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بررسی توسعه فضای ورزش شهری بر مشارکت مردمی و نقش آن در توسعه پایدار
  

 

 حمید خشنوا دانا

 کارشناسی ارشد،دانشگاه کاشان

Hamidkh1563@gmail.com 

 چکیده

یک شهر پایدار و سالم در نظر گرفته اند؛ تاکید بر مشارکت نهادهای   نظریه پردازان برای  یکی از ویژگی های مهمی که
های مردمی و تشویق و ترغیب شهروندان به مشارکت در فرآیند برنامه ریزی شهری میباشد. طی دو دهه اخیر مکانیزم

به مرحله اجراء درآمده است و از آن به عنوان، راه حلی در جهت منطقی کردن  سازی در بسیاری از کشورها طراحی وخصوصی
ها و تجهیز منابع مالی دولت و استفاده کارآمد از ساختار اقتصادی جامعه، کاهش بار مالی، افزایش کارآیی، گسترش فعالیت

ز آن دارد که در طول سه دهة گذشته، گیری شده است. شرایط حاکم بر ورزش کشور، حکایت اامکانات و منابع موجود بهره
های مختلف ورزش همگانی، قهرمانی، آموزش و پرورش و... در سیطره مستقیم دولت یا مؤسسات وابسته آن بوده است بخش

 های غیردولتی بنحو مطلوب و مناسب فراهم نشده است.گذاری بخشهای سرمایهسازی فعالیتبطوری که، امکان زمینه

 توسعه پایدار، مشارکت، فضاهای ورزشی، بخش خصوصی: واژگان کلیدی

 مقدمه 

و بخش خصوصی در توسعه فضاهای شهری که زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار   با توجه به نقش و تاثیر مشارکت مردمی

پایدار شهری ؛ مقاله حاضر به چگونگی نحوه مشارکت مردمی در توسعه فضاهای ورزشی به عنوان یک اصل در توسعه گرددمی

پردازد. بدین منظور در این مقاله ابتدا به تعریف توسعه پایدار جهت شناسایی با این واژه و ویژگی آن پرداخته و سپس انواع می

فضاهای ورزشی، لزوم توسعه فضای ورزشی، سرانه فضای ورزشی و نقش و اثر مشارکت مردمی و بخش خصوصی در توسعه 

ای انجام گرفته، به رار داده است. نهایتا با توجه به این مطالعات که به صورت مروری و کتابخانهفضای ورزشی را مورد بررسی ق

های مردمی در توسعه فضاهای ورزشی شهری و همچنین چگونگی طراحی فرآیند جذب مشارکت  ارائه راهکارهایی برای

هی از توان و محدودیت های بخش خصوصی، مشارکت مردمی در توسعه فضاهای ورزشی شهری پرداخته است. بنابراین آگا

های دولتی در احداث شود، سازمانی سرمایه گذاری آن در ورزش، چگونگی مشارکت فعال آن در بخش ورزش سبب مینحوه

گیری و اداره فضای ورزشی وگسترش و تجهیز آن به مشارکت نهادهای خصوصی بهای بیشتری دهند. بنابراین چنین نتیجه

ای افزایش سرانه ورزش در شهرها و استفاده عموم شهروندان از امکانات ورزشی به مشارکت بخش خصوصی و شود که برمی

  .گرددمردمی نیاز مبرمی احساس می

   مفهوم شناسی

  تعریف توسعه پایدار

محیط نظریه توسعه پایدار شهری، حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی به خصوص     

برای حمایت از منابع طبیعی ارائه شده است. در این نظریه موضوع « توسعه پایدار»زیست شهری است که به دنبال نظریه 

نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح 

متعالی، دستاورد بشری و پدیده ای چند بعدی است و فی نفسه یک مسلک به حساب می به عنوان یک مفهوم   . توسعهتاس
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آید. توسعه به دلیل این که دستاورد انسان محسوب می گردد؛ در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول 

یف می گردد. بنابراین توسعه، ارگانیک داللت دارد. هدف از توسعه، ایجاد زندگی پرثمره ای است که توسط فرهنگ تعر

