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چکیده

در جهان پرتالطم کنونی امنیت بهعنوان مهمترین فاکتور در تدوین استراتژیهای توسعه
اکوتوریسم در جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگری رابطه مستقیم دارد .صنعت پر
سود گردشگری در سطوح مختلف ملی و منطقهای ارتباط مستقیم با امنیت داشته و
هرگونه خدشه در سطوح مختلف باعث خسارت جبرانناپذیر به این صنعت میشود.
بهرغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در زمینه امنیت در حوزه گردشگری صورت گرفته
است ،اما هنوز مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است.
این پژوهش بهمنظور پر کردن این خأل علمی در کشور به تدوین و آزمون الگوی امنیت
در توسعه اکوتوریسم پرداخته است .روش پژوهش توصیفی و تحلیلی با کمک تجزیه و
تحلیل اطالعات از نوع مطالعه موردی است .مشارکتکنندگان این پژوهش ،صاحبنظران
در حوزه امنیت و گردشگری بودهاند که با روش نمونهگیری هدفمند تعداد  69نفر از هر
گروه انتخاب شدند .در این پژوهش ،از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد
برای گردآوری دادهها استفاده شده است .برای تحلیل دادهها از تحلیل مضمون در سه
سطح مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر استفادهشده است .با استفاده از روش
همسوسازی ،اعتبارپذیری دادهها مورد تأیید قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که
این الگو دارای  5مضمون فراگیر (امنیت اقتصادی ،امنیت فرهنگی ،امنیت اجتماعی،
امنیت سیاسی ،امنیت زیستمحیطی) 62 ،مضمون سازماندهنده و  299مضمون پایه
است .روابط میان این مضمونها نیز در قالب یک الگو ارائهشده است.
واژگان کلیدی:

امنیت ،توسعه ،اکوتوریسم امنیت پایدار.
 .6هیئت علمی گروه زبان دانشگاه علوم و فنون فارابی
 .2دانشیار دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان.
 .9استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان.
نویسنده مسئول :

 : AfshinTarjome@gmail.irرایانامه
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مقدمه
لزوم توجه جدی به مقوله سیر و سیاحت و گردشگری بهعنوان پدیدهای جدید در زندگی
ماشینی قرن بیست و یکم احساس میشود و اهمیت آن روز به روز در دنیا افزایش مییابد
(باتلر)2962 ،6؛ چون امروزه گردشگری از مهمترین فعالیتهای انسان معاصر بهحساب میآید
که همراه با به وجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین ،تحوالتی بنیادی در شرایط
اقتصادی ،فرهنگی و آداب و رسوم به وجود آورده است .بررسی وضعیت نواحی و سرزمینهایی
که همهساله و در فصلهای مختلف مورد بازدید گردشگران قرار میگیرند ،نشان میدهد
تغییرات ناشی از گردشگری در آنها بسیار چشمگیرتر و مهمتر از تغییراتی است که ناشی از
گسترش سایر فعالیتهای اقتصادی است .بهطور نمونه تجهیزات موردنیاز گردشگران مانند
رستورانها ،مهمانسرا و مکانهای تفریحی که در کرانههای دریاها ،مناطق جنگلی ،نواحی
کوهستانی و در جوار چشمههای آب گرم معدنی تأسیسشدهاند ،گویای نقش و تأثیر
گردشگری در دگرگون ساختن چهره زمین است (محالتی .)6939 ،در حال حاضر گردشگری
بهعنوان یک صنعت درآمدزا و رونقدهنده چرخهای اقتصادی ،نقش مهمی در ارتباط بین ملل
و اقوام در جهان دارد (شارپلی .)2992 ،2از همه مهمتر اینکه گردشگران برای کشورها و
مناطقی که به آن سفر می کنند ،نقش سفیرانی دارند که نقش امنیت موجود در کشور مقصد را
همانطور که هست ،توصیف میکنند .شاید ازاینرو باشد که گردشگران پس از سفر ،تصویر
کشور یا منطقهای را که به آنجا سفر کردهاند با آنچه در روز اول در ذهن داشتند مغایر میدانند
(میرزائی.)6906 ،
بیان مسئله
یکی از مواردی که میبایست در گردشگری موردتوجه خاص قرار گیرد بحث امنیت میباشد.
آسایش ،راحتی و امنیت از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا
جلب می کند .با توجه به شرایط خاص مناطق مرزی ایران ،یکی از روشهای کارآمد و کمهزینه
در راستای ارتقای گردشگری داخلی و خارجی ،توجه به توسعه اقتصادی و نهایتاً اجتماعی،
فرهنگی و سی اسی ،از طریق توسعه و برقراری امنیت خواهد بود .توسعه گردشگری افزایش
اشتغال و تقلیل مشکل بیکاری را به همراه داشته و از سوی دیگر مبادله گردشگری ضمن
. Butler
. Sharpley
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برقراری تماسهای بیشتر در فرهنگهای گوناگون ،درک و تفاهم بیشتری میان اقوام مختلف
ایجاد مینماید و بهرغم صاحبنظران گردشگری میتواند ،در کاهش تشنجات سیاسی مؤثر بوده
و راهی برای احترام متقابل ،صلح و دوستی و همبستگی ملی فراهم آورد (هزلی2969 ،6؛
سرکار و جورج .)2969 ،2امنیت از مهمترین و بنیادیترین اصول در تدوین راهبرد گردشگری
به شمار میرود ،چراکه دوام این صنعت در مقاصد گردشگری در گرو وجود امنیت است و
اختالل در سازوکار آن موجب ناامنی مقصد میشود .امنیت و گردشگری ،پارامترهای یک
معادله هستند که نسبت مستقیم باهم دارند ،بهعبارتدیگر امنیت و گردشگری دو عنصر
وابسته به یکدیگر هستند که در فرآیند یک تعامل دوجانبه تأثیر متقابل افزایشی یا کاهشی
نسبت به هم دارند .اصوالً تا امنیت برقرار نباشد سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از
گردشگری بیهوده خواهد بود (لطفی و خامهچی .)6906 ،امروزه امنیت بهعنوان مهمترین و
زیربناییترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمار میآید .در سالهای
اخیر مطالعات زیادی در ارتباط با امنیت و اثر آن بر صنعت گردشگری صورت گرفته است.
پژوهشگرانی مانند کوهن ،9جفری ،0کاسپار ،5کریپندورف )6003( 1امنیت را بهعنوان عامل
اصلی عرضه در گردشگری میدانند (الحمود و آرمسترانگ .)6001 ،1صنعت ظریف و پیچیده
گردشگری ارتباط همه جانبهای در سطوح ملی و منطقهای داشته و هرگونه بروز ناامنی و
بهکارگیری خشونت در سطوح مختلف زیانهای جبرانناپذیری به این صنعت وارد میسازد.
اصوالً تا امنیت برقرار نباشد ،سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری ،بیهوده
خواهد بود .هرگاه در سطح جامعهای بستر مناسبی فراهم باشد ،افراد سفر میکنند و در پی آن
است که فعالیتهای مربوط به گردشگری رونق مییابند (میرزایی .)6906 ،بهعبارتدیگر ،میان
گردشگری ،ثبات ،توسعه و امنیت رابطهای تعریفشده وجود دارد ،چراکه توسعه زیرساختهای
جهانگردی تا حدود زیادی به سایر فعالیتهای جاری و عمرانی یک منطقه ،عوامل
حمایتکننده ،قوانین و مقررات امنیت ،اطالعرسانی ،هماهنگی سازمانهای مرتبط و گسترش
حمل و نقل در سطوح گردشگری وابسته است و هرگونه بروز ناامنی و بهکارگیری خشونت در
سطوح مختلف ،زیانهای جبرانناپذیری به این صنعت وارد میسازد.
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یکی از معضالتی که همواره در زمینه امنیت جوامع وجود دارد عدم تناسب بین میزان
وجود امنیت با احساس امنیت است .احساس امنیت در یک جامعه ،به احساس روانی افراد
جامعه از میزان وجود و یا عدم وجود جرم در آن جامعه باز میگردد (بیات ،شرافتی پور و
عبدی .) 6931 ،با این وصف هر قدر میزان جرم در جامعه ،بیشتر باشد ،احساس امنیت پایینتر
است .دراین بین ،گردشگری و امنیت رابطه تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند (ذوالقدر و
کرمی .) 6906 ،گردشگری و افزایش آن باعث افزایش احساس امنیت در کشور میشود .به
عقیده کارشناسان ،وج ود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت در
آن جامعه و چهبسا احساس امنیت در جامعه مهمتر از وجود امنیت است؛ چراکه واکنشهای
فرد در جامعه بستگی به میزان دریافت و ادراک او از امنیت دارد .رونق گردشگری در یک
منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد ،موجب به وجود آمدن امنیت میشود و توسعه آن،
عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف ،کاهش بیکاری و
رونق اقتصادی و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود (وهبی،6
.)2962
مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری

