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 چکیده

های توسعه ترین فاکتور در تدوین استراتژیعنوان مهم در جهان پرتالطم کنونی امنیت به
اکوتوریسم در جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگری رابطه مستقیم دارد. صنعت پر 

 ای ارتباط مستقیم با امنیت داشته وسود گردشگری در سطوح مختلف ملی و منطقه
شود. ناپذیر به این صنعت میخدشه در سطوح مختلف باعث خسارت جبران هرگونه

ها و گفتگوهای فراوانی که در زمینه امنیت در حوزه گردشگری صورت گرفته  بحث رغم به
است، اما هنوز مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است. 

پر کردن این خأل علمی در کشور به تدوین و آزمون الگوی امنیت  منظور بهاین پژوهش 
روش پژوهش توصیفی و تحلیلی با کمک تجزیه و . در توسعه اکوتوریسم پرداخته است

 نظران صاحبکنندگان این پژوهش،  تحلیل اطالعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت
نفر از هر  69گیری هدفمند تعداد  اند که با روش نمونه در حوزه امنیت و گردشگری بوده

و بررسی اسناد  افتهیساختارگروه انتخاب شدند. در این پژوهش، از دو ابزار مصاحبه نیمه 
ها از تحلیل مضمون در سه  برای تحلیل داده .ه استشدها استفاده  برای گردآوری داده

ده از روش است. با استفا شده استفادهو فراگیر  دهندهسازمانسطح مضامین پایه، 
مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که  ها ی دادهریاعتبارپذ ،همسوسازی

مضمون فراگیر )امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی،  5این الگو دارای 
مضمون پایه  299و  دهنده سازمانمضمون  62ی(، طیمح ستیزامنیت سیاسی، امنیت 

 است.  شده ارائهها نیز در قالب یک الگو  مضمونروابط میان این است. 
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 مقدمه 

ای جدید در زندگی عنوان پدیده لزوم توجه جدی به مقوله سیر و سیاحت و گردشگری به

یابد میشود و اهمیت آن روز به روز در دنیا افزایش ماشینی قرن بیست و یکم احساس می

آید حساب می های انسان معاصر بهترین فعالیت(؛ چون امروزه گردشگری از مهم2962، 6)باتلر

که همراه با به وجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، تحوالتی بنیادی در شرایط 

هایی اقتصادی، فرهنگی و آداب و رسوم به وجود آورده است. بررسی وضعیت نواحی و سرزمین

دهد گیرند، نشان میهای مختلف مورد بازدید گردشگران قرار میساله و در فصل همهکه 

تر از تغییراتی است که ناشی از بسیار چشمگیرتر و مهم ها آنتغییرات ناشی از گردشگری در 

طور نمونه تجهیزات موردنیاز گردشگران مانند  های اقتصادی است. بهگسترش سایر فعالیت

های دریاها، مناطق جنگلی، نواحی های تفریحی که در کرانهو مکان سرانها، مهمارستوران

اند، گویای نقش و تأثیر  شده های آب گرم معدنی تأسیسکوهستانی و در جوار چشمه

(. در حال حاضر گردشگری 6939گردشگری در دگرگون ساختن چهره زمین است )محالتی، 

های اقتصادی، نقش مهمی در ارتباط بین ملل چرخ دهنده رونقعنوان یک صنعت درآمدزا و  به

که گردشگران برای کشورها و تر این(. از همه مهم2992، 2و اقوام در جهان دارد )شارپلی

کنند، نقش سفیرانی دارند که نقش امنیت موجود در کشور مقصد را مناطقی که به آن سفر می

که گردشگران پس از سفر، تصویر رو باشد  کنند. شاید ازاینطور که هست، توصیف میهمان

دانند اند با آنچه در روز اول در ذهن داشتند مغایر میای را که به آنجا سفر کردهکشور یا منطقه

 (.6906)میرزائی، 

 

 بیان مسئله

 .باشدبایست در گردشگری موردتوجه خاص قرار گیرد بحث امنیت مییکی از مواردی که می 

آسایش، راحتی و امنیت از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا 

هزینه های کارآمد و کمکند. با توجه به شرایط خاص مناطق مرزی ایران، یکی از روشجلب می

 ،در راستای ارتقای گردشگری داخلی و خارجی، توجه به توسعه اقتصادی و نهایتاً اجتماعی

اسی، از طریق توسعه و برقراری امنیت خواهد بود. توسعه گردشگری افزایش فرهنگی و سی

اشتغال و تقلیل مشکل بیکاری را به همراه داشته و از سوی دیگر مبادله گردشگری ضمن 
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های گوناگون، درک و تفاهم بیشتری میان اقوام مختلف های بیشتر در فرهنگبرقراری تماس

تواند، در کاهش تشنجات سیاسی مؤثر بوده ظران گردشگری مین رغم صاحب نماید و بهایجاد می

؛ 2969، 6و راهی برای احترام متقابل، صلح و دوستی و همبستگی ملی فراهم آورد )هزلی

ترین اصول در تدوین راهبرد گردشگری ترین و بنیادی(. امنیت از مهم2969، 2سرکار و جورج

اصد گردشگری در گرو وجود امنیت است و رود، چراکه دوام این صنعت در مقشمار می به

شود. امنیت و گردشگری، پارامترهای یک آن موجب ناامنی مقصد می سازوکاراختالل در 

امنیت و گردشگری دو عنصر دیگر  عبارت معادله هستند که نسبت مستقیم باهم دارند، به

افزایشی یا کاهشی  وابسته به یکدیگر هستند که در فرآیند یک تعامل دوجانبه تأثیر متقابل

اصوالً تا امنیت برقرار نباشد سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از نسبت به هم دارند. 

 و ترین مهمعنوان  امروزه امنیت به. (6906 ی،چو خامه ی)لطفگردشگری بیهوده خواهد بود 

های در سالآید. ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمار میزیربنایی

اخیر مطالعات زیادی در ارتباط با امنیت و اثر آن بر صنعت گردشگری صورت گرفته است. 

عنوان عامل  ( امنیت را به6003) 1، کریپندورف5، کاسپار0، جفری9پژوهشگرانی مانند کوهن

صنعت ظریف و پیچیده (. 6001، 1دانند )الحمود و آرمسترانگاصلی عرضه در گردشگری می

ای داشته و هرگونه بروز ناامنی و ای در سطوح ملی و منطقهارتباط همه جانبه گردشگری

 .سازدناپذیری به این صنعت وارد میجبران هایناخشونت در سطوح مختلف زی کارگیری به

و سخن گفتن از گردشگری، بیهوده  اصوالً تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت

کنند و در پی آن باشد، افراد سفر می ای بستر مناسبی فراهمح جامعههرگاه در سط خواهد بود.

دیگر، میان  عبارت به .(6906)میرزایی،  یابندهای مربوط به گردشگری رونق میاست که فعالیت

های شده وجود دارد، چراکه توسعه زیرساخت ای تعریفگردشگری، ثبات، توسعه و امنیت رابطه

های جاری و عمرانی یک منطقه، عوامل به سایر فعالیتتا حدود زیادی جهانگردی 

های مرتبط و گسترش رسانی، هماهنگی سازمانکننده، قوانین و مقررات امنیت، اطالع حمایت

کارگیری خشونت در  حمل و نقل در سطوح گردشگری وابسته است و هرگونه بروز ناامنی و به

 سازد.ت وارد میناپذیری به این صنعهای جبرانسطوح مختلف، زیان
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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 

گردد )بیات، شرافتی پور و  می جامعه از میزان وجود و یا عدم وجود جرم در آن جامعه باز

تر (. با این وصف هر قدر میزان جرم در جامعه، بیشتر باشد، احساس امنیت پایین6931 عبدی،

بین، گردشگری و امنیت رابطه تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند )ذوالقدر و  است. دراین

شود. به (. گردشگری و افزایش آن باعث افزایش احساس امنیت در کشور می6906کرمی، 

ود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت در عقیده کارشناسان، وج

های تر از وجود امنیت است؛ چراکه واکنشاحساس امنیت در جامعه مهم بسا چهآن جامعه و 

فرد در جامعه بستگی به میزان دریافت و ادراک او از امنیت دارد. رونق گردشگری در یک 

شود و توسعه آن، موجب به وجود آمدن امنیت می منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد،

عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و 

، 6شود )وهبیرونق اقتصادی و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می

2962.) 

