتی و کیفی برای گردشگران شهری باید شبکه وسیعی از حمل و نقل 

، فرهنگی، قاط و اماکن تاریخیمی( با کیفیت مناسب باید فراهم گردد. در کنار این خدمات ارائه اطالعات راجع به ن

 -پلیس -مراکز خرید-اطالعات راجع به تأسیسات شهری چون سامانه حمل و نقل شهری، هنری و تفریحی شهر
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و غیره باید در اختیار گردشگر شهری  ها هتوقفگا، غذاسراها، بیمارستان ها؛ اطالعاتی چون خدمات بانکی -بوستان

 قرار گیرد.

 منابع

 5 شماره - چهارم و بیست سال، خارجی فصلنامه سیاست، تحلیل برای چارچوبی: ها سیستم نظریه، (7033ماعیل)اس، زاده ابراهیم

 قابل دسترس در، 13شماره ، مجله شهرداریها، رشد گردشگری محلی توسعه گردشگری شهری، (7030محمد حسن )، اکبرزاده ابراهیمی

www. shahrsazi-mhud. ir . 

 .www. archnoise قابل دسترس در، گردشگری شهری و آثار آن بر سیمای شهر و فضای شهری، (7013مینا )، مینا و نساج، انوری

com . 

 . سمت انتشارات :تهران ،اول چاپ، (مفاهیم و ماهیت)گردشگری ،(7033مهدی )، سقایی، پاپلی یزدی محمد حسین

 مشهد: انتشارات واژگان خرد.، چاپ دوم، گردشگری شهری در ایران و جهان، (7033)احمد ، دیناری

 . http://Tourismanalysis. blogspot. com قابل دسترس در، گردشگری شهری، (7033مهدی )، سقایی

 تهران: انتشارت دانشگاه تربیت معلم تهران. ، ترجمه اسماعیل چاووشی، نظم شهری، (7037جان رنه )، شورت

تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه ، چاپ اول، ترجمه صالح الدین محالتی، یجهانگردی شهر، (7032فرانسوا ) ییهپوت، کازس ژرژ

 شهید بهشتی. 

تهران: ، چاپ اول، ترجمه اکبر غمخوار، اصول و مبانی جهانگردی، (7033دیوید گیلبرت و استفان ون هیل )، جان فلچر، کوپر کریس

 انتشارات فرآماد. 

 . http://goganim. blogfa. com قابل دسترس در، ی در توسعه شهرهانقش گردشگر، (7031محمد حسین )، ای هقلع

 . 50شماره ، مجله شهرداریها، جهانگردی پایدار شهری، (7037صالح الدین )، محالتی

 . چمران شهید دانشگاه انتشارات: اهواز، اول چاپ، شهری گردشگری ،(7030علی )، موحد

 .30/32/30روزنامه جهان صنعت به تاریخ ، "ای توسعه گردشگری شهریتأملی بر فرآینده"، (7030نژادعلی )، هاشمی

، تحول و بهبود، مدیریت فصلنامه مطالعات، انگیزش ایجاد در نیازها بودن مراتبی سلسله نظریه بر نقدی، (7037قاسم)، رنانی انصاری

 05 و 00 شماره

 شماره، فلسفی فصلنامه جستارهای، اجتماعی های سیستم نظریه از متفاوت موج سه بر تأمالتی، (7030) مجید اکبری مریم و، بختیاریان

21 

 13 شماره، فصلنامه چیستا، هنر با ها سیستم تئوری ارتباط بر درآمدی، (7013مسعود)، گیتی بیزار

 5 شماره - دوم سال، مدیریت پژوهی فصلنامه آینده، سیستمها عمومی ی هنظری بر نقدی، (7003عبداهلل)، جاسبی

، سیستمی نظریه منظر از اسالمی نظام مدیریت در موفقیت کلیدی عوامل بازشناسی، (7031)نیسیانی علی عبدالهی علی و، نرضائیا

 21 شماره، دولتی مدیریت انداز فصلنامه چشم

 شماره، ریتمدی فصلنامه توسعه، با معرفی مهدی جمشیدیان، مدیریت تئوری آینده و ها هریش به سیستمی ینگرش، (7030ویلیام)، روث

03 

، انتظامی جغرافیای فصلنامه پژوهشنامه، تهران( شهر: موردی مطالعه) گردشگری پایدار توسعه و امنیت، (7030محمدرضا)، سبحان سلیمی

 3 شماره

، ظامیانت جغرافیای فصلنامه پژوهشنامه، تهران( شهر: موردی مطالعه) گردشگری پایدار توسعه و امنیت، (7030محمدرضا)، سبحان سلیمی

 3 شماره

ترجمه محمد ، فصلنامه ارغنون، پارسونز تا دورکیم از: مشترک فرهنگ مفهوم سیستمها؛ نظریه و فرهنگی تحلیل، (7033آلن)، وود سوینج

 73 شماره، رضایی



 754 ...ت نسبتیحاکم یستمیریزی و نگرش س برنامه

 شماره، جدید دوره، اجتماعی علوم ماه فصلنامه کتاب، روستایی گردشگری پایدار توسعه ریزی برنامه اصول، (7033محیا)، محمدی شاه

00 

 2 شماره، سیاسی فصلنامه دانش، سیاسی -اجتماعی نقد و( سیستم و زیست جهان) ارتباطی کنش نظریه، (7035محمود)، شفیعی

 فصلنامه مطالعات، خالقیت بر سازمان سیستمی طبیعی، عقالیی های تئوری تأثیر، (7033رضا خوشزاد) سید منصور و، امیری مال صادقی

 2 شماره، پنجم سال ،انتظامی مدیریت

 شماره - چهارم دوره، انسانی علوم در خالقیت و فصلنامه ابتکار، سازمان در خالقیت سیستمی تئوری، (7035منصور)، امیری مال صادقی

5 

 ،(شوشتر آزاد دانشگاه) اجتماعی فصلنامه علوم، گردشگری توسعه در امنیت نقش، (7033مقدم) زهرا هدایتی اسکندر و سید، صیدایی

 3 شماره

 1 شماره، مالیات فصلنامه پژوهشنامه، مالیاتی مسائل بر سیستمی نگرش مبانی و سیستم ها نظریه، (7010اصغر) علی، عابدی

 شماره، انسانی علوم شناسی فصلنامه روش، پیچیده های سیستم نظریه فلسفی مبانی، (7032تقی ایمان) محمد اسفندیار و، نسب غفاری

10 

 فصلنامه جغرافیایی، شهری گردشگری پایدار توسعه در تحلیلی رویکردهای، (7033نصیری) ژاله سید ضا و سیدهالر عبد، راد فرجی

 21 شماره، سرزمین

، مشهد شهر کالن مطالعه مورد نمونه گردشگری پایدار توسعه چارچوب در مقصد استراتژی تدوین و ارزیابی، (7033مصطفی)، قدمی

 3 شماره، (ای همنطق و هریش های پژوهش و فصلنامه مطالعات

 خارجی گردشگران: موردی نمونه) المللی؛ بین گردشگری توسعه در امنیت نقش، (7031مراد داللت) محمد صادقی و سمیرا و، متقی

 7 شماره - سوم دوره، شهری فصلنامه گردشگری، یزد( شهر

http://www. amar. Org 

http://www. maphill. com 

ScienceDirect. com  
International Journal of Environmental Health Engineering 

The Guardian 

Alchetron 
 