بر اساس مطالب مطرحشده و با توجه به اینکه ایجاد امنیت ،پدیدهی پیچیدهای است و توسعه
صنعت گردشگری ،سیستمی پویا؛ لذا باید برای اندیشه و عمل ،طرحریزی و اقدام در خصوص
ایجاد امنیت در راستای توسعه گردشگری ،الگوی مناسبی طرحریزی کرد .بدیهی است نظر به
پویایی واقعیت ،هر الگویی که ساخت ه شود ناقص و موقتی خواهد بود؛ اما ناگزیر باید کوشید
الگویی ساخته شود که نقص کمتری داشته باشد ،پدیده و ابعاد مختلف آن را بیشتر و بهتر
پوشش دهد و منطقی نزدیک به منطق وجودی پدیده موردنظر داشته باشد .لذا در این مطالعه
تالش شد تا با استفاده ازنظر متخصصان ،مبانی نظری و پژوهشهای پیشین پیرامون امنیت در
توسعه گردشگری و همچنین با توجه به برنامه پنجساله پنجم توسعه و سند چشمانداز  6090و
با اتخاذ رویکردی نظاممند و از منظری تعاملی ،ضمن برشمردن ابعاد کلی امنیت در توسعه
گردشگری و عوامل و شاخصهای آن ،پیامدهای ناشی از آن نیز در قالب چارچوبی مفهومی
ارائه شود تا ضمن کمک به مسئوالن و محققان در درک سریع مفهوم امنیت در توسعه
. Vehbi
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گردشگری و ابعاد و پیامدهای آن ،به آنها در ارزیابی سریع وجود امنیت در نظام موردنظر و
طراحی و اقدام های مدیریتی متناسب با شرایط و اقتضائات درونی و محیطی نظام ،برای توسعه
گردشگری پایدار در قلمرو موردنظر یاری رساند .با اوصاف ذکرشده سؤال پژوهش مطرح و
پیگیری شد.
پیشینههای پژوهش

با رویداشت به پژوهشهای انجامشده در زمینه متغیر پژوهش حاضر ،به نظر میرسد که برای
رسیدن به توسعه پایدار گردشگری وجود امنیت بسیار ضروری است (مک الرن2995 ،6؛
استینر2991 ،2؛ مارتین و همکاران .)2961 ،9نتایج پژوهش سونمز )6003( 0حاکی از آن است
که در نظر اول بین آشفتگی سیاسی ،تروریسم و جنگ با گردشگری رابطهای وجود ندارد ،اما
با بررسیهای دقیق مشخص میشود که رابطه قوی میان آشفتگی سیاسی ،تروریسم و جنگ با
گردشگری وجود دارد .استینر ( )2991در پژوهش خود به وضعیت گردشگری در کشورهای
عربی و ازجمله مصر اشاره میکند که باوجود جاذبههای گردشگری فراوان نتوانسته به نحو
مطلوبی درآمدزایی نمایند و علل اصلی این ناکارآمدی در جذب گردشگری را عدم وجود امنیت
میداند .یوشانگ وانگ ) 2990( 5در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که هرگونه تأثیر بر
ایمنی اعم از داخلی و بینالمللی بر تقاضای گردشگری تأثیر منفی میگذارد و اطمینان از
ایمنی و سالمت گردشگران کلیدی برای حفظ تقاضا برای گردشگری بینالمللی به درون است.
هال )2993( 1در مقالهای به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای جهان سوم و برخی از
مهم ترین مشکالت گردشگری این کشورها ازجمله نبود امنیت روانی و جانی پرداخته و بر لزوم
توجه دولت های جهان سوم در جهت از بین بردن این معضالت از طریق ایجاد پلیس
گردشگری تأکید نموده است .یوشانگ وانگ ( )2990پژوهشی با عنوان اثر بحران رویدادها و
فعالیتهای اقتصادی کالن روی تقاضا گردشگری درونمرزی تایوان انجام دادند و به این نتایج
دستیافت که هرگونه تأثیر بر ایمنی اعم از داخلی و بینالمللی بر تقاضای گردشگری تأثیر
منفی میگذارد و اطمینان از ایمنی و سالمت گردشگران کلیدی برای حفظ تقاضا برای
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گردشگری بینالمللی به درون است .رحمانیا و محمودی زرندیب )2965( 6در پژوهش خود به
این نتایج دست یافتند که امروزه وجود اقامتگاه و برقراری امنیت در این اقامتگاهها از مهمترین
فاکتورها در ایجاد برقراری امنیت برای گردشگران میباشد .وجود امنیت و ایمنی از فاکتورهای
ضروری برای گردشگری و رضایت از مقصد گردشگری میباشد (کروز میاِن و همکاران،2
 .)2961نتایج تحقیق جِرمِند و جِرمِند-جورِی )2961( 9و ویال و همکاران )2961( 0به ایمنی
زیستمحیطی با تأکید بر سیاستهای جغرافیایی ،دستورالعملهای برنامهریزی ،قوانین مربوط
به آن ،مسئولیتپذیری مسئوالن و اقدامات پیشگیرانه امنیتی در برابر محیطزیست اشاره دارند.
همچنین هاسان ،خان آفریدی و عرفان خان )2961( 5به چالشهای زیستمحیطی و عدم
وجود امنیت زیستمحیطی با گسترش بیرویه و بیبرنامه گردشگری اشاره کردند .نتایج
بهدستآمده از پژوهش سیمپسون ،سیمپسون و کروزمیلَن )2961( 1نشان داد که رسانهها در
شکل دادن ادراکات گردشگران در مورد برقراری امنیت اثربخش توسط نیروهای امنیتی نقش
اساسی ایفا میکنند .نتایج پژوهشهای بِیکِر و همکاران ،)2965( 1گوهار و کَشمَن )2961( 3و
آزدمیر و سیتوگلو )2961( 0در مورد امنیت غذایی حاکی از آن است که استفاده از اصل
پیششرط احتیاط ،اقدامات حفاظتی از طریق مشارکت اجتماعی و تعامل ذینفعان برای
برقراری امنیت غذایی گردشگران از مهمترین فاکتورهای امنیت غذایی در حوزه گردشگری
میباشد .همچنین بوراتان اِسکِی و توفیکیزینو )2961( 69پژوهشی در راستای سیاست امنیت
غذایی گردشگران انجام دادند و بر بهبود زیرساختهای تهیه غذا و قیمتها برای جذب
گردشگر تأکید کردند.
66
نتایج پژوهش کَرو و میگوئل مارتینز در سال  2961حاکی از آن بود که میهمانان و
گردشگران تمایل به پرداخت قیمت باالتر یا هزینه اضافهتر در کشورهای اروپایی را دارند اگر
62
که یک هتل با سطح امنیت ،نظافت و موقعیت باالتر به آنها ارائه شود .راوُ و همکاران
1