 

 پیشینه پژوهشنظری و  مبانیمرور 

 مبانی نظری

ای است و توسعه  ی پیچیده و با توجه به اینکه ایجاد امنیت، پدیده شده مطرحبر اساس مطالب 

ریزی و اقدام در خصوص  صنعت گردشگری، سیستمی پویا؛ لذا باید برای اندیشه و عمل، طرح

ریزی کرد. بدیهی است نظر به  ایجاد امنیت در راستای توسعه گردشگری، الگوی مناسبی طرح

ه شود ناقص و موقتی خواهد بود؛ اما ناگزیر باید کوشید پویایی واقعیت، هر الگویی که ساخت

الگویی ساخته شود که نقص کمتری داشته باشد، پدیده و ابعاد مختلف آن را بیشتر و بهتر 

داشته باشد. لذا در این مطالعه  موردنظرپوشش دهد و منطقی نزدیک به منطق وجودی پدیده 

های پیشین پیرامون امنیت در  نظری و پژوهش متخصصان، مبانی ازنظرتالش شد تا با استفاده 

و  6090انداز  پنجم توسعه و سند چشم ساله پنجتوسعه گردشگری و همچنین با توجه به برنامه 

ابعاد کلی امنیت در توسعه  برشمردنمند و از منظری تعاملی، ضمن  با اتخاذ رویکردی نظام

ن نیز در قالب چارچوبی مفهومی های آن، پیامدهای ناشی از آ گردشگری و عوامل و شاخص

ارائه شود تا ضمن کمک به مسئوالن و محققان در درک سریع مفهوم امنیت در توسعه 
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و  موردنظردر ارزیابی سریع وجود امنیت در نظام  ها آنگردشگری و ابعاد و پیامدهای آن، به 

ظام، برای توسعه های مدیریتی متناسب با شرایط و اقتضائات درونی و محیطی ن طراحی و اقدام

مطرح و  پژوهشسؤال  ذکرشدهیاری رساند. با اوصاف  موردنظرگردشگری پایدار در قلمرو 

 پیگیری شد.

 
 های پژوهش پیشینه

برای رسد که  ینه متغیر پژوهش حاضر، به نظر میزم در شده انجامهای  با رویداشت به پژوهش

؛ 2995، 6)مک الرن است ضروریرسیدن به توسعه پایدار گردشگری وجود امنیت بسیار 

( حاکی از آن است 6003) 0سونمز(. نتایج پژوهش 2961، 9مارتین و همکاران؛ 2991، 2استینر

، اما نداردوجود  ایرابطه بین آشفتگی سیاسی، تروریسم و جنگ با گردشگریدر نظر اول  که

ریسم و جنگ با میان آشفتگی سیاسی، ترو قوی که رابطه شودمشخص میهای دقیق بررسی با

به وضعیت گردشگری در کشورهای پژوهش خود در ( 2991)استینر  .وجود داردگردشگری 

های گردشگری فراوان نتوانسته به نحو جاذبه باوجودکند که می مصر اشاره ازجملهعربی و 

در جذب گردشگری را عدم وجود امنیت  علل اصلی این ناکارآمدی و مطلوبی درآمدزایی نمایند

( در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که هرگونه تأثیر بر 2990) 5یوشانگ وانگ اند.دمی

گذارد و اطمینان از المللی بر تقاضای گردشگری تأثیر منفی میایمنی اعم از داخلی و بین

 المللی به درون است.ایمنی و سالمت گردشگران کلیدی برای حفظ تقاضا برای گردشگری بین
ای به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای جهان سوم و برخی از در مقاله (2993) 1هال

ترین مشکالت گردشگری این کشورها ازجمله نبود امنیت روانی و جانی پرداخته و بر لزوم  مهم

های جهان سوم در جهت از بین بردن این معضالت از طریق ایجاد پلیس توجه دولت

اثر بحران رویدادها و ی با عنوان پژوهش (2990گ )یوشانگ وان گردشگری تأکید نموده است.

به این نتایج  انجام دادند و تایوان یمرز اقتصادی کالن روی تقاضا گردشگری درون های یتفعال

المللی بر تقاضای گردشگری تأثیر که هرگونه تأثیر بر ایمنی اعم از داخلی و بین یافت دست

گردشگران کلیدی برای حفظ تقاضا برای  گذارد و اطمینان از ایمنی و سالمتمنفی می
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در پژوهش خود به  (2965) 6المللی به درون است. رحمانیا و محمودی زرندیبگردشگری بین

ترین  از مهم هادر این اقامتگاه اقامتگاه و برقراری امنیتوجود امروزه این نتایج دست یافتند که 

باشد. وجود امنیت و ایمنی از فاکتورهای گردشگران می برقراری امنیت برایفاکتورها در ایجاد 

، 2کروز میاِن و همکارانباشد )ضروری برای گردشگری و رضایت از مقصد گردشگری می

به ایمنی  (2961) 0ویال و همکاران و (2961) 9جورِی-جِرمِند و جِرمِند. نتایج تحقیق (2961

ریزی، قوانین مربوط ی برنامههادستورالعملهای جغرافیایی، سیاستمحیطی با تأکید بر  زیست

زیست اشاره دارند.  یطاقدامات پیشگیرانه امنیتی در برابر محو  پذیری مسئوالنن، مسئولیتبه آ

محیطی و عدم  یستزهای به چالش (2961) 5و عرفان خان یدیهاسان، خان آفرهمچنین 

نتایج  کردند.برنامه گردشگری اشاره رویه و بیمحیطی با گسترش بی یستزوجود امنیت 

ها در ( نشان داد که رسانه2961) 1سیمپسون، سیمپسون و کروزمیلَنآمده از پژوهش  دست به

شکل دادن ادراکات گردشگران در مورد برقراری امنیت اثربخش توسط نیروهای امنیتی نقش 

و  (2961) 3گوهار و کَشمَن ،(2965) 1بِیکِر و همکارانهای نتایج پژوهشکنند. اساسی ایفا می

استفاده از اصل در مورد امنیت غذایی حاکی از آن است که  (2961) 0آزدمیر و سیتوگلو

احتیاط، اقدامات حفاظتی از طریق مشارکت اجتماعی و تعامل ذینفعان برای  شرط یشپ

ترین فاکتورهای امنیت غذایی در حوزه گردشگری گردشگران از مهمبرقراری امنیت غذایی 

پژوهشی در راستای سیاست امنیت  (2961) 69اتان اِسکِی و توفیکیزینوبورهمچنین  باشد.می

ها برای جذب های تهیه غذا و قیمتغذایی گردشگران انجام دادند و بر بهبود زیرساخت

 گردشگر تأکید کردند.

میهمانان و ی از آن بود که حاک 2961در سال  66کَرو و میگوئل مارتینز نتایج پژوهش

اگر  دارند راتر در کشورهای اروپایی پرداخت قیمت باالتر یا هزینه اضافهگردشگران تمایل به 

 62راوُ و همکاران .ارائه شود ها آنبه که یک هتل با سطح امنیت، نظافت و موقعیت باالتر 

                                                           
1. Rahmania & mahmoody zarandib 
2. 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 
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برای توسعه  های روستاییامنیت پایدار در سرزمیندر پژوهشی خود به نقش  (2961)

امنیت اولین و معتقدند  (6900) و همکاران متیصا گردشگری روستایی اشاره کردند.

شود. کاهش در میزان ورود گردشگر درنتیجه  ترین نیاز یک گردشگر محسوب می اساسی

ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. به عبارتی ثبات  آشوب

است.  تأثیرگذاری اسالمی سیاسی و حاکمیت قانون برافزایش میزان ورود گردشگر به کشورها

ای و کالبدی در تعامل با یکدیگر  ( سه دسته عوامل اجتماعی، زمینه6900نژاد و همکاران ) رضا

کنند. لذا، پیشنهاد  وار چگونگی احساس امنیت در فضاهای عمومی را تبیین می صورت اندام به

شهری، باید به  شود برای دستیابی به الگوی مناسب احساس امنیت در فضاهای عمومی می

طور توأمان توجه شود. قنبری و غالمی  ای به های فضایی کالبدی، اجتماعی و زمینه شاخص

های یافتهپرداختند.  بررسی نقش مهم امنیت اجتماعی در توسعه گردشگریبه  (6905)

جهت اسکان  مجوز بیحاکی از آن است که ضعف مدیریتی، گسترش اماکن  آمده دست به

های فرهنگی و اجتماعی مردم، ناامنی اجتماعی با جذب گردشگری رابطه گردشگران، ویژگی

معناداری وجود دارد و بر اساس فرضیه اصلی بین امنیت و جذب گردشگری شهر چالوس رابطه 

 معناداری وجود دارد.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
توان از می ای مطرح استبسیار سودمند توسعههای امروزه گردشگری به عنوان یکی از فعالیت

توسعه گردشگری به عنوان فعالیت مکملی در راستای توسعه روستایی و شهری و به ویژه حل 
های مناطق مرزی نام برد و به دنبال این امر در مسیر امنیت ملی پایدار گام برداشت معضل

یابی به اهداف مطلوب گردشگری، (. اما نکته حائز اهمیت این است که دست6909)منوچهری، 
ای و پر مسئله، نیازمند تأمین و برقراری عنصر و عامل مهمی به نام در مناطق حاشیه ژهیو به

باشد. واقعیت این است که بدون امنیت هرگونه تالشی در راستای پویایی و توسعه امنیت می
ت برقرار نباشد، سفری توسعه گردشگری با شکست مواجه خواهد شد. اصوالً تا امنی ازجمله

د گرفت و سخن گفتن پیرامون این مطلب بیهوده خواهد بود. بر اساس آنچه گفته هشکل نخوا
کنند و در پی آن شد، هرگاه در سطح جامعه بستر مناسب امنیتی فراهم باشد، افراد سفر می

مقصدی یابند و اگر گردشگران نسبت به های مربوط به گردشگری رونق میاست که فعالیت
تر از آن، تأمین امنیت و مهم شک بیکنند. احساس ناامنی داشته باشند، هرگز به آنجا سفر نمی