  :دستیابی فزاینده انسان به ارزشهای فرهنگی خود است که این مفهوم بر معانی زیر تاکید دارد

  .توسعه پایدار یک فرآیند دینامیک است نه وضع ایستا

  .این فرآیند در نهایت به ارزش ها مربوط می شود

  ان غرب یا هر جهان دیگری ندارد این ارزشها، ارزشهای مردمانی است که تعلق به جه

در کمیسیون جهانی « آینده مشترک ما»در گزارش  7891توسط برانت لند در سال   واژه توسعه پایدار اولین بار بطور رسمی

   محیط زیست و توسعه مطرح گردید که هدف آن توجه به نیازهای نسل آینده در فرآیند توسعه کشورهاست.

  فضاهای ورزشی

 های انسانی است . در فضاهای ورزشی کارکردهای ذیل جریان دارندگاهای از فضای اجتماعی در سکونتورزشی گونهفضاهای 

  حضور همزمان و متراکم جمعیت پر شمار انسانی-7

  گذران اوقات فراغت وتفریح اهالی شهرهای بزرگ وکالن شهرها-2 

  ارتباطات چهره به چهره- 3

  های ورزشی بین گروه های جمعیتی انجام مسابقات و رقابت- 4

در فضاهای ورزشی فعالیت های انسانی محور اصلی و دلیل وجودی، طراحی و پدیداری مکان هستند و سایر عوامل از این 

   .متغیر اصلی پیروی می نمایند

های برخی از مکانفضاها و زمینهای ورزشی تنوع چشمگیری دارند که بررسی تمام آنها امکان پذیرنیست .اما مشخصات 

ورزشی که بیشتر در فضاهای باز شهری و پارکها توسط شهرداریها احداث می گردد، در ادامه ذکر می گردد. ذکر مشخصات 

  ود.سله مراتب کالبدی، مفید خواهد بهای ورزشی نیز بر اساس سلانواع مکان

  لزوم توسعه فضاهای ورزشی

حرکتی افراد کاهش داشته و فعالیتهای ذهنی و  -سطح فعالیت ورزشی و جسمانیدر شهرهای امروزی با گسترش تکنولوژی،  

فشارهای روانی )افسردگی، پرخاشگری، اضطراب و ...( مردم افزایش یافته است. که برای برطرف نمودن مشکالت مذکور، یکی 

  .از بهترین اقدامات، اشاعه ورزش با توسعه و ساخت فضاهای ورزشی است

کمبود اماکن تفریحی و ورزشی با توجه .مناسب ترین عوامل در ارتقای سطوح اجتماعی و فرهنگ عمومی استورزش یکی از  

های باشد که نهایتا منجر به نابسامانیبه پراکندگی جمعیت مناطق مختلف از مهمترین مشکالت شهرهای گوناگون کشور می

افزایش جمعیت کشور به خصوص افزایش  .ان جوانان می گردداجتماعی )بزهکاری، گرایش به مواد مخدر، جنایت و...( در می

جمعیت گروه جوان کشور که برای رفع نیازهای این قشر )نامتناسب بودن جمعیت با فضاهای ورزشی(، لزوم برنامه ریزی 

ساخت و  برای گذراندن و پرنمودن اوغات فراغت افراد، نیاز به. اصولی برای توسعه فضای ورزش شهری را ضروری می سازد

های زندگی و باالرفتن ساعات کار شهروندان به دلیل افزایش هزینهمیگردد.  سزشی و یا تجهیز آنها احساتوسعه فضاهای ور

؛ که ورزش راه حل منطقی و علمی برای کاهش میزان خستگی افراد گرددرفاهی،منجر به خستگی جسمی و روحی می

ار شهری، های توسعه پایدترین نگرشیکی از محوریست. ورزشی امکان پذیر اکز و فضاهای است،این امر با توسعه مرا

   .است شهروندان سالم در محیط زیست سالمچارچوب  ساماندهی جمعیت سالم در

  سرانه فضای ورزشی در ایران

ورزشی کودکان تا سه های ورزشی برای شهروندان ایرانی، با توجه به تاسیسات سرانه ورزشی نسبت به انواع مراکز و محیط