. Rahmania & mahmoody zarandib
. Cruz-Mian & et all
3
. Germond & Germond-Duret
4
. Villa & et all
5
. Hassan, Afridi & Khan
6
. Simpson, Simpson & Cruz-Milan
7
. Baker & et all
8
. Gohar & Cashman
9
. Ozdemir & Seyitoglu
10
. Boratynska & Tofiq Huseynov
11
. Cro & Martins
12
. Rao & et all
2
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( )2961در پژوهشی خود به نقش امنیت پایدار در سرزمینهای روستایی برای توسعه
گردشگری روستایی اشاره کردند .صامتی و همکاران ( )6900معتقدند امنیت اولین و
اساسیترین نیاز یک گردشگر محسوب میشود .کاهش در میزان ورود گردشگر درنتیجه
آشوب ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است .به عبارتی ثبات
سیاسی و حاکمیت قانون برافزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسالمی تأثیرگذار است.
رضا نژاد و همکاران ( )6900سه دسته عوامل اجتماعی ،زمینهای و کالبدی در تعامل با یکدیگر
بهصورت اندام وار چگونگی احساس امنیت در فضاهای عمومی را تبیین میکنند .لذا ،پیشنهاد
می شود برای دستیابی به الگوی مناسب احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری ،باید به
شاخصهای فضایی کالبدی ،اجتماعی و زمینهای بهطور توأمان توجه شود .قنبری و غالمی
( )6905به بررسی نقش مهم امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری پرداختند .یافتههای
بهدستآمده حاکی از آن است که ضعف مدیریتی ،گسترش اماکن بیمجوز جهت اسکان
گردشگران ،ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مردم ،ناامنی اجتماعی با جذب گردشگری رابطه
معناداری وجود دارد و بر اساس فرضیه اصلی بین امنیت و جذب گردشگری شهر چالوس رابطه
معناداری وجود دارد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه گردشگری به عنوان یکی از فعالیتهای بسیار سودمند توسعهای مطرح است میتوان از
توسعه گردشگری به عنوان فعالیت مکملی در راستای توسعه روستایی و شهری و به ویژه حل
معضل های مناطق مرزی نام برد و به دنبال این امر در مسیر امنیت ملی پایدار گام برداشت
(منوچهری .)6909 ،اما نکته حائز اهمیت این است که دستیابی به اهداف مطلوب گردشگری،
بهویژه در مناطق حاشیه ای و پر مسئله ،نیازمند تأمین و برقراری عنصر و عامل مهمی به نام
امنیت می باشد .واقعیت این است که بدون امنیت هرگونه تالشی در راستای پویایی و توسعه
ازجمله توسعه گردشگری با شکست مواجه خواهد شد .اصوالً تا امنیت برقرار نباشد ،سفری
شکل نخواه د گرفت و سخن گفتن پیرامون این مطلب بیهوده خواهد بود .بر اساس آنچه گفته
شد ،هرگاه در سطح جامعه بستر مناسب امنیتی فراهم باشد ،افراد سفر میکنند و در پی آن
است که فعالیتهای مربوط به گردشگری رونق مییابند و اگر گردشگران نسبت به مقصدی
احساس ناامنی داشته باشند ،هرگز به آنجا سفر نمیکنند .بیشک تأمین امنیت و مهمتر از آن،
احساس امنیت گردشگران نیز بدون حضور فعال نهادهای امنیتی و انتظامی امکانپذیر نخواهد
بود؛ اهمیت این امر دستاندرکاران امنیتی ،انتظامی و برنامهریزان توسعه گردشگری کشور را
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به توجه بیشتر این امر سوق میدهد .بنابراین ،میتوان در یک ارتباط و بازخورد متقابل عنوان
کرد که توسعه فراهمکننده امنیت و تأمین امنیت نیز فراهمکننده بسترهای گسترش
فعالیتهای توسعهای ازجمله گردشگری است که عملکرد نهادهای امنیتی و انتظامی نقش
تعیین کننده ای در روانی ،پویایی و بقای این بازخورد و ارتباطات دارند .در این خصوص ،در این
پژوهش برخی عوامل مؤثر در فرایند امنیت در توسعه گردشگری پایدار شناسایی شد که با
شناخت و عمل به آنها میتوان در آینده تصمیمات صحیحتری را درباره امنیت در حوزه
گردشگری و اهداف آن و توسعه پایدار اتخاذ نمود.
سؤال اصلی
الگوی امنیت در اکوتوریسم دارای چه مؤلفههای کلیدی است؟
سؤالهای فرعی
 .1بر اساس سوابق نظری و پژوهشی موجود و نظر آگااهیدهنادگان کلیادی مارتبط باا
موضوع ،امنیت در توسعه گردشگری پایدار دارای چه ابعاد کلیدی است؟
 .2بر اساس سوابق نظری و پژوهشی موجود و نظر آگااهیدهنادگان کلیادی مارتبط باا
موضوع ،امنیت در توسعه گردشگری پایدار دارای چه مؤلفههای کلیدی است؟
 .3بر اساس سوابق نظری و پژوهشی موجود و نظر آگااهیدهنادگان کلیادی مارتبط باا
موضوع ،امنیت در توسعه گردشگری پایدار دارای چه شاخصهای کلیدی است؟
روششناسی پژوهش
روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و از نوع مطالعه موردی میباشد که با استفاده از تحلیل
مضمون( 6شناسایی یک پدیده) و شبکه مضمونها( 2تشریح یک پدیده) در سه سطح
مضمونهای پایه( 9کدها و نکات کلیدی موجود در متن) ،مضمونهای سازماندهنده( 0مقوالت
بهدستآمده از ترکیب و تلخیص مضمونهای پایه) و مضمونهای فراگیر( 5مضمونهای عالی
دربرگیرندهی اصول حاکم بر متن بهعنوان یک کل) به طراحی الگوی کیفی امنیت در توسعه
گردشگری پایدار پرداختهشده است.
1

. Thematic Analysis
. Thematic Networks
3
. Basic themes
4
. Organizing themes
5
. Global themes
2
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مشارکتکنندگان در این پژوهش ،صاحبنظاران و متخصصاان در حاوزه امنیات و گردشاگری
بودند که با روش نمونهگیری هدفمند صاحبنظران کلیدی 6و تکنیک اشباع نظری ،2تعاداد 69
نفر ،بهعنوان مشارکتکننده در این پژوهش انتخاب شدند.
9
در پژوهش حاضر ،از دو ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با گاروههاای کاانونی و بررسای
اسناد 0برای گردآوری دادهها استفاده شد .در قسمت مصاحبه با گروههای کانونی ،باا  69نفار از
صاحبنظران و متخصصان حوزه امنیت و گردشگری مصااحبه صاورت گرفات .در بخاش ساند
کاوی نیز از منابع مختلفی همچون ،کتابها ،پایانناماههاا و مجاالت فارسای و انگلیسای بارای
استخراج مضمونهای پایه ،سازماندهنده و فراگیر الگوی کیفای امنیات در توساعه گردشاگری
پایدار استفاده شد.
محقق پس از انجام هماهنگیهای الزم ،با حضور در دفتر کار برخی از صاحبنظران و همچناین
از طریق تلفن نیز با صاحبنظران و متخصصان امنیت و گردشگری ارتباط برقرار نمود و با طرح
سؤالهای باز و بسته نظرات آنها را یکی پس از دیگری دریافت کرد تا جایی که پاس از انجاام
 69مورد مصاحبه ،دیگر اطالعات جدیدی اضافه نشد و کفایت گردآوری اطالعات محرز گردیاد.
بهعالوه کتب ،مقاالت ،پایاننامهها و منابع فارسی و انگلیسی متعددی را در ارتبااط باا موضاوع،
مطالعه و مفاهیم ،عبارات و واژههای کلیدی مرتبط با الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشاگری
پایدار را استخراج نمود.
یافتههای پژوهش
محقق پس از گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با متخصصین و مطالعه منابع مختلفی
همچون ،کتابها ،پایاننامهها و مجالت فارسی و انگلیسی با استفاده از تحلیل مضمون و شبکه
مضامین به شناخت الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پایدار دست یافت .مراحل آن به
شرح زیر میباشد .مرحله اول) مضمونهای پایه :در این مرحله خط به خط یادداشتها توسط
محقق موردمطالعه قرار گرفت و کدها و نکات کلیدی موجود در متن و مفاهیم بهعنوان
مضمونهای پایه مرتبط با الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پایدار انتخاب شد .مرحله
دوم) مضمونهای سازماندهنده :در این مرحله ،مقوالت بهدستآمده از ترکیب و تلخیص
مضمونهای پایه طبقهبندی گردید .مرحله سوم) مضمونهای فراگیر :در این مرحله،
مضمونهای فراگیر از ترکیب و تلخیص مضمونهای سازمان دهنده طبقهبندی گردیدند.
1

. Critical case
. Theoretical Saturation
3
. Focus groups interview
4
. Documents
2
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یافتههای بهدستآمده از مرحله اول ،دوم و سوم بهصورت ترکیبی در جدول ( )6گزارششده
است.
جدول ( )1مضمونهای پایه ،سازماندهنده و فراگیر الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پایدار
ابعاد

مؤلفه

شاخص
اعطای امتیاز به بخش خصوصی جهت جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت
گردشگری

امنیت

افزایش سطوح عرضه و تقاضا در صنعت گردشگری

سرمایه-

شفافیت در پرداخت مالیات برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی

گذاری

تضمین امنیت مالی و تنظیم بیمه سرمایه برای سرمایهگذاران گردشگری
آمادگی مؤسسات مالی برای ارتباط با بانکهای خارجی و جذب سرمایهگذاری در
گردشگری

امنیت

بهبود عملکرد بانکهای گردشگری و همکاری آنان با فعالین گردشگری

اقتصادی

بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان بهواسطه ورود ارز توسط گردشگران خارجی
امنیت
رفاهی

افزایش اشتغال در بخش گردشگری
تضمین امنیت مالی روستاییان بهواسطه توسعه گردشگری روستایی
افزایش کارآفرینی در گردشگری
تنظیم کارتهای اعتباری بینالمللی برای تضمین امنیت مالی گردشگران خارجی
تأمین صلح و آرامش برای مردم و گردشگران توسط دولت
بهبود قانونگذاری و قانون مداری در صنعت گردشگری
نظارت و کنترل بر ورود جاسوسها به کشور بهعنوان گردشگر
همکاری نیروی انتظامی جهت تأمین امنیت گردشگران در برابر آشفتگیهای سیاسی