پذیر نخواهد احساس امنیت گردشگران نیز بدون حضور فعال نهادهای امنیتی و انتظامی امکان
ور را ریزان توسعه گردشگری کشاندرکاران امنیتی، انتظامی و برنامهبود؛ اهمیت این امر دست
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توان در یک ارتباط و بازخورد متقابل عنوان دهد. بنابراین، میبه توجه بیشتر این امر سوق می
بسترهای گسترش  کننده فراهمامنیت و تأمین امنیت نیز  کننده فراهمکرد که توسعه 

گردشگری است که عملکرد نهادهای امنیتی و انتظامی نقش  ازجملهای توسعه های فعالیت
ای در روانی، پویایی و بقای این بازخورد و ارتباطات دارند. در این خصوص، در این دهتعیین کنن

پژوهش برخی عوامل مؤثر در فرایند امنیت در توسعه گردشگری پایدار شناسایی شد که با 
تری را درباره امنیت در حوزه  توان در آینده تصمیمات صحیح می ها آنشناخت و عمل به 

 و توسعه پایدار اتخاذ نمود. گردشگری و اهداف آن
 

  سؤال اصلی
 کلیدی است؟ های مؤلفهالگوی امنیت در اکوتوریسم دارای چه 

 

 فرعی های سؤال
دهنادگان کلیادی مارتبط باا     بر اساس سوابق نظری و پژوهشی موجود و نظر آگااهی  .1

 ؟کلیدی است ابعادامنیت در توسعه گردشگری پایدار دارای چه  ،موضوع

دهنادگان کلیادی مارتبط باا     نظری و پژوهشی موجود و نظر آگااهی بر اساس سوابق  .2

 ؟کلیدی است هایمؤلفهامنیت در توسعه گردشگری پایدار دارای چه  ،موضوع

دهنادگان کلیادی مارتبط باا     بر اساس سوابق نظری و پژوهشی موجود و نظر آگااهی  .3

 ؟کلیدی است هایشاخصامنیت در توسعه گردشگری پایدار دارای چه  ،موضوع

 

 پژوهش شناسی روش
که با استفاده از تحلیل  باشد می از نوع مطالعه موردیاست و  تحلیلی-یفیتوصروش پژوهش 

 )تشریح یک پدیده( در سه سطح 2ها )شناسایی یک پدیده( و شبکه مضمون 6مضمون
)مقوالت  0دهنده سازمانهای  )کدها و نکات کلیدی موجود در متن(، مضمون 9های پایه مضمون

های عالی  )مضمون 5های فراگیر های پایه( و مضمون از ترکیب و تلخیص مضمون آمده دست به
کیفی امنیت در توسعه الگوی یک کل( به طراحی  عنوان بهی اصول حاکم بر متن  رندهیدربرگ

 است. شده پرداختهگردشگری پایدار 

                                                           
1
. Thematic Analysis 

2
. Thematic Networks 

3. Basic themes 
4. Organizing themes 
5. Global themes 
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و متخصصاان در حاوزه امنیات و گردشاگری      نظاران  صاحبکنندگان در این پژوهش،  مشارکت
 69، تعاداد  2و تکنیک اشباع نظری 6کلیدی نظران صاحبگیری هدفمند  بودند که با روش نمونه

 کننده در این پژوهش انتخاب شدند. مشارکت عنوان بهنفر، 
و بررسای   9هاای کاانونی   با گاروه  افتهیساختار مهیندر پژوهش حاضر، از دو ابزار مصاحبه عمیق 

نفار از   69های کانونی، باا   ها استفاده شد. در قسمت مصاحبه با گروه برای گردآوری داده 0اسناد
ساند  مصااحبه صاورت گرفات. در بخاش     و متخصصان حوزه امنیت و گردشگری  نظران صاحب

و مجاالت فارسای و انگلیسای بارای      هاا  ناماه  ها، پایان ی نیز از منابع مختلفی همچون، کتابکاو
امنیات در توساعه گردشاگری    الگوی کیفای   و فراگیر دهنده سازمانهای پایه،  مضمون راجاستخ

 استفاده شد.پایدار 
و همچناین   نظران صاحببرخی از های الزم، با حضور در دفتر کار  محقق پس از انجام هماهنگی

با طرح ارتباط برقرار نمود و و متخصصان امنیت و گردشگری  نظران صاحباز طریق تلفن نیز با 
تا جایی که پاس از انجاام    را یکی پس از دیگری دریافت کرد ها آنهای باز و بسته نظرات  سؤال

مورد مصاحبه، دیگر اطالعات جدیدی اضافه نشد و کفایت گردآوری اطالعات محرز گردیاد.   69
موضاوع،  فارسی و انگلیسی متعددی را در ارتبااط باا    ها و منابع نامه کتب، مقاالت، پایان عالوه به

امنیت در توسعه گردشاگری  های کلیدی مرتبط با الگوی کیفی  مطالعه و مفاهیم، عبارات و واژه
 را استخراج نمود.پایدار 

 

 پژوهشهای  یافته

ها از طریق مصاحبه با متخصصین و مطالعه منابع مختلفی  محقق پس از گردآوری داده
لیسی با استفاده از تحلیل مضمون و شبکه و مجالت فارسی و انگ ها نامه ها، پایان همچون، کتاب

دست یافت. مراحل آن به امنیت در توسعه گردشگری پایدار مضامین به شناخت الگوی کیفی 
توسط  ها ادداشتهای پایه: در این مرحله خط به خط ی باشد. مرحله اول( مضمون شرح زیر می

 عنوان بهن و مفاهیم قرار گرفت و کدها و نکات کلیدی موجود در مت موردمطالعهمحقق 
انتخاب شد. مرحله امنیت در توسعه گردشگری پایدار های پایه مرتبط با الگوی کیفی  مضمون

از ترکیب و تلخیص  آمده دست به: در این مرحله، مقوالت دهنده سازمانهای  دوم( مضمون
های فراگیر: در این مرحله،  بندی گردید. مرحله سوم( مضمون های پایه طبقه مضمون
بندی گردیدند.  طبقه سازمان دهندههای  های فراگیر از ترکیب و تلخیص مضمون مضمون

                                                           
1. Critical case 
2. Theoretical Saturation 
3. Focus groups interview 
4. Documents 
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 شده گزارش( 6ترکیبی در جدول ) صورت بهاز مرحله اول، دوم و سوم  آمده دست بههای  یافته
 است.

 و فراگیر الگوی کیفی امنیت در توسعه گردشگری پایدار دهنده سازمانهای پایه،  مضمون (1)جدول 

 شاخص مؤلفه دابعا

 

 

امنیت 

 اقتصادی

امنیت 

-سرمایه

 گذاری

 

گذاری خارجی در صنعت اعطای امتیاز به بخش خصوصی جهت جذب سرمایه

 گردشگری

 افزایش سطوح عرضه و تقاضا در صنعت گردشگری

 گذاران داخلی و خارجیشفافیت در پرداخت مالیات برای سرمایه

 گذاران گردشگریسرمایه برای سرمایهتضمین امنیت مالی و تنظیم بیمه 

گذاری در های خارجی و جذب سرمایهآمادگی مؤسسات مالی برای ارتباط با بانک

 گردشگری

 های گردشگری و همکاری آنان با فعالین گردشگریبهبود عملکرد بانک

امنیت 

 رفاهی

 گردشگران خارجیواسطه ورود ارز توسط  بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان به

 افزایش اشتغال در بخش گردشگری

 واسطه توسعه گردشگری روستایی تضمین امنیت مالی روستاییان به

 افزایش کارآفرینی در گردشگری

 المللی برای تضمین امنیت مالی گردشگران خارجیهای اعتباری بین تنظیم کارت

 

 

 

 

 

 

 

 

امنیت 

 سیاسی

 

امنیت 

 داخلی

 و آرامش برای مردم و گردشگران توسط دولت تأمین صلح

 گذاری و قانون مداری در صنعت گردشگری بهبود قانون

 عنوان گردشگر ها به کشور بهنظارت و کنترل بر ورود جاسوس

 های سیاسیهمکاری نیروی انتظامی جهت تأمین امنیت گردشگران در برابر آشفتگی

 امنیت در کشور واسطه وجود تسهیل امور مرزی به

 ایجاد پلیس گردشگری دارای آموزش متناسب با صنعت گردشگری

 تأمین امنیت مناطق مرزی برای حضور بیشتر گردشگران

 بری و سرقتحفاظت از گردشگران در برابر جیب

 فروشی به گردشگران فروشی و کم برداری و فریب، گرانحفاظت در برابر کاله

 اجتماعی بین گردشگران داخلی و خارجیرعایت عدالت 

امنیت 

 خارجی

 افزایش رایزنی و مراودات خارجی جهت توسعه صنعت گردشگری

عنوان یک مقصد امن  های ایران برای معرفی ایران بهخانهافزایش همکاری سفارت

 گردشگری

 تالش برای کاهش ایران هراسی

 مصونیت کشور در برابر تهدیدات خارجی

های های نادرست از ایران، در رسانهتالش برای کاهش تبلیغات منفی و تصویرسازی
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 شاخص مؤلفه دابعا

 خارجی

 تأمین امنیت گردشگران در برابر جنگ و حمالت تروریستی

 

 

 

 

 

 

 

 

امنیت 

 فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

امنیت 

 نژادی

 