متر مربع پیشنهاد میگردد. در این راستا سازمان تربیت بدنی  1سال، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن  71تا  1سال، کودکان 

  .متر مربع را به عنوان سرانه ورزشی تعیین نموده است 5/1
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متر مربع به ازاء  71زان سرانه مراکز ورزشی میزان سرانه فضای ورزشی در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. درانگلستان می

مترمربع به ازاء هر فرد پیشنهاد می کنند. به طور  75متر مربع به ازاء هر واحد مسکونی و در آمریکا 55هر نفر، در فرانسه 

مترمربع  79مترمربع فضای سبز و ورزشی به ازاء هر نفر می باشد، که این رقم حدود 25میانگین در عرف بین المللی حدود 

که با نگاه تبدیل تهران به یک شهر  7511طرح جامع مصوب  د.اختصاص به فضای سبز و مابقی به فضای ورزشی تعلق دار

مترمربع را برای سطوح سبز و تفریحی 17/71مدرن تهیه شده است بر مبنای توجه به تمامی شرایط محیطی سرانه ای معادل

 7597-95. برآورد سرانه فضاهای سبز موجود شهر تهران، بر مبنای مطالعاتپیش بینی کرده است 7511و ورزشی در افق 

مترمربع برآورد گردید. طرح جامع  53/7مترمربع می باشد. سرانه ورزشی نیز82/71مشاور تهیه کننده طرح جامع دوم، رقم 

مترمربع یعنی سطح  3/71سرانه فضاهای سبز و تفریحی و ورزشی به حدود 7111دوم پیشنهاد کرده است که در افق سال 

 .سال تأخیر برسد 51پیشنهادی افق طرح اول، با 

مطالعات انجام شده بر روی سطوح و سرانه فضاهای سبز و تفریحی و ورزشی شهر تهران نشان میدهد که بین واقعیتهای      

دارد . هرچند سرانه فضاهای سبز و موجود و نیازهای حیاتی مردم در رابطه با عرصه های تفریح و ورزش فاصله زیادی وجود 

رسیده است،  7595مترمربع در سال 29/72به  7515مترمربع در سال  797/7برابر افزایش از  3تفریحی و ورزشی این شهر با 

هکتار فضای  71و   هکتار فضای سبز 715جمعاً  7519تا 7519اما، شرایط بسی نگران کننده و نامطلوب است . در فاصله 

ورزشی رسماً تغییر کاربری داده شده است. چالش اخیر جدا از چالش های دیگری است که نبود عدالت در توزیع تفریحی و 

 ..سانتی متر است 39سرانه فضای ورزشی در کشور  7585در سال  فضاهای سبز و باز و ورزشی را گوشزد میکند

 سرانه ورزش در استان کهگیتویه و بویر احمد

متر مربع  1358ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سرانه واقعی فضای ورزشی استان معاون توسعه        

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی  .است، گفت: این استان کمترین سرانه فضای ورزشی را در کشور دارد

توسعه ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سرانه اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد ،معاون 

 .متر مربع است، گفت: این استان کمترین سرانه فضای ورزشی را در کشور دارد 1358واقعی فضای ورزشی استان 

 یمشارکت مردمی و بخش خصوص

با توجه به جمعیت هر منطقه و یکی از بزرگترین مشکالت شهرهای بزرگ، کمبود فضاهای ورزشی و توزیع صحیح آن  

همچنین کمبود و ناکافی بودن منابع مالی سازمان تربیت بدنی برای ایجاد اماکن ورزشی است. بنابراین معضل کمبود مکان 

و مردمی در توسعه اماکن ورزشی ضروری   های ورزشی با اعتبارات فعلی حل نخواهد شد. بنابراین مشارکت بخش خصوصی

ین برای احداث و اداره اماکن ورزشی و تجهیز آنها نیاز مبرم به مشارکت بخش خصوصی، برای جبران نماید. بنابرامی

کمبودهاست. لذا طرح توسعه ورزش در مناطق شهری و یا بعبارتی طرح احداث فضاهای ورزشی مناسب در محالت ممکن 