امنیت
داخلی

تسهیل امور مرزی بهواسطه وجود امنیت در کشور
ایجاد پلیس گردشگری دارای آموزش متناسب با صنعت گردشگری
تأمین امنیت مناطق مرزی برای حضور بیشتر گردشگران
حفاظت از گردشگران در برابر جیببری و سرقت
حفاظت در برابر کالهبرداری و فریب ،گرانفروشی و کمفروشی به گردشگران
رعایت عدالت اجتماعی بین گردشگران داخلی و خارجی
افزایش رایزنی و مراودات خارجی جهت توسعه صنعت گردشگری

امنیت
سیاسی

امنیت

افزایش همکاری سفارتخانههای ایران برای معرفی ایران بهعنوان یک مقصد امن
گردشگری

خارجی

تالش برای کاهش ایران هراسی
مصونیت کشور در برابر تهدیدات خارجی
تالش برای کاهش تبلیغات منفی و تصویرسازیهای نادرست از ایران ،در رسانههای
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مؤلفه
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شاخص
خارجی
تأمین امنیت گردشگران در برابر جنگ و حمالت تروریستی
تضمین رعایت اصول و الگوهای اخالقی جامعه میزبان توسط گردشگران
حفظ فرهنگ و یادمانهای ارزشمند گذشتگان

امنیت
نژادی

جلوگیری از تجاری شدن افراطی زندگی مردم و آداب و رسوم سنتی
احیای آداب و رسوم روبهزوال
حفظ الگوهای سنتی لهجهها و گویشها
تضمین احترام به فرهنگ مذهبی در کشور
جلوگیری از اثرات نمایشی و تقلید مردم از الگوهای رفتاری و پوشاکی گردشگران
تضمین برخورد مؤدبانه جامعه محلی با گردشگران
تقویت فرهنگ میزبانی در جوامع بومی

امنیت
فرهنگی

امنیت

افزایش تعهد بین نسلها جهت همکاری برای تأمین امنیت

رفتاری

مشارکت بازدیدکنندگان و جامعه محلی در تأمین امنیت عمومی
افزایش تمایل به بازگشت مجدد گردشگران بهواسطه وجود امنیت
افزایش مدتزمان میانگین اقامت بازدیدکنندگان
آزادی بیان و استقبال از نظرات و انتقادات گردشگران
تالش برای افزایش رضایتمندی گردشگران بهواسطه تأمین امنیت

امنیت

بهبود تصویر ذهنی گردشگران از مقصد

ذهنی

بهبود ذهنیت مردم محلی برای پذیرش فرهنگهای متنوع گردشگران خارجی
جلوگیری از ایجاد ذهنیت منفی در گردشگران ناشی از نحوه برخورد نیروی انتظامی
تالش برای تصویرسازی مثبت از هویت قومی و ملی توسط رسانههای جمعی
کاهش خشونت علیه زنان بهواسطه حضور در صنعت گردشگری

امنیت
جنسیتی

تأمین امنیت اجتماعی ،ذهنی و روانی برای گردشگران زن
کاهش فساد و فحشا
جلوگیری از امکان تعرض جنسی به گردشگران
ایجاد فرصتهای برابر شغلی برای زنان و مردان در صنعت گردشگری
تضمین سالمت جسمی و روحی گردشگران در برابر خطرات و آسیبها

امنیت
جانی

کاهش خشونت توسط ساکنین برای مخالفت با گردشگران
تأمین امنیت جانی گردشگران در برابر گروگانگیری و سرقت
امنیت در برابر حشرات و جانوران خطرناک در طبیعت
امکان حرکت آزادانه در شهر در تمام ساعات شبانهروز
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ابعاد

مؤلفه

شاخص
آموزش راهنمایان تور متخصص و متعهد آشنا با مسائل امنیتی
تأمین امنیت غذایی گردشگران

امنیت

ارتقای سطح بهداشت محیطی و مراقبت در برابر بیماریهای واگیر برای گردشگران
و ساکنین

اجتماعی

افزایش آمادگی هنگام بروز بالیایی طبیعی
وجود خدمات ویژه برای بیماران در سفر
توسعه امنیت در بخش ترابری و حملونقل برای کاهش تلفات
بهبود فضای مبلمان شهری ،تداوم بصری و نورپردازی استاندارد
کنترل تهدیدات ناشی از عدم رعایت ایمنی و استاندارد در تأسیسات اقامتی
مقابله با اماکن بدون مجوز جهت اسکان گردشگران
اطالعرسانی به گردشگران در مورد مسدود شدن جادههای بینشهری
امنیت

بازسازی و بهسازی بناهای فرسوده با رعایت حفظ ارزشهای تاریخی و فرهنگی

فضایی

تأمین امنیت اقامتگاههای بومگردی
تأمین امنیت در جادههای بینشهری و مناطق دوردست
اصالح زیرساختهای ناقص فعلی
حفظ تنوع گونههای گیاهی و جانوری نادر و جانداران دریایی
اقدامات پیشگیرانه امنیتی در برابر تأسیسات شیمیایی زیستمحیطی
جلوگیری از تغییر اقلیم و آب و هوا

پایداری
اکولوژیکی

صرفهجویی در هزینههای حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از اتالف انرژی
کمک به حفظ الگوهای طبیعی زیستگاه حیاتوحش
توجه به مسئله گرم شدن زمین ،سوراخ شدن الیه ازون ،فرسایش تدریجی خاک و ...

امنیت

کاهش درگیری بین گروههای مردم بر سر استفاده از منابع تجدید ناپذیر

زیستمحیطی

تساوی در بهرهبرداری از منابع طبیعی
جلوگیری از انباشت زباله توسط گردشگران و ساکنین
پایداری
منظر

استفاده از مصالح و طرحوارههای طبیعی و بوم آورد جهت انطباق با محیط پیرامون
کاهش اثرات مخرب انسان بر اکوسیستم
کمک به حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از تغییر کاربری زمین
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محاسبه اعتبار و پایایی
برای سنجش روایی دادههای پژوهش حاضر ،عالوه بر اینکه مضمونهای پایه ،سازماندهنده و
فراگیر از مصاحبهها ،مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش انتخاب شدند ،نظریات و
رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز در این خصوص لحاظ شده و قبل از کدگذاری ،جرح و
تعدیل نهایی به عمل آمد .با استفاده از روش همسوسازی دادهها ،6اعتبار پذیری دادهها ،مورد
تأیید قرار گرفت .شواهد همسوسازی در جدول ( )2قابلمشاهده است.
جدول ( )2شواهد همسوسازی دادههای پژوهش
مضامین
عوامل

برآمده
از

پیشینههای نظری

تحقیقات عملی

مصاحبه
باسمنجی و حیدری6906 ،؛ شرفخانی و
همکاران6902 ،؛ اسماعیلی و باالیی،
6900؛ فالک2965 ،2

مرادیان6909 ،؛ استادی ،رفعت و
رئیسی6902 ،؛ زمانیان و موسوی،
6900؛ فالک2961 ،

امنیت
سرمایه-
گذاری
امنیت
رفاهی

صالحی امیری و افشاری نادری6909 ،؛
رضایی6909 ،؛ باپیری و همکاران6900 ،؛
رضایی و باالیی6905 ،

قیصری و حسینی6902 ،؛ زمانیان و
موسوی6900 ،؛ مارتین و همکاران،
2960؛ کروز میان و همکاران،
2961

امنیت
داخلی

تصدیقی6930 ،؛ بیکی6902 ،؛ ریکی و
همکاران6909 ،؛ رضایی6909 ،؛ اوپادایا و
همکاران2966 ،

بخارایی و همکاران6909 ،؛ مؤیدفر
و تقوایی6900 ،؛ شیبانی6905 ،؛
نعمت الهی و همکاران6905 ،؛
استینر2991 ،

شرفخانی و همکاران6902 ،؛ ریکی و
همکاران6909 ،؛ ساتانی2990 ،؛ کانوار،
2961؛ وندرهوک و دویتر2969 ،

مرادیان6909 ،؛ شیبانی6905 ،؛
ضرغام بروجنی و خسروانی
دهکردی2962 ،؛ یوشانگ وانگ،
2990؛ نیشتر 9و همکاران2961 ،

آشنا و اسماعیلی6933 ،؛ احمدی پور و
همکاران6930 ،؛ صالحی امیری و افشاری
نادری6930 ،؛ علیزاده6909 ،

حاجیانی 6905؛ قیصری و حسینی،
6902؛ میر لطفی و همکاران،
6900؛ جوادی ارجمند و همکاران،
6909

امنیت اقتصادی

امنیت سیاسی
امنیت
خارجی

امنیت فرهنگی

امنیت
نژادی

1

. Data triangulation
. Falk

2
3

. Nisthar & et al
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امنیت
رفتاری

غالمی6906 ،؛ غرایاق زندی6906 ،؛
چیتساز2969 ،؛ امینی2966 ،؛ آزدمیر و
سیتو گلو2961 ،