 تضمین رعایت اصول و الگوهای اخالقی جامعه میزبان توسط گردشگران

 های ارزشمند گذشتگانیادمانحفظ فرهنگ و 

 جلوگیری از تجاری شدن افراطی زندگی مردم و آداب و رسوم سنتی

 زوال احیای آداب و رسوم روبه

 هاها و گویشحفظ الگوهای سنتی لهجه

 تضمین احترام به فرهنگ مذهبی در کشور

 پوشاکی گردشگرانجلوگیری از اثرات نمایشی و تقلید مردم از الگوهای رفتاری و 

 

 

امنیت 

 رفتاری

 

 

 

 تضمین برخورد مؤدبانه جامعه محلی با گردشگران

 تقویت فرهنگ میزبانی در جوامع بومی

 ها جهت همکاری برای تأمین امنیت افزایش تعهد بین نسل

 محلی در تأمین امنیت عمومی بازدیدکنندگان و جامعه مشارکت

 واسطه وجود امنیت مجدد گردشگران بهافزایش تمایل به بازگشت 

 میانگین اقامت بازدیدکنندگانزمان  افزایش مدت

امنیت 

 ذهنی

 آزادی بیان و استقبال از نظرات و انتقادات گردشگران

 واسطه تأمین امنیت تالش برای افزایش رضایتمندی گردشگران به

 مقصد بهبود تصویر ذهنی گردشگران از

 های متنوع گردشگران خارجیمردم محلی برای پذیرش فرهنگبهبود ذهنیت 

 جلوگیری از ایجاد ذهنیت منفی در گردشگران ناشی از نحوه برخورد نیروی انتظامی

 های جمعیتالش برای تصویرسازی مثبت از هویت قومی و ملی توسط رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امنیت 

 جنسیتی

 واسطه حضور در صنعت گردشگری علیه زنان بهکاهش خشونت 

 تأمین امنیت اجتماعی، ذهنی و روانی برای گردشگران زن

 کاهش فساد و فحشا

 جلوگیری از امکان تعرض جنسی به گردشگران

 های برابر شغلی برای زنان و مردان در صنعت گردشگری ایجاد فرصت

امنیت 

 جانی

 ها گردشگران در برابر خطرات و آسیبتضمین سالمت جسمی و روحی 

 کاهش خشونت توسط ساکنین برای مخالفت با گردشگران

 گیری و سرقتتأمین امنیت جانی گردشگران در برابر گروگان

 خطرناک در طبیعت جانوران و در برابر حشرات امنیت

 روز امکان حرکت آزادانه در شهر در تمام ساعات شبانه
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 شاخص مؤلفه دابعا

 

 

امنیت 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمایان تور متخصص و متعهد آشنا با مسائل امنیتیآموزش 

 تأمین امنیت غذایی گردشگران

های واگیر برای گردشگران  ارتقای سطح بهداشت محیطی و مراقبت در برابر بیماری

 و ساکنین

 افزایش آمادگی هنگام بروز بالیایی طبیعی

 وجود خدمات ویژه برای بیماران در سفر

 

 

 

امنیت 

 فضایی

 ونقل برای کاهش تلفات توسعه امنیت در بخش ترابری و حمل

 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

 شهری های بینگردشگران در مورد مسدود شدن جادهرسانی به اطالع

 های تاریخی و فرهنگیبازسازی و بهسازی بناهای فرسوده با رعایت حفظ ارزش

 گردیهای بوم تأمین امنیت اقامتگاه

 شهری و مناطق دوردست های بینتأمین امنیت در جاده

 های ناقص فعلیاصالح زیرساخت

 

 

 

 

 

امنیت 

 محیطی زیست

 

 

 

 

 

 

پایداری 

 اکولوژیکی

 

 

 

 های گیاهی و جانوری نادر و جانداران دریاییحفظ تنوع گونه

 محیطی اقدامات پیشگیرانه امنیتی در برابر تأسیسات شیمیایی زیست

 جلوگیری از تغییر اقلیم و آب و هوا

 اتالف انرژیزیست و جلوگیری از  های حفاظت از محیطجویی در هزینه صرفه

 وحش کمک به حفظ الگوهای طبیعی زیستگاه حیات

 توجه به مسئله گرم شدن زمین، سوراخ شدن الیه ازون، فرسایش تدریجی خاک و ...

 های مردم بر سر استفاده از منابع تجدید ناپذیر کاهش درگیری بین گروه

پایداری 

 منظر

 برداری از منابع طبیعی تساوی در بهره

 جلوگیری از انباشت زباله توسط گردشگران و ساکنین

 های طبیعی و بوم آورد جهت انطباق با محیط پیرامون واره استفاده از مصالح و طرح

 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

دهنده و  های پایه، سازمان های پژوهش حاضر، عالوه بر اینکه مضمون برای سنجش روایی داده 

ها، مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش انتخاب شدند، نظریات و  فراگیر از مصاحبه

رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز در این خصوص لحاظ شده و قبل از کدگذاری، جرح و 

ها، مورد  ، اعتبار پذیری داده6ها با استفاده از روش همسوسازی دادهد. تعدیل نهایی به عمل آم

 .مشاهده است ( قابل2تأیید قرار گرفت. شواهد همسوسازی در جدول )
 های پژوهششواهد همسوسازی داده (2)جدول 

 عوامل

مضامین 

برآمده 

از 

 مصاحبه

 تحقیقات عملی نظری های پیشینه

 امنیت اقتصادی

امنیت 

-سرمایه

 گذاری

؛ شرفخانی و 6906 باسمنجی و حیدری،

؛ اسماعیلی و باالیی، 6902همکاران، 

 2965، 2؛ فالک6900

؛ استادی، رفعت و 6909مرادیان، 

؛ زمانیان و موسوی، 6902رئیسی، 

 2961؛ فالک، 6900

امنیت 

 رفاهی

؛ 6909صالحی امیری و افشاری نادری، 

؛ 6900؛ باپیری و همکاران، 6909رضایی، 

 6905رضایی و باالیی، 

؛ زمانیان و 6902قیصری و حسینی، 

؛ مارتین و همکاران، 6900موسوی، 

؛ کروز میان و همکاران، 2960

2961 

 امنیت سیاسی

امنیت 

 داخلی

؛ ریکی و 6902؛ بیکی، 6930تصدیقی، 

؛ اوپادایا و 6909؛ رضایی، 6909همکاران، 

 2966همکاران، 

مؤیدفر ؛ 6909بخارایی و همکاران، 

؛ 6905؛ شیبانی، 6900و تقوایی، 

؛ 6905الهی و همکاران،  نعمت

 2991استینر، 

امنیت 

 خارجی

 

؛ ریکی و 6902شرفخانی و همکاران، 

؛ کانوار، 2990؛ ساتانی، 6909همکاران، 

 2969؛ وندرهوک و دویتر، 2961

؛ 6905؛ شیبانی، 6909 مرادیان،

ضرغام بروجنی و خسروانی 

یوشانگ وانگ، ؛ 2962دهکردی، 

 2961و همکاران،  9؛ نیشتر2990

 امنیت فرهنگی
امنیت 

 نژادی

؛ احمدی پور و 6933آشنا و اسماعیلی، 

؛ صالحی امیری و افشاری 6930همکاران، 

 6909؛ علیزاده، 6930نادری، 

؛ قیصری و حسینی، 6905 یانیحاج

لطفی و همکاران،  ؛ میر6902

؛ جوادی ارجمند و همکاران، 6900

6909 

                                                           
1. Data triangulation 
2
. Falk 

3
. Nisthar & et al 
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امنیت 

 رفتاری

؛ 6906؛ غرایاق زندی، 6906غالمی، 

؛ آزدمیر و 2966؛ امینی، 2969چیتساز، 

 2961سیتو گلو، 

؛ شیبانی، 6900مؤیدفر و تقوایی، 

الهی و همکاران،  ؛ نعمت6905

؛ سیمپسون و همکاران، 6905

2961 

امنیت 

 ذهنی

؛ حاجی 6909شاهیوندی و همکاران، 

امیری صالحی ؛6909پور،  اسماعیلی و کیان

؛ بایبوردی و 6905خوزانی، و کریمی

 6909کریمیان، 

فر و ؛ خوش6906هزارجریبی، 

؛ 6905؛ شیبانی، 6902همکاران، 

؛ 6905الهی و همکاران،  نعمت

 2993، 6هال

 

 