 .نخواهد گردید مگر با مشارکت بخش خصوصی

 :که عبارت اند از داردومردمی در ورزش وجود  خصوصیسه دلیل عمده برای مشارکت بخش 

 .محدودیت منابع مالی سازمانهای دولتی سازمان تربیت بدنی، اداره کل تربیت بدنی استانها، شهرداریها

   .کمبود کاال و خدمات مورد نیاز در بخش ورزش

نمیتوان از اصل مهم مشارکت در زمینه با پیشرفت تکنولوژی اطالعات در شهرهای بزرگ و مطرح شدن مدیریت نوین شهری 

های مختلف شهری چشمپوشی نمود. لذا با حاکمیت نظام متمرکز برنامه ریزی شهری، مدیریت شهرها طبق دستورالعملهای 

سازمانهای دولتی اداره شده است که در بیشتر مواقع شاهد عدم مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایه گذاری، مدیریت و 

امور شهری بوده ایم و موانع مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره پیش روی نهادهای خصوصی وجود برنامه ریزی 

   :داشته است که بعضی از این موانع شامل
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  محدودیت های محیط قانون گذاری و نظارتی 

 بدنی و شهرداریهافقدان تسهیالت ویژه ی قانونی و اجرایی از سوی نهادهای دولتی و عمومی نظیر سازمان تربیت  

  تربیت بدنی استانها عدم اعطای موافقت اصولی بصورت سهل و آسان برای احداث اماکن ورزشی از طرف اداره کل

  عدم شناسایی وقرار ندادن زمینهای مناسب و ارزان در اختیار بخش خصوصی 

   های بخش خصوصی در ورزشعدم بازدهی مناسب سرمایه 

  جهت صدور نقشه و مجوز ایجاد مکان های ورزشی از طرف شهرداریعدم ارائه تسهیالت الزم 

  تردر نظر نگرفتن وام بانکی با سود مشارکت کم و مناسب 

   اهمیت ندادن به حضور جدی وفعال بخش خصوصی در ورزش از طرف سازمان های دولتی 

  .عدم ارائه آمارها و اطالعات دقیق از وضع موجود اماکن ورزشی 

 پژوهشپیشینه 

های هبررسی موانع و مشکالت موجود درخصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگا  ( در تحقیقی با عنوان7595احمدی )

خصوصی نتایج ذیل را بترتیب به عنوان مشکالت خصوصی سازی ورزش گزارش نمود؛ هزینه باالی ساخت و خرید اماکن 

جرایی و تعدد مراجع تصمیم گیری و زمانبر بودن ارائه تسهیالت ارائه ای ورزشی و تجهیزات ورزشی،عدم هماهنگی واحدهای ا

توسط دولت، عدم توانایی مالی مردم در استفاده از خدمات بخشهای خصوصی، عدم تمایل مردم در صرف هزینه برای امور 

حقوق و دستمزد منابع انسانی،  ورزشی، دخالت موازی و همزمان سازمان تربیت بدنی و سایر نهادهای دولتی، ناتوانی در تامین

عدم تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما نسبت به حضور و مشارکت بخش خصوصی در ورزش، فراهم نبودن 

زمینه الزم برای قیمت گذاری مناسب به خدمات باشگاههای خصوصی و قوانین سختگیرانه نهادهای مختلف دولتی در اداره 

 .اماکن خصوصی ورزشی

( در پایانامه خود با عنوان تحلیل سیاست خصوصی سازی در ورزش کشور موانع اجرای سیاست خصوصی سازی 7595رضوی )

  :را در بخش ورزش را اینگونه برشمرد

   ورزشآشنا نبودن به مقوله اقتصاد  نبودن مدیریت کارآمد و دلسوز به سبب نداشتن تحصیالت آکادمیک و 

  بانکیشیوه اعطای تسهیالت  

  باال بودن نرخ بهره 

  تشریفات زائد اداری 

  .روشن نبودن موقعیت 

  های مردمی در توسعه فضاهای ورزشی شهریراهکارها پیشنهادی برای جذب مشارکت

با توجه به تعاریف توسعه پایدار و فضاهای ورزشی و لزوم گسترش و توسعه فضاهای ورزشی و با توجه به سرانه 