مؤیدفر و تقوایی6900 ،؛ شیبانی،
6905؛ نعمت الهی و همکاران،
6905؛ سیمپسون و همکاران،
2961

امنیت
ذهنی

شاهیوندی و همکاران6909 ،؛ حاجی
اسماعیلی و کیان پور6909 ،؛ صالحیامیری
و کریمیخوزانی6905 ،؛ بایبوردی و
کریمیان6909 ،

هزارجریبی6906 ،؛ خوشفر و
همکاران6902 ،؛ شیبانی6905 ،؛
نعمت الهی و همکاران6905 ،؛
هال2993 ،6

امنیت
جنسیتی

کلدی و سلحشوری6906 ،؛ چرمچیان
لنگرودی و علی بیگی6902 ،؛ اتلجئیک ،
2993؛ رامچورجی و پاکتین2966 ،9

کتابی و همکاران6932 ،؛ وثوقی و
قاسمی6909 ،؛ حاتمی و همکاران،
6900؛ سهرابزاده و همکاران،
6901؛ آ .مرما2965 ،0

امنیت
جانی

حسینی6930 ،؛ نبوی و همکاران6930 ،؛
استیری و عزیزی6905 ،؛ فستر و
همکاران2960 ،5

مؤمنی و نیکبخت6906 ،؛ خوشفر
و همکاران6902 ،؛ بخارایی و
همکاران6909 ،؛ شیبانی6905 ،

امنیت
فضایی

صیدایی و هدایتی مقدم6930 ،؛ رضانژاد و
همکاران6900 ،؛ میرحسینی و جهانبخش،
6905؛ قنبری و غالمی6905 ،

خوشفر و همکاران6902 ،؛ بخارایی
و همکاران6909 ،؛ مؤیدفر و تقوایی،
6900؛ رحمانیا و محمودی
زرندیب2965 ،1

پایداری
اکولوژیکی

مصلی نژاد6931 ،؛ کمالیمهاجر و فراهانی،
6906؛ حسنزاده6900 ،؛ فالکنر2960 ،1؛
گوهار و کشمن2961 ،3

عظیمی و همکاران6930 ،؛ ملکی و
همکاران6909 ،؛ پوراحمد و
همکاران6905 ،؛ هائو و همکاران،
2961؛ بیکر و همکاران2965 ،0

پایداری
منظر

کمالیمهاجر و فراهانی6906 ،؛ بوکی و
همکاران2991 ،؛ لو و همکاران2960 ،؛
کوستانزا2962 ،

پورجعفر ،صادقی و احمدی6930 ،؛
پیشرو و میکائیلی6906 ،؛ ذوقی
بارانی و عین شاهیمیرزا6900 ،؛
جرمند و جرمند جوری2961 ،69

امنیت
زیستمحیطی

2

1

. Hall

2

. Ateljevic

3

. Ramchurjee and Paktin

4

. A. Mrema
5
. Foster & et all
6
. Rahmania & Zarandib
7
. Falkner
8
. Gohar & Cashman
9
. Baker & et all
10
. Germond & Germond-Duret
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بحث و نتیجهگیری
اکنون اکوتوریسم بهعنوان یک صنعت درآمدزا و رونق دهنده چرخهای اقتصادی کشور ،نقش
مهمی در ارتباط بین ملل و اقوام در جهان دارد .از همه مهمتر اینکه گردشگران برای کشورها و
مناطقی که به آن سفر میکنند سفیرانی هستند که امنیت موجود در آن را همانطور که
هست ،توصیف میکنند؛ بنابراین یکی از مواردی که میبایست در گردشگری قویاً مورد تأکید
قرار گیرد امنیت است .لذا در این پژوهش تالش شد بر اساس نتایج و یافتههای حاصل از روش
تحلیل مضمون که بر روی دادههای برآمده از مصاحبه با متخصصان ،مبانی نظری و
پژوهشهای عملی به طراحی الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پرداخته شود .الگوی
مذکور متشکل از پنج بُعد (امنیت اقتصادی ،امنیت فرهنگی ،امنیت اجتماعی ،امنیت سیاسی،
امنیت زیستمحیطی) میباشد که میتواند بهعنوان ابعاد کلی یا عوامل اصلی و کلیدی
چارچوب مفهومی الگو در نظر گرفته شود؛ زیرا این ابعاد بیشترین توجه و تأکید را در بین
عناصر ،عوامل و ویژگیهای مطرحشده از سوی متخصصان مشارکتکننده در پژوهش و پیشینه
پژوهش در حوزه امنیت برای شکل دادن الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری به خود
اختصاص دادهاند .هر یک از این ابعاد که بهعنوان مضمونهای فراگیر دستهبندیشدهاند شامل
سطوح مختلفی هستند که در ادامه به ذکر هر یک و تأثیر آنها بر امنیت در توسعه گردشگری
در ایران پرداخته خواهد شد.
امنیت اقتصادی:

در اکثر کشورها هدف اصلی توسعه گردشگری کمک به رشد و توسعه اقتصادی جوامع است در
موارد متعددی نیز توسعه گردشگری اغلب ارزآوری ،ایجاد اشتغال و در سطح ناحیهای به توزیع
ثروت تأکید میکند .همانطور که در سال  2992نیز توسط سازمان جهانی گردشگری اعالم
گردید ،گردشگری ابزاری برای فقرزدایی و توزیع ثروت در جهان محسوب میشود و ازآنجاییکه
کشور ایران بهعنوان یکی از مناطق مستعد گردشگری محسوب شده و با توجه به پتانسیلهای
مناسبی که برای توسعه توریسم دارد ،این صنعت برای اقتصاد کشور حائز اهمیت بسیار
میباشد .ازاینرو اهداف و سیاستهای توسعه گردشگری در کشور باید بیشتر در قالب
فقرزدایی ،ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی گنجانده شود .امنیت اقتصادی و مالی بهعنوان
یکی از مهمترین انواع امنیت بهحساب میآید که از مهمترین جنبه آنکه باید برای گردشگران
ورودی مدنظر قرار گیرد ،ازجمله امکان استفاده از کارتهای اعتباری و جلوگیری از
سوءاستفادهها ی مالی در فروش کاالهای توریستی ،کم بودن دزدی و کالهبرداری ،مناسب
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بودن هزینهها و قیمت کاالها و خدمات میباشد ،همچنین در سطح کالنتر ،حمایت مالی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری از آژانسهای مسافرتی و دفاتر خدمات
گردشگری و ارائه خدمات مربوطه است ،چون وجود این خدمات میتواند باعث توسعه اقتصادی
گردشگری و بهتبع آن توسعه پایدار کشور گردد .با توجه به مطالب ذکر شده به منظور داشتن
توسعه گردشگری پایدار در حوزه اقتصادی امنیت در موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
امنیت سرمایهگذاری (اعطای امتیاز به بخش خصوصی جهت جذب سرمایهگذاری خارجی در
صنعت گردشگری ،افزایش سطوح عرضه و تقاضا در صنعت گردشگری ،شفافیت در پرداخت
مالیات برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،تضمین امنیت مالی و تنظیم بیمه سرمایه برای
سرمایهگذاران گردشگری ،آمادگی مؤسسات مالی برای ارتباط با بانکهای خارجی و جذب
سرمایهگذاری در گردشگری ،بهبود عملکرد بانکهای گردشگری و همکاری آنان با فعالین
گردشگری) و امنیت رفاهی ( بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان بهواسطه ورود ارز توسط
گردشگران خارجی ،افزایش اشتغال در بخش گردشگری ،تضمین امنیت مالی روستاییان
به واسطه توسعه گردشگری روستایی ،افزایش کارآفرینی در گردشگری ،تنظیم کارتهای
اعتباری بینالمللی برای تضمین امنیت مالی گردشگران خارجی).
امنیت فرهنگی:

از ارکان و پایههای زیربنایی و اساسی امنیت ،نگهداری فرهنگ درست و ارزشمند گذشتگان و
نیاکان است که این فرهنگ بر اثر مبادی اخالقی ،اجتماعی و دینی بهدستآمده است .از میان
تمام فرهنگها ،فرهنگ دین نقش بنیادی دارد .فرهنگ دین میتواند میان گویشهای
گوناگون ،گروههای متفاوت و ملتهای مختلف وحدت و یگانگی ایجاد کند (رضایی و باالیی،
 .)6905این مقوله یکی از مهم ترین انواع امنیت در رابطه با گردشگری است که با دیگر انواع
امنیتها ارتباط متقابل داشته و میتواند عامل بسیار مثبت و تشویقکنندهای در رواج سفر
باشد .فقدان آن نیز به افزایش تهدید ،ترس و اضطراب میانجامد (حاجی اسماعیلی و کیان پور،
 .)6909بین امنیت و فرهنگ رابطهای دوجانبه برقرار است که اثر متقابل بر یکدیگر دارند.
وجود یک فرهنگ زنده و پویا در جامعه ،نیازمند امنیت همهجانبه و پویا است .از یکسو اگر
امنیت نباشد جامعه آشفته می شود و از سوی دیگر ،در صورت نبود الگو ،هنجار و سبک زندگی
متناسب بافرهنگ جامعه ،آرامش از بین میرود .همچنین در راستای توسعه گردشگری پایدار
در حوزه فرهنگی باید به مواردی همچون واکنش مناسب اهالی محلی نسبت به گردشگران،
فقدان آشوب و درگیریهای خیابانی ،برقراری ارتباط آسان با شهروندان ،امکان حرکت آزادانه
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در شهر توریستی مورد نظر در تمام ساعات شبانهروز برای گردشگران ،نگرش مناسب اهالی
محلی ،عدم ازدحام در فضاهای گردشگری و حضور مناسب نیروی انتظامی اشاره کرد .در
راستای توسعه گردشگری پایدار در حوزه امنیت فرهنگی باید توصیههایی همچون امنیت نژادی
(تضمین رعایت اصول و الگوهای اخالقی جامعه میزبان توسط گردشگران ،حفظ فرهنگ و
یادمان های ارزشمند گذشتگان ،جلوگیری از تجاری شدن افراطی زندگی مردم و آداب و رسوم
سنتی ،حفظ الگوهای سنتی لهجهها و گویشها ،تضمین احترام به فرهنگ مذهبی در کشور،
جلوگیری از اثرات نمایشی و تقلید مردم از الگوهای رفتاری و پوشاکی گردشگران)؛ امنیت
رفتاری (تضمین برخورد مؤدبانه جامعه محلی با گردشگران ،تقویت فرهنگ میزبانی در جوامع
بومی ،افزایش تعهد بین نسل ها جهت همکاری برای تأمین امنیت ،مشارکت بازدیدکنندگان و
جامعه محلی در تأمین امنیت عمومی ،افزایش تمایل به بازگشت مجدد گردشگران بهواسطه
وجود امنیت ،افزایش مدتزمان میانگین اقامت بازدیدکنندگان) و امنیت ذهنی (آزادی بیان و
استقبال از نظرات و انتقادات گردشگران ،تالش برای افزایش رضایتمندی گردشگران بهواسطه
تأمین امنیت ،بهبود تصویر ذهنی گردشگران از مقصد ،بهبود ذهنیت مردم محلی برای پذیرش
فرهنگ های متنوع گردشگران خارجی ،جلوگیری از ایجاد ذهنیت منفی در گردشگران ناشی از
نحوه برخورد نیروی انتظامی ،تالش برای تصویرسازی مثبت از هویت قومی و ملی توسط
رسانههای جمعی) مورد توجه قرار گیرد.
امنیت اجتماعی:

الزمه رسیدن به امنیت اجتماعی در راستای همکاری همهجانبه تمام آحاد جامعه و نهادها
بهخصوص نهاد نیروی انتظامی که مسئول کنترل امنیت جامع را بر عهده دارد ،است.
همانگونه که تأمین امنیت اجتماعی در جامعه مهم است زیرا باعث به وجود آمدن و شکوفا
شدن استعدادهایی میشود که در جامعه به دلیل نبودن امنیت امکان رشد و شکوفایی نداشته
و از ترس اتفاق ناخوشایند به خود اجازه ظهور نمیدهند .همچنین برخورداری از امنیت
اجتماعی باعث داشتن احساس آرامش و تعادل روحی و روانی و کاستن از استرسهای ناشی از
احتمال خطر را برای افراد میدهد .افراد با داشتن امنیت اجتماعی میتوانند از تمام امکانات
موجود به نحو احسنت استفاده کنند و راه تعالی خود و پیشبرد جامع به سمت خودشکوفایی و
درجات عالی را پشت سر بگذارند .در جامعه ایران با قدمت تاریخی باال وقتی امنیت در
تفرجگاهها و مناطق گردشگری فراهم باشد دربهای کشور به روی تمام توریستهای داخلی و
خارجی بازمیگردد که خود باعث توسعه پایدار کشور در تمام زمینهها ازجمله توسعه اجتماعی
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می شود .با توجه به مطالب ذکر شده به منظور داشتن توسعه گردشگری آنهم از نوع پایدار آن
در حوزه امنیت اجتماعی مواردی ازجمله امنیت جنسیتی (کاهش خشونت علیه زنان بهواسطه
حضور در صنعت گردشگری ،تأمین امنیت اجتماعی ،ذهنی و روانی برای گردشگران زن،
جلوگیری از امکان تعرض جنسی به گردشگران ،ایجاد فرصتهای برابر شغلی برای زنان و
مردان در صنعت گردشگری) ،امنیت جانی (تضمین سالمت جسمی و روحی گردشگران در
برابر خطرات و آسیب ها ،کاهش خشونت توسط ساکنین برای مخالفت با گردشگران ،تأمین
امنیت جانی گردشگران در برابر گروگانگیری و سرقت ،امکان حرکت آزادانه در شهر در تمام
ساعات شبانه روز ،آموزش راهنمایان تور متخصص و متعهد آشنا با مسائل امنیتی ،ارتقای سطح
بهداشت محیطی و مراقبت در برابر بیماریهای واگیر برای گردشگران و ساکنین ،وجود
خدمات ویژه برای بیماران در سفر) و امنیت فضایی (توسعه امنیت در بخش ترابری و
حمل ونقل برای کاهش تلفات ،بهبود فضای مبلمان شهری ،تداوم بصری و نورپردازی استاندارد،
کنترل تهدیدات ناشی از عدم رعایت ایمنی و استاندارد در تأسیسات اقامتی ،مقابله با اماکن
بدون مجوز جهت اسکان گردشگران ،اطالعرسانی به گردشگران در مورد مسدود شدن
جادههای بینشهری ،بازسازی و بهسازی بناهای فرسوده با رعایت حفظ ارزشهای تاریخی و
فرهنگی ،تأمین امنیت اقامتگاههای بومگردی ،تأمین امنیت در جادههای بینشهری و مناطق
دوردست) باید فراهم گردد.
امنیت سیاسی:

توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت سیاسی در آن کشور است و نیز
زمانی گردشگری در کشور رونق میباید که توجه دولت آن برای امنیت گردشگران بیشتر شده
باشد .مقاصد گردشگری در تمام نقاط مختلف یک کشور پراکنده است ،درصورتیکه امنیت در
این مناطق تأمین شود ،ضریب امنیت ملی و سیاسی آن کشور نیز افزایش مییابد و عالوه بر
این ،ورود گردشگران خارجی به یک کشور نهتنها موجب تهدید امنیت سیاسی نمیشود بلکه
به تحکیم آن نیز کمک میکند ،لذا با توجه به اینکه رابطه دوسویه بین توسعه صنعت
گردشگری و امنیت سیاسی وجود دارد میتوان گفت که امنیت سیاسی نقش بسزایی در توسعه
صنعت گردشگری در کشور را دارد که باید به آن توجه ویژهای مبذول نمود .در راستای توسعه
گردشگری پایدار در حوزه امنیت سیاسی باید توصیههایی همچون فقدان جرم و جنایت در
مناطق گردشگری ،کمبودن تصادفات جادهای ،فقدان حضور افراد شرور و تروریسم در منطقه،
تأمین صلح و آرامش برای مردم و گردشگران توسط دولت ،بهبود قانونگذاری و قانون مداری
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در صنعت گردشگری ،نظارت و کنترل بر ورود جاسوسها به کشور بهعنوان گردشگر ،همکاری
نیروی انتظامی جهت تأمین امنیت گردشگران در برابر آشفتگیهای سیاسی ،تسهیل امور مرزی
به واسطه وجود امنیت در کشور ،ایجاد پلیس گردشگری دارای آموزش متناسب با صنعت
گردشگری ،تأم ین امنیت مناطق مرزی برای حضور بیشتر گردشگران ،حفاظت از گردشگران در
برابر جیببری و سرقت ،حفاظت در برابر کالهبرداری و فریب ،گرانفروشی و کمفروشی به
گردشگران ،رعایت عدالت اجتماعی بین گردشگران داخلی و خارجی ،افزایش رایزنی و مراودات
خارجی جهت توسعه صنعت گردشگری ،افزایش همکاری سفارتخانههای ایران برای معرفی
ایران به عنوان یک مقصد امن گردشگری ،تالش برای کاهش تبلیغات منفی و تصویرسازیهای
نادرست از ایران ،در رسانههای خارجی را مدنظر قرار داد.
امنیت زیستمحیطی:

برقراری تعادل و توازن بین الزامات حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی و توسعه میتواند
رویکرد مناسبی در عصر حاضر باشد .تلفیق اصول و الزامات محیطزیستی در نظام برنامهریزی
توسعهای کشورها و ضرورت شکلگیری نظام یکپارچه تصمیمگیری که تلفیقی از حوزههای
محیطزیست و توسعه یا همان توسعه پایدار است ،امروزه از اولویتهای اصلی بسیاری از
دولتهاست (محمد زاده .)6930 ،از سوی دیگر حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که بهطور
مساوی نیازهای نسل کنونی و نسلهای آینده را درزمینهی توسعه و حفظ محیطزیست برآورده
سازد .ازاینرو گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا درآید تا بتواند حرکت
امیدبخشی را در توسعهی همهجانبهی فضاهای جغرافیایی تضمین کند .در راستای توسعه
گردشگری پایدار در حوزه امنیت زیستمحیطی باید به پایداری اکولوژیکی (شامل موارد
همچون حفظ تنوع گونههای گیاهی و جانوری نادر و جانداران دریایی ،اقدامات پیشگیرانه
امنیتی در برابر تأسیسات شیمیایی زیست محیطی ،جلوگیری از تغییر اقلیم و آب و هوا،
صرفهجویی در هزینههای حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از اتالف انرژی ،کمک به حفظ
الگوهای طبیعی زیستگاه حیاتوحش ،توجه به مسئله گرم شدن زمین ،سوراخ شدن الیه ازون،
فرسایش تدریجی خاک ،کاهش درگیری بین گروههای مردم بر سر استفاده از منابع تجدید
ناپذیر) و پایداری منظر (شامل مواردی همچون تساوی در بهرهبرداری از منابع طبیعی،
جلوگیری از انباشت زباله توسط گردشگران و ساکنین ،استفاده از مصالح و طرحوارههای
طبیعی و بوم آورد جهت انطباق با محیط پیرامون ،کاهش اثرات مخرب انسان بر اکوسیستم،
کمک به حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از تغییر کاربری زمین) توجه ویژه نمود؛ چرا که
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توسعه زمانی به پایداری ختم خواهد شد که محیط زیست پیرامون از انواع تخریبها در امان
باشد.
الگوی نهایی امنیت در گردشگری پایدار
با توجه به مباحث مطرح شده ،نهایتاً الگوی امنیت در توسعه گردشگری شامل پنج بعد امنیت
اقتصادی (مشتمل بر مؤلفههای امنیت سرمایهگذار و امنیت رفاهی)؛ بعد امنیت فرهنگی
(مشتمل بر امنیت نژادی ،امنیت رفتاری ،امنیت ذهنی)؛ بعد امنیت اجتماعی (مشتمل بر
امنیت جانی ،امنیت جنسیتی و امنیت فضایی)؛ بعد امنیت زیستمحیطی (مشتمل بر پایداری
منظر و پایداری اکولوژیکی) و بعد امنیت سیاسی (مشتمل بر امنیت داخلی و امنیت خارجی)
میباشد .این ابعاد با یکدیگر شکل گرفته و تغییر در هر کدام ،تغییر در ابعاد دیگر را موجب
خواهد شد .شکل شماره ( )6ابعاد پنجگانه مذکور و ارتباط آنها را نشان میدهد.
امنیت
سرمایهگذار
ی