 امنیت اجتماعی

امنیت 

 جنسیتی

؛ چرمچیان 6906کلدی و سلحشوری، 

، 2؛ اتلجئیک6902لنگرودی و علی بیگی، 

 2966، 9رامچورجی و پاکتین؛ 2993

؛ وثوقی و 6932کتابی و همکاران، 

؛ حاتمی و همکاران، 6909قاسمی، 

زاده و همکاران، ؛ سهراب6900

 2965، 0؛ آ. مرما6901

امنیت 

 جانی

؛ 6930؛ نبوی و همکاران، 6930حسینی، 

؛ فستر و 6905استیری و عزیزی، 

 2960، 5همکاران

فر ؛ خوش6906مؤمنی و نیکبخت، 

؛ بخارایی و 6902و همکاران، 

 6905؛ شیبانی، 6909همکاران، 

امنیت 

 فضایی

؛ رضانژاد و 6930صیدایی و هدایتی مقدم، 

بخش،  ؛ میرحسینی و جهان6900همکاران، 

 6905؛ قنبری و غالمی، 6905

؛ بخارایی 6902فر و همکاران، خوش

؛ مؤیدفر و تقوایی، 6909و همکاران، 

محمودی ؛ رحمانیا و 6900

 2965، 1زرندیب

امنیت 

 محیطی زیست

پایداری 

 اکولوژیکی

مهاجر و فراهانی، ؛ کمالی6931مصلی نژاد، 

؛ 2960، 1؛ فالکنر6900زاده، ؛ حسن6906

 2961، 3گوهار و کشمن

؛ ملکی و 6930عظیمی و همکاران، 

؛ پوراحمد و 6909همکاران، 

؛ هائو و همکاران، 6905همکاران، 

 2965، 0اران؛ بیکر و همک2961

پایداری 

 منظر

؛ بوکی و 6906مهاجر و فراهانی، کمالی

؛ 2960؛ لو و همکاران، 2991همکاران، 

 2962کوستانزا، 

؛ 6930پورجعفر، صادقی و احمدی، 

؛ ذوقی 6906پیشرو و میکائیلی، 

؛ 6900میرزا، بارانی و عین شاهی

 2961، 69جرمند و جرمند جوری

 

                                                           
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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 گیری بحث و نتیجه

های اقتصادی کشور، نقش یک صنعت درآمدزا و رونق دهنده چرخ عنوان بهاکنون اکوتوریسم 

تر اینکه گردشگران برای کشورها و مهمی در ارتباط بین ملل و اقوام در جهان دارد. از همه مهم

طور که کنند سفیرانی هستند که امنیت موجود در آن را همانمناطقی که به آن سفر می

بایست در گردشگری قویاً مورد تأکید بنابراین یکی از مواردی که می؛ کنندمی هست، توصیف

های حاصل از روش  قرار گیرد امنیت است. لذا در این پژوهش تالش شد بر اساس نتایج و یافته

های برآمده از مصاحبه با متخصصان، مبانی نظری و  تحلیل مضمون که بر روی داده

پرداخته شود. الگوی امنیت در توسعه گردشگری گوی کیفی های عملی به طراحی ال پژوهش

عد )امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، مذکور متشکل از پنج بُ

ابعاد کلی یا عوامل اصلی و کلیدی  عنوان بهتواند  باشد که می ی( میطیمح ستیزامنیت 

چارچوب مفهومی الگو در نظر گرفته شود؛ زیرا این ابعاد بیشترین توجه و تأکید را در بین 

کننده در پژوهش و پیشینه  از سوی متخصصان مشارکت شده مطرحهای  عناصر، عوامل و ویژگی

به خود  گردشگریامنیت در توسعه پژوهش در حوزه امنیت برای شکل دادن الگوی کیفی 

شامل  اند شده یبند دستههای فراگیر  مضمون عنوان بهاند. هر یک از این ابعاد که  اختصاص داده

بر امنیت در توسعه گردشگری  ها آنسطوح مختلفی هستند که در ادامه به ذکر هر یک و تأثیر 

 در ایران پرداخته خواهد شد.

 :امنیت اقتصادی

ه گردشگری کمک به رشد و توسعه اقتصادی جوامع است در در اکثر کشورها هدف اصلی توسع

ای به توزیع ارزآوری، ایجاد اشتغال و در سطح ناحیه اغلبموارد متعددی نیز توسعه گردشگری 

نیز توسط سازمان جهانی گردشگری اعالم  2992که در سال  طور همانکند. ثروت تأکید می

 که ییازآنجاشود و ع ثروت در جهان محسوب میگردید، گردشگری ابزاری برای فقرزدایی و توزی

های یکی از مناطق مستعد گردشگری محسوب شده و با توجه به پتانسیل عنوان بهکشور ایران 

مناسبی که برای توسعه توریسم دارد، این صنعت برای اقتصاد کشور حائز اهمیت بسیار 

های توسعه گردشگری در کشور باید بیشتر در قالب اهداف و سیاست رو نیازا. باشد می

 عنوان بهفقرزدایی، ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی گنجانده شود. امنیت اقتصادی و مالی 

باید برای گردشگران  که آنترین جنبه آید که از مهممی حساب بهترین انواع امنیت یکی از مهم

های اعتباری و جلوگیری از ستفاده از کارتامکان ا ازجملهورودی مدنظر قرار گیرد، 

ی مالی در فروش کاالهای توریستی، کم بودن دزدی و کالهبرداری، مناسب ها سوءاستفاده
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تر، حمایت مالی باشد، همچنین در سطح کالنها و قیمت کاالها و خدمات میبودن هزینه

رتی و دفاتر خدمات های مسافی و گردشگری از آژانسدست عیصناسازمان میراث فرهنگی، 

تواند باعث توسعه اقتصادی گردشگری و ارائه خدمات مربوطه است، چون وجود این خدمات می

آن توسعه پایدار کشور گردد. با توجه به مطالب ذکر شده به منظور داشتن  تبع بهگردشگری و 

ار گیرد. توسعه گردشگری پایدار در حوزه اقتصادی امنیت در موارد زیر باید مورد توجه قر

گذاری خارجی در اعطای امتیاز به بخش خصوصی جهت جذب سرمایهگذاری )امنیت سرمایه

صنعت گردشگری، افزایش سطوح عرضه و تقاضا در صنعت گردشگری، شفافیت در پرداخت 

گذاران داخلی و خارجی، تضمین امنیت مالی و تنظیم بیمه سرمایه برای مالیات برای سرمایه

های خارجی و جذب آمادگی مؤسسات مالی برای ارتباط با بانک، گردشگریگذاران سرمایه

های گردشگری و همکاری آنان با فعالین گذاری در گردشگری، بهبود عملکرد بانکسرمایه

واسطه ورود ارز توسط  بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان به( و امنیت رفاهی )گردشگری

تضمین امنیت مالی روستاییان ، ش گردشگریگردشگران خارجی، افزایش اشتغال در بخ

های  تنظیم کارت، واسطه توسعه گردشگری روستایی، افزایش کارآفرینی در گردشگری به

 (.المللی برای تضمین امنیت مالی گردشگران خارجیاعتباری بین
 :امنیت فرهنگی

ند گذشتگان و های زیربنایی و اساسی امنیت، نگهداری فرهنگ درست و ارزشماز ارکان و پایه

آمده است. از میان  دست نیاکان است که این فرهنگ بر اثر مبادی اخالقی، اجتماعی و دینی به

های تواند میان گویشها، فرهنگ دین نقش بنیادی دارد. فرهنگ دین میتمام فرهنگ

های مختلف وحدت و یگانگی ایجاد کند )رضایی و باالیی، های متفاوت و ملتگوناگون، گروه

ترین انواع امنیت در رابطه با گردشگری است که با دیگر انواع  این مقوله یکی از مهم (.6905

ای در رواج سفر  کننده تواند عامل بسیار مثبت و تشویقها ارتباط متقابل داشته و میامنیت

 پور، کیانو  یلیاسماع یحاجانجامد )باشد. فقدان آن نیز به افزایش تهدید، ترس و اضطراب می

ای دوجانبه برقرار است که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. بین امنیت و فرهنگ رابطه (.6909

جانبه و پویا است. از یکسو اگر  وجود یک فرهنگ زنده و پویا در جامعه، نیازمند امنیت همه

شود و از سوی دیگر، در صورت نبود الگو، هنجار و سبک زندگی امنیت نباشد جامعه آشفته می

رود. همچنین در راستای توسعه گردشگری پایدار سب بافرهنگ جامعه، آرامش از بین میمتنا

در حوزه فرهنگی باید به مواردی همچون واکنش مناسب اهالی محلی نسبت به گردشگران، 

های خیابانی، برقراری ارتباط آسان با شهروندان، امکان حرکت آزادانه فقدان آشوب و درگیری
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روز برای گردشگران، نگرش مناسب اهالی رد نظر در تمام ساعات شبانهدر شهر توریستی مو

محلی، عدم ازدحام در فضاهای گردشگری و حضور مناسب نیروی انتظامی اشاره کرد. در 

همچون امنیت نژادی هایی راستای توسعه گردشگری پایدار در حوزه امنیت فرهنگی باید توصیه

جامعه میزبان توسط گردشگران، حفظ فرهنگ و  )تضمین رعایت اصول و الگوهای اخالقی

های ارزشمند گذشتگان، جلوگیری از تجاری شدن افراطی زندگی مردم و آداب و رسوم یادمان

ها، تضمین احترام به فرهنگ مذهبی در کشور، ها و گویشسنتی، حفظ الگوهای سنتی لهجه

و پوشاکی گردشگران(؛ امنیت جلوگیری از اثرات نمایشی و تقلید مردم از الگوهای رفتاری 

رفتاری )تضمین برخورد مؤدبانه جامعه محلی با گردشگران، تقویت فرهنگ میزبانی در جوامع 

بازدیدکنندگان و  ها جهت همکاری برای تأمین امنیت، مشارکت بومی، افزایش تعهد بین نسل

واسطه  ان بهمحلی در تأمین امنیت عمومی، افزایش تمایل به بازگشت مجدد گردشگر جامعه

( و امنیت ذهنی )آزادی بیان و میانگین اقامت بازدیدکنندگانزمان  وجود امنیت، افزایش مدت