ایران و به دليل منابع محدود دولتی و فرسودگی اماکن موجود، کمبود و نامتناسب بودن مراکز فضاهای ورزشی 

ورزشی نسبت به تعداد جمعيت و نابراری توزیع اماکن ورزشی در نقاط مختلف شهری، دولت به کمک سازمان تربيت 

وسعه اماکن و فضاهای ورزشی نموده بدنی و شهرداریها، باید به تدوین مقررات و استانداردها و ضوابط خاصی برای ت

با   تا بخش خصوصی و مشارکت مردمی مایل به سرمایه گذاری در بخش تجهيز، ساخت اماکن و تجهيزات ورزش

گردد. مشاركت مردمي توجه به اقليم منطقه و پراکندگی جمعيتی باشند که نهایتا این امر موجب توسعه پایدار شهری می

  .باشدراهكارهاي پایدار و موفق جهت باالبردن افزایش فعاليت فيزیكي شهروندان مينقطه عطفي براي رسيدن به 

تواند از راهکارهای ذیل برای جلب مشارکت های زیربط میو دیگر ارگان  اجتماعی -شهرداریها به عنوان یک نهاد خدماتی

تواند زمینهای بایری که بدون استفاده شهرداری می . های مردمی و بخش خصوصی در توسعه فضاهای ورزشی استفاده نماید

ها و زباله ها می باشند را شناسایی نموده و برای توسعه فضای ورزشی منطقه آن را در مناطق مختلف شهری محل تجمع نخاله

   .به بخش خصوصی واگذار نماید
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  باشدشهرداری نمیهایی با کاربری ورزشی که در تصرف مبادرت به تعیین سند مالکیت برای زمین )زمین-    

التحصیالن رشته گذاران بخش ورزش با اولویت فارغهای مورد نظر از طریق فراخوان عمومی به سرمایهواگذاری زمین-    

  .بدنی و علوم ورزشی تربیت 

  .با توجه به طرح توسعه شهری )طرح جامع( کاربری ورزشی اراضی در یک برنامه بلند مدت مشخص گردد-    

احی طرح جامع اماکن ورزشی و توزیع عادالنه فضاهای ورزشی در مناطق مختلف شهری با توجه به پراکندگی طر-    

  .جنسیتی و سنی جمعیتی، 

بینی و تأمین اراضی و زمینهای مناسب جهت احداث فضاها و اماکن ورزشی در طرح های جامع و تفصیلی مناطق پیش-    

جمعیتی و امکان سنجی های الزم و نیز انجام اقداماتی ویژه جهت ساماندهی بافت شهری تهران مبتنی بر نیازسنجی های 

  .شهری هر منطقه

شناسایی و مطالعه شرایط اقتصادی و تحصیلی ساکنان مناطق مختلف با توجه به طرح جامع برای توسعه فضاهای -    

 .ورزشی

بینی برای توسعه و ساخت فضاهای ورزشی با و پیش مطالعه میزان هزینه ورزش در سبد خانوار نقاط مختلف شهری-    

   .توجه به آن

 . هدایت مشارکت مردمی و بخش خصوصی به سمت و سوی مناطق کم برخوردار-    

  نتیجه گیری   

مشارکت فعال مردم در فرآیند طراحی و مردمی کردن این فرآیند موجب می شود که ساختار فضایی و ترکیب فعالیتهای     

مختلف در شهر و سیمای آن از تنوع الزم برخوردار بوده و بنابراین نیازهای گروه های مختلفی از جامعه را برآورده سازد. در 

ین امکان را فراهم می سازد که ارتباط مستقیمی بین اهداف طراحی و راه حل نظر گرفتن راه حلهای متعدد برای مسئله ا

پیشنهادی برقرار شده و اطمینان حاصل شود که راه حل انتخابی بیشترین نسبت را با اهداف طرح داشته باشد. بنابراین 

توجه به محدویت منابع  مشارکت جدی بخش خصوصی در احداث و نگهداری اماکن ورزشی و تجهیز آنها درسطح محالت، با

  .ها از اهمیت بسزایی برخوردار استاجرایی سازمان تربیت بدنی و شهرداری   مالی وسایر مشکالت 