امنیت
رفاهی

امنیت
اقتصاد
ی

امنیت نژادی

امنیت رفتاری

امنیت
جانی

امنیت
فرهنگی

امنیت

امنیت در
گردشگری
پایدار

امنیت ذهنی

امنیت
فضایی

اجتماع
ی
امنیت
جنسیتی

امنیت
سیاسی

امنیت
زیستمحیط
ی

امنیت
داخلی
امنیت
خارجی

پایداری
منظر
پایداری
اکولوژیکی

شکل ( )1شبکه مضمون امنیت در توسعه گردشگری پایدار
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با توجه به یافتههای پژوهش برای ابعاد الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پیشنهادهای
زیر ارائه میگردد:
 با توجه به اینکه امنیت و گردشگری رابطه مستقیم با هم دارند ،میطلبد ارگانهای
مربوطه هماهنگی الزم را در مورد گردشگری و امنیت داشته باشند ،زیرا نخستین و
مهمترین عامل در جذب گردشگران ،تأمین امنیت منطقه سفر میباشد؛
 فراهم نمودن بسترهای مناسب امنیت در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
سیاسی ،کالبدی و زیرساختی در راستای تحقق گردشگری پایدار در کشور؛
 ایجاد امنیت در فضاهای کالبدی جذاب ،تکمیل و توسعه زیرساختی مناسب و فضای
امن برای گردشگران و سرمایهگذاران در این حوزه؛
 فراهم کردن امنیت برای نهادها و سازمانهای تصمیمگیری و برنامهریزی توسعه
گردشگری و مسئولیتپذیر بودن و پاسخگویی به مسائل؛
 تقویت دیدگاه مثبت به توسعه گردشگری در مسئولین و سیاستگذاران با ایجاد
فضای مناسب امنیتی؛
 داشتن برنامهریزی مناسب و نظاممند امنیتی برای مقابله با مشکالت احتمالی ناشی از
اختالفات فرهنگی؛
 جلوگیری از وقوع حوادث و رخدادهای داخلی بر علیه گردشگران بینالمللی.
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آشنا ،حسامالدین و اسمعیلی ،محمدصادق ( .)6933امنیت فرهنگی ،مفهومی فراسوی امنیت ملی و
امنیت انسانی .مجله راهبرد فرهنگ.19-09 :)5( ،
باپیری ،امیدعلی؛ کمربیگی ،خلیل و درویشی ،فرزاد ( .)6900بررسی میزان احساس امنیت
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اجتماعمحور ،طراحی و چاپ اداره تبلیغات .معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ا اداره کل مطالعات
اجتماعی.
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هویت قومی بر امنیت پایدار ،مطالعه موردی منطقه کردستان ایران قومیت کرد .فصلنامه تحقیقات
سیاسی بینالمللی.601-632 ،)26( ،
چرمچیانلنگردوی ،مهذی و علیبیکی ،امیرحسین .)6902( .بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی
روانشناختی زنان روستایی .فصلنامه زن و جامعه.615-602 ،)6(0 ،
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حاتمی ،علی؛ احمد ،بختیار و اسماعیلی ،عطاء .)6900( .بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس
امنیت اجتماعی شهروندان موردمطالعه :زنان شهر کرمانشاه .پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم
اجتماعی.699-626 ،0)66( ،
حاجی اسماعیلی ،لیال و کیانپور ،مسعود .)6909( .امنیت گردشگری و مشکالت آن از دیدگاه
مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان .پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،
.05-19 ،)3(،9
حاجیانی ،ابراهیم .)6905( .امنیت هویت :مبانی و چارچوب مفهومی .مجله جامعهشناسی ایران،
.9-95 ،)0(61
حسنزاده ،فریبا .)6900( .گردشگری سبز ،محیطزیست و توسعه پایدار .فصلنامه فضای گردشگری،
.90-01 ،)60(0
حسینی ،سیدتقی .)6930( .چالشهای گردشگری در سواحل دریای خزر .فصلنامه علمی تخصصی
طبرستان.690-629 ،6)9( ،
خوشفر ،غالمرضا؛ اسفندیان ،آزیتا؛ رحمانی ،مریم .)6902( .بررسی احساس امنیت فردی و
اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعهی موردی :گردشگران منطقهی
گردشگری نهارخوران و النگدرهی شهر گرگان .مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری،)1(2 ،
.292-636
ذوالقدر ،علی و کرمی ،ابوالفضل ( .)6906بررسی تأثیر عملکرد مسئولین بر احساس امنیت
گردشگران استان زنجان .فصلنامه دانش انتظامی زنجان.11-09 ،)9(6 ،
ذوقیباراتی ،کاظم و عینشاهی میرزا ،محمد ( .)6900راهبردهای بهبود چالشهای امنیت
زیستمحیطی .فصلنامه آفاق امنیت.601-225 ،)21(3 ،
رضانژاد ،مرضیه؛ موسی کاظمی ،رفیعیان؛ مجتبی و رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا ( .)6900الگوی
فضایی اندام وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی :شهر بندرعباس.
پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.10-30 ،)66(0 ،
رضایی ،مجتبی ( .)6909بررسی اجمالی نقش توریست و تأثیر آن بر مسئله امنیت ملی .اولین
همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران ،همدان.
رضایی ،مهدی و باالیی ،حمید ( .)6905امنیت و حقوق شهروندی؛ تقدم یا تأخر .فصلنامه آفاق
امنیت.01-626 ،)99(0 ،
ریکی ،علی؛ ریکی ،جواد و کیانمنش ،سمیرا ( .)6909نقش امنیت در توسعه گردشگری مناطق
مرزی مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان .اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در
ایران ،همدان.
زمانیان ،زهرا و موسوی ،اشرفالسادات ( .)6900امنیت و اشتغال و شاخصهای اندازهگیری آن.
ماهنامه اجتماعی اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه.0-25 ،)632( ،
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سهرابزاده ،مهران؛ عباسی ،الهام؛ سعادتی ،موسی و صمدزاده ،حسن ( .)6901تبیین جامعه-
شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تبریز .مجله نظم
و امنیت انتظامی.6-21 ،)2(69 ،
شاهیوندی ،احمد؛ ربانی ،رسول؛ دهقاننیا ،محمد منصور و ناظر حضرت ،جعفر .)6909( .نقش
پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری نمونه موردی شهر اصفهان .فصلنامه مطالعات اجتماعی،
(.90-19 ،)21
شاهیوندی ،احمد؛ رییسی وانانی ،رضا؛ و سلطانی ،مرضیه .)6909( .تأثیر امنیت روانی و اجتماعی
بر جذب گردشگران خارجی (نمونه موردی گردشگران خارجی واردشده به شهر اصفهان در سال
 .)6930فصلنامه نظم و امنیت انتظامی.615-691 :)6( ،
شرفخانی ،جعفر؛ وفایینژاد ،پریسا و خناری امری ،مریم .)6902( .موانع و جالشهای اقتصادی
امنیتی گردشگری در کشورهای حوزه خلیجفارس .اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت-
گردی و جغرافیا ،همدان.
شیبانی ،علی ( .)6905بررسی وضعیت امنیت گردشگری از نظر نیروی انتظامی و نقش آن در بهبود
امنیت گردشگران مورد مطالعه استان سمنان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده گردشگری و
کویر شناسی دانشگاه سمنان.
صالحی امیری ،سیدرضا و افشاری نادری؛ افسر .)6930( .مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای
امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران .مجله راهبرد.00-11 ،)50(29 ،
صامتی ،مجید ،حسینی کندلجی ،میرهادی و احسانی فرید ،مینا .)6900( .بررسی ثبات سیاسی و
حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی :کشورهای منتخب اسالمی طی دوره
 .6001-2962پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.6-60 ،)66(0 ،
صیدایی ،سید اسکندر و هدایتی مقدم ،زهرا ( .)6930نقش امنیت در توسعه گردشگری .فصلنامه
تخصصی علوم اجتماعی.669-01 ،)3(0 ،
ضرغام بروجنی ،حمید و خسروانی دهکردی ،افروز ( .)2962اثرات توسعهی گردشگری بر شاخص-
های صلح جهانی .مطالعات مدیریت گردشگری.25-01،)60(1 ،
عظیمی ،ناصرعلی؛ بلیک ،ژانت و مجایی ،سیدمحمد ( .)6930گردشگری با محیط زیستی پایدار –
نقش میراث فرهنگی و تعمقی بر ایران .مجله علوم محیطی.661-690 ،)9(1 ،
علیزاده ،سلیمان ( .)6909ابعاد و مؤلفههای امنیت فرهنگی از منظر امام خمینی (ره) .فصلنامه
پژوهشهای حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع).05-622 ،)2(9 ،
غرایاق زندی ،داوود ( .)6906نسبت اخالق و امنیت :امکانی برای امنیت اخالقی .مطالعات راهبردی،
.36-693 ،)53(23
غالمی ،علیرضا ( .)6906مدیریت بحران در سواحل دریای خزر ،چالشها و راهکارها .دفاتر
تحقیقات کاربردی استانهای مازندران و گلستان ،چاپ .909-955 ،6
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قنبری ،سوده و غالمی ،سارا ( .)6905بررسی نقش مهم امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری.
چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامهریزی ،معماری و شهرسازی.
قیصری ،نوراهلل و حسینی ،سیدمهدی ( .)6902ابعاد و شاخصهای امنیت پایدار ،مبتنی بر مدل
مهندسی همگرایی ملی .فصلنامه آفاق امنیت.16-691 ،)29(1 ،
کتابی ،محمود؛ یزدخواستی ،بهجت و فرخی راستایی ،زهرا ( .)6932بررسی زنان برای مشارکت در
توسعه .مجله پژوهش زنان.5-99 ،)6(9 ،
کلدی ،علیرضا و سلحشوری ،پروانه ( .)6906بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان.
مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران.1-29 ،)0(0 ،
کمالیمهاجر ،مرضیه و فراهانی ،بنفشه ( ،)6906فرهنگ زیستمحیطی راهکاری جهت توسعه
گردشگری پایدار .اولین همایش ملی گردشگری و طبیعتگردی ایران زمین.
لطفی ،حیدر و خامهچی ،محسن ( .)6906نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل .همایش ملی
شهرهای مرزی و امنیت ،چالشها و رهیافتها.6-29 ،
لطفیفر ،مجتبی و غفوری ،حسین ( .)6906نقش امنیت در توسعه گردشگری (موردشناسی:
چابهار) .اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران.
محالتی ،صالحالدین ( .)6939درآمدی بر جهانگردی .تهران :نشر دانشگاه شهید بهشتی.
محمد زاده ،محمد ( .)6930سند ملی محیطزیست .تهران :سازمان حفاظت از محیطزیست.
مرادیان ،محسن ( .)6909مبانی نظری امنیت ملی .تهران :انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.
مصلینژاد ،عباس ( .)6931بررسی جنبههای مختلف امنیت زیستمحیطی با رویکرد مکتب
انتقادی .مجله محیطشناسی.22-90 ،)01(90 ،
ملکی ،سعید؛ احمدی ،رضا؛ منفرد ،سجاد و معتوگی ،محمد ( .)6909بررسی پایداری توسعه
زیستمحیطی با استفاده از آزمونهای آماری در شهرستانهای استان مرزی خوزستان .مجله
اطالعات جغرافیایی.16-12 ،)09(29 ،
مؤمنی ،مهدی و نیکبخت ،ریحانه ( .)6906نقش امنیت در توسعه گردشگری و نقش آن در توسعه
پایدار موردمطالعه :روستا شهر ونک .اولین همایش ملی گردشگری و طبیعتگردی ایرانزمین،

همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،شرکت هم اندیشان محیطزیست فردا.

 مؤیدفر ،سعیده و تقوایی ،مسعود ( .)6900بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و
امنیت در گردشگری مطالعه موردی شهر یزد .مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری-601 ،)69(0 ،
.629
 میرحسینی ،زینبالسادات و جهانبخش ،جهانبخش ( .)6905بررسی تأثیر مؤلفههای کالبدی بافت
تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران .مجله مدیریت شهر.30-690 ،)69(23 ،
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میرزایی ،ابراهیم و حیدری ،اکبر ( .)6900هویت قومی و ملی در مطبوعات محلی و تأثیر آن بر
امنیت ملی :مطالعه موردی استانهای ایالم .کردستان و کرمانشاه .فصلنامه امنیت پژوهی،)00(60 ،
.665-602
میرلطفی ،محمودرضا؛ علویزاده ،امیرمحمد و هدایتیامین ،خورشید .)6900( .بررسی انسجام
اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تأکید بر تنوع قومی – مذهبی مطالعه موردی شهرستان زابل.
مجله برنامهریزی منطقهای.51-19 ،)60(5 ،
میرزائی ،رحمت .) 6906( .رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی :منطقه مرزی
اورامانات استان کرمانشاه) .همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان.
نبوی ،عبدالحسین؛ حسین زاده علی ،حسین و حسینی ،هاجر ( .)6931بررسی تأثیر پایگاه
اجتماعی-اقتصادی و هویت قومی بر اساس امنیت اجتماعی .فصلنامه دانش انتظامی-93 ،)2(69 ،
.0
نبوی ،عبدالحسین؛ حسین زاده علی ،حسین و حسینی ،هاجر ( .)6930بررسی عوامل اجتماعی و
اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی .جامعهشناسی کاربردی.19-01 ،)0(26 ،
نعمتالهی ،مجید؛ امینبیدختی ،علیاکبر؛ بلوچی ،حسن و حسینزاده ،مهدی ( .)6905تأثیر
کیفیت خدمات پلیس بر قصد بازدید دوباره گردشگران با میانجیگری تصویر مقصد و احساس
امنیت در شهر شیراز .مجله نظم و امنیت انتظامی.6-23 ،)6(69 ،
وثوقی ،لیال و قاسمی ،مهدیه ( .)6909اکوتوریسم و توانمندسازی زنان روستایی مورد مطالعه:
روستای شیبدراز ،جزیره قشم .مجله زن در توسعه و سیاست.509-169 ،)0(62 ،
هزارجریبی ،جعفر و نجفی ،ملکمحمد ( .)6906بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی .مجله جغرافیا و برنامهریزی محیطی،
.699-601 ،)9(99
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