واسطه  استقبال از نظرات و انتقادات گردشگران، تالش برای افزایش رضایتمندی گردشگران به

یرش مقصد، بهبود ذهنیت مردم محلی برای پذ تأمین امنیت، بهبود تصویر ذهنی گردشگران از

های متنوع گردشگران خارجی، جلوگیری از ایجاد ذهنیت منفی در گردشگران ناشی از فرهنگ

نحوه برخورد نیروی انتظامی، تالش برای تصویرسازی مثبت از هویت قومی و ملی توسط 

 های جمعی( مورد توجه قرار گیرد.رسانه

 :امنیت اجتماعی

تمام آحاد جامعه و نهادها  جانبه همهری الزمه رسیدن به امنیت اجتماعی در راستای همکا 

نهاد نیروی انتظامی که مسئول کنترل امنیت جامع را بر عهده دارد، است.  خصوص به

است زیرا باعث به وجود آمدن و شکوفا که تأمین امنیت اجتماعی در جامعه مهم  گونه همان

رشد و شکوفایی نداشته شود که در جامعه به دلیل نبودن امنیت امکان شدن استعدادهایی می

دهند. همچنین برخورداری از امنیت و از ترس اتفاق ناخوشایند به خود اجازه ظهور نمی

های ناشی از اجتماعی باعث داشتن احساس آرامش و تعادل روحی و روانی و کاستن از استرس

تمام امکانات توانند از دهد. افراد با داشتن امنیت اجتماعی میاحتمال خطر را برای افراد می

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 

های داخلی و های کشور به روی تمام توریستها و مناطق گردشگری فراهم باشد دربتفرجگاه

توسعه اجتماعی  ازجملهها که خود باعث توسعه پایدار کشور در تمام زمینه گردد یبازمخارجی 
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هم از نوع پایدار آن شود. با توجه به مطالب ذکر شده به منظور داشتن توسعه گردشگری آنمی

واسطه  امنیت جنسیتی )کاهش خشونت علیه زنان به ازجملهاجتماعی مواردی امنیت در حوزه 

گردشگری، تأمین امنیت اجتماعی، ذهنی و روانی برای گردشگران زن، حضور در صنعت 

های برابر شغلی برای زنان و  جلوگیری از امکان تعرض جنسی به گردشگران، ایجاد فرصت

گردشگران در  مردان در صنعت گردشگری(، امنیت جانی )تضمین سالمت جسمی و روحی

ها، کاهش خشونت توسط ساکنین برای مخالفت با گردشگران، تأمین  برابر خطرات و آسیب

گیری و سرقت، امکان حرکت آزادانه در شهر در تمام امنیت جانی گردشگران در برابر گروگان

 روز، آموزش راهنمایان تور متخصص و متعهد آشنا با مسائل امنیتی، ارتقای سطح ساعات شبانه

های واگیر برای گردشگران و ساکنین، وجود  بهداشت محیطی و مراقبت در برابر بیماری

خدمات ویژه برای بیماران در سفر( و امنیت فضایی )توسعه امنیت در بخش ترابری و 

ونقل برای کاهش تلفات، بهبود فضای مبلمان شهری، تداوم بصری و نورپردازی استاندارد،  حمل

از عدم رعایت ایمنی و استاندارد در تأسیسات اقامتی، مقابله با اماکن کنترل تهدیدات ناشی 

رسانی به گردشگران در مورد مسدود شدن بدون مجوز جهت اسکان گردشگران، اطالع

های تاریخی و شهری، بازسازی و بهسازی بناهای فرسوده با رعایت حفظ ارزش بین های جاده

شهری و مناطق  های بینگردی، تأمین امنیت در جادههای بوم فرهنگی، تأمین امنیت اقامتگاه

 دوردست( باید فراهم گردد.

 :امنیت سیاسی

توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت سیاسی در آن کشور است و نیز  

باید که توجه دولت آن برای امنیت گردشگران بیشتر شده زمانی گردشگری در کشور رونق می

امنیت در  که یدرصورتباشد. مقاصد گردشگری در تمام نقاط مختلف یک کشور پراکنده است، 

یابد و عالوه بر نیز افزایش میاین مناطق تأمین شود، ضریب امنیت ملی و سیاسی آن کشور 

شود بلکه موجب تهدید امنیت سیاسی نمی تنها نهاین، ورود گردشگران خارجی به یک کشور 

بین توسعه صنعت  هیدوسوکند، لذا با توجه به اینکه رابطه به تحکیم آن نیز کمک می

توان گفت که امنیت سیاسی نقش بسزایی در توسعه گردشگری و امنیت سیاسی وجود دارد می

مود. در راستای توسعه ای مبذول نصنعت گردشگری در کشور را دارد که باید به آن توجه ویژه

هایی همچون فقدان جرم و جنایت در گردشگری پایدار در حوزه امنیت سیاسی باید توصیه

ای، فقدان حضور افراد شرور و تروریسم در منطقه، بودن تصادفات جادهمناطق گردشگری، کم

مداری  گذاری و قانون تأمین صلح و آرامش برای مردم و گردشگران توسط دولت، بهبود قانون
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عنوان گردشگر، همکاری  ها به کشور بهدر صنعت گردشگری، نظارت و کنترل بر ورود جاسوس

های سیاسی، تسهیل امور مرزی نیروی انتظامی جهت تأمین امنیت گردشگران در برابر آشفتگی

واسطه وجود امنیت در کشور، ایجاد پلیس گردشگری دارای آموزش متناسب با صنعت  به

ین امنیت مناطق مرزی برای حضور بیشتر گردشگران، حفاظت از گردشگران در گردشگری، تأم

فروشی به  فروشی و کم برداری و فریب، گرانبری و سرقت، حفاظت در برابر کالهبرابر جیب

گردشگران، رعایت عدالت اجتماعی بین گردشگران داخلی و خارجی، افزایش رایزنی و مراودات 

های ایران برای معرفی خانهگری، افزایش همکاری سفارتخارجی جهت توسعه صنعت گردش

های عنوان یک مقصد امن گردشگری، تالش برای کاهش تبلیغات منفی و تصویرسازی ایران به

 های خارجی را مدنظر قرار داد.نادرست از ایران، در رسانه

 :یطیمح ستیزامنیت 

تواند و منابع طبیعی و توسعه می زیست محیط برقراری تعادل و توازن بین الزامات حفاظت از

ریزی زیستی در نظام برنامه رویکرد مناسبی در عصر حاضر باشد. تلفیق اصول و الزامات محیط

های گیری که تلفیقی از حوزهگیری نظام یکپارچه تصمیمای کشورها و ضرورت شکلتوسعه

های اصلی بسیاری از زیست و توسعه یا همان توسعه پایدار است، امروزه از اولویت محیط

 طور بهاز سوی دیگر حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که (. 6930زاده،  هاست )محمد دولت

برآورده  ستیز طیمحی توسعه و حفظ  نهیدرزمهای آینده را مساوی نیازهای نسل کنونی و نسل

گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا درآید تا بتواند حرکت  رو نیازا سازد.

ی فضاهای جغرافیایی تضمین کند. در راستای توسعه  جانبه همهی امیدبخشی را در توسعه

باید به پایداری اکولوژیکی )شامل موارد  محیطی زیستامنیت گردشگری پایدار در حوزه 

هی و جانوری نادر و جانداران دریایی، اقدامات پیشگیرانه های گیاهمچون حفظ تنوع گونه

محیطی، جلوگیری از تغییر اقلیم و آب و هوا،  امنیتی در برابر تأسیسات شیمیایی زیست

زیست و جلوگیری از اتالف انرژی، کمک به حفظ  های حفاظت از محیطجویی در هزینه صرفه

ه گرم شدن زمین، سوراخ شدن الیه ازون، وحش، توجه به مسئل الگوهای طبیعی زیستگاه حیات

های مردم بر سر استفاده از منابع تجدید  فرسایش تدریجی خاک، کاهش درگیری بین گروه

برداری از منابع طبیعی،  ناپذیر( و پایداری منظر )شامل مواردی همچون تساوی در بهره

های  واره لح و طرحجلوگیری از انباشت زباله توسط گردشگران و ساکنین، استفاده از مصا

طبیعی و بوم آورد جهت انطباق با محیط پیرامون، کاهش اثرات مخرب انسان بر اکوسیستم، 

چرا که  ؛کمک به حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از تغییر کاربری زمین( توجه ویژه نمود
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ان ها در امتوسعه زمانی به پایداری ختم خواهد شد که محیط زیست پیرامون از انواع تخریب

 باشد.