نحوه مشارکت بخش خصوصی درفعالیتهای ورزشی نهایتا منجر به گسترش اماکن ورزشی درفضای شهری و توزیع        

سترسی تمام شهروندان به این فضا می شود .بنابراین آگاهی از توان و متعادل امکانات و وسایل تفریحی و ورزشی برای د

محدودیت های بخش خصوصی، نحو ی سرمایه گذاری آن در ورزش، چگونگی مشارکت فعال آن در بخش ورزش باعث می 

بیشتری  های دولتی در احداث و اداره فضای ورزشی وگسترش و تجهیز آن به مشارکت نهادهای خصوصی بهایشود، سازمان

شود که برای افزایش سرانه ورزش در شهرها و استفاده تمام شهروندان از امکانات ورزشی گیری میدهند. بنابراین چنین نتیجه

 .گرددبه مشارکت بخش خصوصی و مردمی نیاز مبرمی احساس می

 منابع

ا تاکید برپیامدهای آن در کالن (. بررسی نحوه ی مشارکت بخش خصوصی در ساخت اماکن ورزشی ب7595آقایی، لیال )1- 

  . 287-512شهر تهران. مجموعه مقاالت اولین همایش ملی شهر و ورزش؛ تربیت بدنی شهرداری تهران؛

(. بررسی موانع و مشکالت موجود درخصوصی سازی ورزش از 7595احمدی، اژدر؛ محمدزاده، حسن؛ ترتیبیان، بختیار )2- 

شهرستان ارومیه. مجموعه مقاالت اولین همایش ملی شهر و ورزش؛ تربیت بدنی دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی 

 .شهرداری تهران

(. ساخت محیط و فعالیت بدنی. مجموعه مقاالت اولین همایش ملی شهر و ورزش؛ تربیت بدنی 7595بادامی، رخساره )3- 

  .573-525شهرداری تهران؛
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ات فضای سبز، تفریحی و ورزشی طرحهای جامع و ساماندهی تهران و (. تحقق پذیری پیشنهاد7595بهزادفر، مصطفی )4- 

 .21-59شاخص مصوبات کمیسیون ماده پنج. مجموعه مقاالت اولین همایش ملی شهر و ورزش؛ تربیت بدنی شهرداری تهران؛

رکز پژوهش سازی. ترجمة حسن اکبری. دردانه داوری. سالیان بین المللی کار. مپرکونپکو، ژوزف. مدیریت خصوصی5- 

  .71. ص 7591صنعتی آریانا. 

(. توسعه فضاهای ورزشی کالنشهرتهران در چارچوب پارادیم شهری. مجموعه مقاالت اولین 7595پورموسی، سید موسی )6- 

  . 7-71همایش ملی شهر و ورزش؛ تربیت بدنی شهرداری تهران؛ 

مه های موثر در گسترش فعالیت های فیزیکی شهروندان. (. الگوهای توسعه شهری، راهبردها و برنا7595پیمانی، علی )7- 

  .255-211مجموعه مقاالت اولین همایش ملی شهر و ورزش؛ تربیت بدنی شهرداری تهران؛

جنت بی پارکس. مدیریت ورزشی معاصر. مترجمین محمدحین رضوی. محسن بلوران. مؤسسه انتشاراتی و تحقیقاتی موزه 8- 

  .7597تهران 

 . 7597وحید. ضرورت انتقال بخش عمده ورزش به بخش خصوصی. خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(  ذواالکتاف،9- 

(. راهکارهای طراحی شهری توسعه محیط های دوستدار فعالیت در کالنشهرها. مجموعه مقاالت 7595ذوالقدر، مارال )10- 

  .251-237اولین همایش ملی شهر و ورزش؛ تربیت بدنی شهرداری تهران؛

سازی در ورزش کشور با تأکید بر ورزش قهرمانی. پایان نامه (. تحلیل سیاست خصوصی7595رضوی،سیدمحمدحسین )11- 

  .دکتری دانشگاه تربیت مدرس

. ص:  7592، پاییز 5، شماره 1های توسعه پایدار از منظر اکوتوریسم. مجله مدرس. دورهالسادات. چالشزاهدی، شمس12- 

715-98. 
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