 

 الگوی نهایی امنیت در گردشگری پایدار

با توجه به مباحث مطرح شده، نهایتاً الگوی امنیت در توسعه گردشگری شامل پنج بعد امنیت 

گذار و امنیت رفاهی(؛ بعد امنیت فرهنگی های امنیت سرمایهاقتصادی )مشتمل بر مؤلفه

)مشتمل بر امنیت نژادی، امنیت رفتاری، امنیت ذهنی(؛ بعد امنیت اجتماعی )مشتمل بر 

)مشتمل بر پایداری  محیطی زیستامنیت جانی، امنیت جنسیتی و امنیت فضایی(؛ بعد امنیت 

داخلی و امنیت خارجی( منظر و پایداری اکولوژیکی( و بعد امنیت سیاسی )مشتمل بر امنیت 

ابعاد با یکدیگر شکل گرفته و تغییر در هر کدام، تغییر در ابعاد دیگر را موجب  نایباشد. می

 دهد.را نشان می ها آنگانه مذکور و ارتباط ( ابعاد پنج6خواهد شد. شکل شماره )
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پیشنهادهای امنیت در توسعه گردشگری های پژوهش برای ابعاد الگوی کیفی  با توجه به یافته

 گردد: ارائه میزیر 

 های طلبد ارگانبا توجه به اینکه امنیت و گردشگری رابطه مستقیم با هم دارند، می

هماهنگی الزم را در مورد گردشگری و امنیت داشته باشند، زیرا نخستین و مربوطه 

 باشد؛ترین عامل در جذب گردشگران، تأمین امنیت منطقه سفر میمهم

 های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فراهم نمودن بسترهای مناسب امنیت در زمینه

 ر کشور؛سیاسی، کالبدی و زیرساختی در راستای تحقق گردشگری پایدار د

  ایجاد امنیت در فضاهای کالبدی جذاب، تکمیل و توسعه زیرساختی مناسب و فضای

 گذاران در این حوزه؛امن برای گردشگران و سرمایه

 ریزی توسعه گیری و برنامههای تصمیمفراهم کردن امنیت برای نهادها و سازمان

 بودن و پاسخگویی به مسائل؛ ریپذ تیمسئولگردشگری و 

 گذاران با ایجاد دگاه مثبت به توسعه گردشگری در مسئولین و سیاستتقویت دی

 فضای مناسب امنیتی؛

 مند امنیتی برای مقابله با مشکالت احتمالی ناشی از ریزی مناسب و نظامداشتن برنامه

 اختالفات فرهنگی؛

 المللی.جلوگیری از وقوع حوادث و رخدادهای داخلی بر علیه گردشگران بین 

 منابع
 ( تحلیل قومیت و 6930احمدی پور؛ زهرا، حیدری موصلو؛ طهمورث و حیدری موصلو؛ طیبه .)

 .95=12(، 6)2 جهت امنیت پایدار. مجله انتظام اجتماعی،؛ هویت قومی در ایران

 گذاری مستقیم خارجی  (. نقش سرمایه6902علی )استادی، حسین؛ رفعت، بتول و رئیسی؛ عباس
فصلنامه تحقیقات توسعه ها.  ( و بررسی رابطه متقابل آن6951-6931در رشد اقتصادی ایران )

 .601-612(، 0)9، اقتصادی
 (. بررسی رابطه بین امنیت جانی و توسعه فرهنگی. 6905هوشنگ و عزیزی؛ جلیل. ) استیری؛ امیر

 .619-636(، 29) 6 علوم انسانی،مجله 
 ( الگوی راهبردی ت6900اسماعیلی، محسن و باالیی، حمید .)های گلی  أمین امنیت ملی در سیاست

 .5-91(، 21)3  فصلنامه آفاق امنیت،نظام جمهوری اسالمی ایران. 
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 (. امنیت فرهنگی، مفهومی فراسوی امنیت ملی و 6933الدین و اسمعیلی، محمدصادق )آشنا، حسام
 .19-09(: 5، )مجله راهبرد فرهنگامنیت انسانی. 

 (. بررسی میزان احساس امنیت 6900رویشی، فرزاد )باپیری، امیدعلی؛ کمربیگی، خلیل و د
ها و مراکز آموزش عالی  اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه

 .15-09(، 03 و 01)61 فرهنگ ایالم،استان ایالم(. 
 ( بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت اجتماعی 6906باسمنجی؛ بابک و حیدری؛ رضا .)

 .39-692(، 1) 1  فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی،گذاری.  و سرمایه
 ( .جهانی6909بایبوردی، اسماعیل و کریمیان، علیرضا .) شدن فرهنگ و تأثیر آن بر هویت ملی

 .11-692(، 23)1، المللروابط بینپژوهشنامه ایران. 
 ( .امنیت اجتماعی، ضرورتی در 6909بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن و احمدی، اعظم ،)

، ریزی و توسعه گردشگریمجله برنامهشهر مشهد.  ترویج صنعت گردشگری مطالعه موردی: کالن
9(66 ،)05-11. 
 ( .6931بیات، بهرام؛ شرافتی پور، جعفر و عبدی، نرگس .) پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد

. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ا اداره کل مطالعات محور، طراحی و چاپ اداره تبلیغات اجتماع
 اجتماعی.

 ( .نقش امنیت در توسعه گردشگری با تأکید بر استان خراسان جنوبی. اولین 6902بیکی، پریسا .)
 ، همدان.و جغرافیا گردیگردشگری، طبیعتهمایش ملی مدیریت 

 های (. ارزیابی شاخص6905موالن، امین. )گلی، مهناز و صفدریسیاهپوراحمد، احمد؛ حسینی
مجله آماییش جغرافیایی توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان مطالعه موردی شهر ساری. 

 .650-612(، 26)1 فضا،
 ( .بسط اصول و معیارهای طراحی 6930پورجعفر، محمدرضا؛ صادقی، علیرضا و احمدی، فریال .)

 .600-292(، 0)1، مجله علوم محیطیمنظر پایدار در مرمت منظر طبیعی مسیل خشک شیراز. 
 ( .برنامه6906پیشرو، عاطفه و میکائیلی، علیرضا .) ریزی و طراحی منظر تفرجگاه رودکناری به

 .10-692(، 06، )مجله فرهنگانعه اکوتوریسم. منظور توس
 ( .مؤلفه6930تصدیقی، محمدعلی .)انداز های امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در افق چشم

-00(، 09)0، ماهنامه مهندسی فرهنگیجمهوری اسالمی ایران با تأکید بر امنیت درونی.  6090
99. 

 (. بررسی نقش 6909ان نصرآبادی، ناهید. )جوادی ارجمندی، محمدجعفر؛ توکلیان، محسن و قمری
فصلنامه تحقیقات هویت قومی بر امنیت پایدار، مطالعه موردی منطقه کردستان ایران قومیت کرد. 

 .601-632(، 26، )المللیسیاسی بین
 (. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی 6902بیکی، امیرحسین. )لنگردوی، مهذی و علیچرمچیان

 .615-602(، 6)0، فصلنامه زن و جامعهن روستایی. روانشناختی زنا



 695                             سمیاکوتور توسعه در تیامن یالگو نیتدو

 

 ( .بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس 6900حاتمی، علی؛ احمد، بختیار و اسماعیلی، عطاء .)
های راهبردی امنیت و نظم  پژوهشامنیت اجتماعی شهروندان موردمطالعه: زنان شهر کرمانشاه. 

 .699-626، 0(66) اجتماعی،
  ،(. امنیت گردشگری و مشکالت آن از دیدگاه 6909پور، مسعود. )لیال و کیانحاجی اسماعیلی

، های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی پژوهشمدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان. 
9(،3 ،)19-05. 
 ( .امنیت هویت: مبانی و چارچوب مفهومی. 6905حاجیانی، ابراهیم .)شناسی ایران مجله جامعه ،

61(0) ،95-9. 

 فصلنامه فضای گردشگریزیست و توسعه پایدار. (. گردشگری سبز، محیط6900زاده، فریبا. )حسن ،
0(60 ،)01-90. 
 فصلنامه علمی تخصصی های گردشگری در سواحل دریای خزر.  (. چالش6930تقی. ) حسینی، سید

 .690-629، 6(9)طبرستان، 
 بررسی احساس امنیت فردی و (. 6902. )ریمم ،رحمانی؛ آزیتا ،اسفندیان؛ رضاغالم ،فرخوش

ی ی موردی: گردشگران منطقهمطالعه؛ گردشگران و عوامل مؤثر بر آن اجتماعی از دیدگاه
(، 1)2، ریزی و توسعه گردشگریی برنامهمجله. ی شهر گرگانالنگدره و نهارخورانگردشگری 

636-292. 
 ( بررسی تأثیر عملکرد مسئولین بر احساس امنیت 6906ذوالقدر، علی و کرمی، ابوالفضل .)

 .11-09(، 9)6، فصلنامه دانش انتظامی زنجانگردشگران استان زنجان. 
 های امنیت  (. راهبردهای بهبود چالش6900شاهی میرزا، محمد )باراتی، کاظم و عینذوقی

 .601-225(، 21)3 فصلنامه آفاق امنیت،محیطی.  زیست
 (. الگوی 6900الدین افتخاری، عبدالرضا ) رضانژاد، مرضیه؛ موسی کاظمی، رفیعیان؛ مجتبی و رکن

وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس.  فضایی اندام
 .10-30(، 66)0 های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، پژوهش

 ( بررس6909رضایی، مجتبی .) .اولین ی اجمالی نقش توریست و تأثیر آن بر مسئله امنیت ملی
 ، همدان.همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران

 ( امنیت و حقوق شهروندی؛ تقدم یا تأخر. 6905رضایی، مهدی و باالیی، حمید .) فصلنامه آفاق
 .01-626(، 99)0 امنیت،

 (. نقش امنیت در توسعه گردشگری مناطق 6909منش، سمیرا )ریکی، علی؛ ریکی، جواد و کیان
اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در مرزی مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان. 

 ، همدان.ایران
 گیری آن. های اندازه(. امنیت و اشتغال و شاخص6900السادات )زمانیان، زهرا و موسوی، اشرف

 .0-25(، 632، )فرهنگی کار و جامعهماهنامه اجتماعی اقتصادی، علمی و 
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 (. تبیین جامعه6901زاده، مهران؛ عباسی، الهام؛ سعادتی، موسی و صمدزاده، حسن )سهراب-

مجله نظم شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تبریز. 
 .6-21(، 2)69، و امنیت انتظامی

 (. نقش 6909نیا، محمد منصور و ناظر حضرت، جعفر. )ل؛ دهقانشاهیوندی، احمد؛ ربانی، رسو
، فصلنامه مطالعات اجتماعیپلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری نمونه موردی شهر اصفهان. 

(21 ،)19-90. 
  (. تأثیر امنیت روانی و اجتماعی 6909) .سلطانی، مرضیهو شاهیوندی، احمد؛ رییسی وانانی، رضا؛

به شهر اصفهان در سال  واردشدهخارجی )نمونه موردی گردشگران خارجی بر جذب گردشگران 
 .615-691(: 6)، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی .(6930

 های اقتصادی (. موانع و جالش6902نژاد، پریسا و خناری امری، مریم. )شرفخانی، جعفر؛ وفایی
-طبیعت مدیریت گردشگری، . اولین همایش ملیفارسامنیتی گردشگری در کشورهای حوزه خلیج

 گردی و جغرافیا، همدان.
 ( 6905شیبانی، علی .) بررسی وضعیت امنیت گردشگری از نظر نیروی انتظامی و نقش آن در بهبود

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده گردشگری و . پایانامنیت گردشگران مورد مطالعه استان سمنان
 کویر شناسی دانشگاه سمنان.

 ( .مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای 6930صالحی امیری، سیدرضا و افشاری نادری؛ افسر .)
 .00-11(، 50)29راهبرد، امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران. مجله 

 ( .بررسی ثبات سیاسی و 6900صامتی، مجید، حسینی کندلجی، میرهادی و احسانی فرید، مینا .)
گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسالمی طی دوره حاکمیت قانون بر تعداد ورود 

 .6-60(، 66)0های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،  پژوهش. 2962-6001

 فصلنامه  .(. نقش امنیت در توسعه گردشگری6930مقدم، زهرا ) یتیو هدا اسکندر سید یدایی،ص
 .669-01 (،3)0، تخصصی علوم اجتماعی

 ی گردشگری بر شاخصاثرات توسعه .(2962افروز )، خسروانی دهکردی، حمید و ضرغام بروجنی-

 .25-01(،60)1، مطالعات مدیریت گردشگری .های صلح جهانی

 ( گردشگری با محیط زیستی پایدار 6930عظیمی، ناصرعلی؛ بلیک، ژانت و مجایی، سیدمحمد .)– 
 .661-690(، 9)1، مجله علوم محیطینقش میراث فرهنگی و تعمقی بر ایران. 

 ( 6909علیزاده، سلیمان.) فصلنامه های امنیت فرهنگی از منظر امام خمینی )ره(.  ابعاد و مؤلفه
 .05-622(، 2)9امنیتی دانشگاه جامع امام حسین )ع(، -های حفاظتی پژوهش

 ( نسبت اخالق و امنیت: امکانی برای امنیت اخالقی. 6906غرایاق زندی، داوود .)،مطالعات راهبردی 
23(53 ،)693-36. 

 ( 6906غالمی، علیرضا .)دفاتر ها و راهکارها مدیریت بحران در سواحل دریای خزر، چالش .
 .909-955، 6 های مازندران و گلستان، چاپ تحقیقات کاربردی استان
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 ( بررسی نقش مهم امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری.6905قنبری، سوده و غالمی، سارا .) 
 .ریزی، معماری و شهرسازیوسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامهچهارمین کنفرانس ملی ت

 ( ابعاد و شاخص6902قیصری، نوراهلل و حسینی، سیدمهدی .) های امنیت پایدار، مبتنی بر مدل
 .16-691(، 29)1 فصلنامه آفاق امنیت،مهندسی همگرایی ملی. 

 ( بررسی زنان برای مشارکت در 6932کتابی، محمود؛ یزدخواستی، بهجت و فرخی راستایی، زهرا .)
 .5-99(، 6)9، مجله پژوهش زنانتوسعه. 

 ( بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان. 6906کلدی، علیرضا و سلحشوری، پروانه .)
 .1-29(، 0)0، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران

 محیطی راهکاری جهت توسعه (، فرهنگ زیست6906مهاجر، مرضیه و فراهانی، بنفشه )لیکما
 .گردی ایران زمیناولین همایش ملی گردشگری و طبیعتگردشگری پایدار. 

 همایش ملی  (. نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل.6906چی، محسن )لطفی، حیدر و خامه
 .6-29 ها، ها و رهیافت شهرهای مرزی و امنیت، چالش

 ی:موردشناس) در توسعه گردشگری یت(. نقش امن6906) ینو غفوری، حس یفر، مجتبلطفی 
 .یرانا یجمهوری اسالم یاییتوسعه سواحل مکران و اقتدار در یمل یشهما یناول (.چابهار

 تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی. درآمدی بر جهانگردی.(. 6939الدین )محالتی، صالح 
 زیست. تهران: سازمان حفاظت از محیطزیست.  سند ملی محیط(. 6930زاده، محمد ) محمد 
 ( 6909مرادیان، محسن .) .تهران: انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.مبانی نظری امنیت ملی 
 محیطی با رویکرد مکتب  های مختلف امنیت زیست (. بررسی جنبه6931نژاد، عباس )مصلی

 .22-90(، 01)90شناسی،  مجله محیطانتقادی. 
 ( بررسی پایداری توسعه 6909ملکی، سعید؛ احمدی، رضا؛ منفرد، سجاد و معتوگی، محمد .)

مجله های استان مرزی خوزستان. های آماری در شهرستانمحیطی با استفاده از آزمون زیست
 .16-12(، 09)29، اطالعات جغرافیایی

 ش امنیت در توسعه گردشگری و نقش آن در توسعه (. نق6906بخت، ریحانه ) مؤمنی، مهدی و نیک
زمین،  گردی ایراناولین همایش ملی گردشگری و طبیعت پایدار موردمطالعه: روستا شهر ونک.

 زیست فردا. همدان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، شرکت هم اندیشان محیط
 ( بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و 6900مؤیدفر، سعیده و تقوایی، مسعود .)

-601(، 69)0، ریزی و توسعه گردشگریمجله برنامهامنیت در گردشگری مطالعه موردی شهر یزد. 
629. 

 ت های کالبدی باف(. بررسی تأثیر مؤلفه6905بخش )بخش، جهانالسادات و جهانمیرحسینی، زینب
 .30-690(، 69)23، مجله مدیریت شهرتاریخی بر امنیت محیطی گردشگران. 
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 ( هویت قومی و ملی در مطبوعات محلی و تأثیر آن بر 6900میرزایی، ابراهیم و حیدری، اکبر .)
(، 00)60فصلنامه امنیت پژوهی، های ایالم. کردستان و کرمانشاه.  امنیت ملی: مطالعه موردی استان

602-665. 
 (. بررسی انسجام 6900امین، خورشید. )زاده، امیرمحمد و هدایتیفی، محمودرضا؛ علویمیرلط

مذهبی مطالعه موردی شهرستان زابل.  –اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تأکید بر تنوع قومی 
 .51-19(، 60)5، ایریزی منطقهمجله برنامه

 (. رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی )مطالعه موردی: منطقه مرزی 6906) .میرزائی، رحمت
ها، دانشگاه یافتها و رهچالش یت؛و امن یمرز یشهرها یمل یشهما .اورامانات استان کرمانشاه(

 .و بلوچستان یستانس

 ( بررسی تأثیر پایگاه 6931نبوی، عبدالحسین؛ حسین زاده علی، حسین و حسینی، هاجر .)
-93(، 2)69فصلنامه دانش انتظامی، اساس امنیت اجتماعی.  اقتصادی و هویت قومی بر-اجتماعی

0. 
 ( بررسی عوامل اجتماعی و 6930نبوی، عبدالحسین؛ حسین زاده علی، حسین و حسینی، هاجر .)

 .19-01(، 0)26شناسی کاربردی،  جامعهاقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی. 
 (. تأثیر 6905زاده، مهدی )اکبر؛ بلوچی، حسن و حسینبیدختی، علیامینالهی، مجید؛ نعمت

گری تصویر مقصد و احساس کیفیت خدمات پلیس بر قصد بازدید دوباره گردشگران با میانجی
 .6-23(، 6)69، مجله نظم و امنیت انتظامیامنیت در شهر شیراز. 

 ( اکوتوریسم و توان6909وثوقی، لیال و قاسمی، مهدیه .) :مندسازی زنان روستایی مورد مطالعه
 .509-169(، 0)62، مجله زن در توسعه و سیاستدراز، جزیره قشم. روستای شیب

 شناختی عوامل مؤثر بر توسعه  (. بررسی جامعه6906محمد )هزارجریبی، جعفر و نجفی، ملک
، ی محیطیریز مجله جغرافیا و برنامهگردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی. 
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