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 چکيده
 نیتأمم  دارد، ها ملت بین که روابطی و اقتصاد در که جایگاهی به توجه با و است حساس فوق یا هدیپد گردشگری

 که را چیزی اولین ،ردیگ یم سفر به تصمیم جهانگرد یک که یهنگام است. اساسی اصول از آن برای ایمن و امن شرایط

 مجموعأه  اگأر  .کنأد  یم انتخاب سفر برای هک است محتملی مقصد درباره اطالعاتش و ها دانسته کند یم مرور ذهنش در

 نشأود،  منجأر  برانگیأزد   او در را سفر انگیزه که تصویری ایجاد به خاص کشور یک مورد در اطالعات و ها دانسته این

 کشأور  در را مناسبی شرایط تا ماست وظیفه اساس این بر .شود یم حذف انتخاب عرصه از مذکور کشور طبیعی طور به

 بأا  متناسأ   جهأان  در را خأود  جایگأاه  لهیوسأ  نیبأد  تأا  بأدهیم  قأرار  گردشأگران  اختیأار  در را آن تاطالعا و فراهم

 بگیریم. اختیار در داریم گردشگری صنعت در که ییها تیظرف

 توصأی   بأر  عأالوه  محقأق  چأون  ،باشأد  یم کمی تحقیق روش و است ای توسعه-کاربردی نوع از حاضر تحقیق 

 است. صنعت این در امنیت و انتظام ریتمث بیان و «گردشگری» خاص یها نهیمز در محیط تحلیل دنبال به محیط

 مأدیریتی  سابقه سال 51 از بیش حداقل دارای که کشور در گردشگری و انتظامی حوزه کالن مدیران آماری جامعه

 در و کشأور  یاهأ  دانشأگاه  در که عنوان با مرتبط اساتید ارشد، کارشناسی مدرک حداقل دارای و مربوطه یها حوزه در

 مطأابق  کأه  باشأند  یمأ  نفأر  581 تعأداد  آمأده  عمل به برآورد با که شدند گرفته نظر در کنند یم تدریس گردشگری رشته

 .گردند یم تعیین نفر 521 تعداد آماری نمونه حجم ،٪1 یخطا با و کوکران فرمول

 

 انتظام امنیت، گردشگری، انتظامی، یها تیفعال گردشگر،: ها کليدواژه

                                                           
 tgosseni565@gmail. comخلی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی )نویسنده مسئول( . دکترای رشته امنیت دا5

   انتظامی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو. 2

   راهبردی تحقیقات و ملی دفاع عالی دانشگاه علمی هیئت عضو. 1



 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 5111، تابستان وششم یفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شماره س / 8

 

 دمهمق

ایأن   بأر اسأاس  و  دهیأ معاصر گردزندگی انسان پرمشغله  سفر الزمهی ماشینی امروز، ایدر دن

جأایی کأه سأیر و     تأا  شأود  یمتوسعه شناخته  محور عنوان بهکشورها  در اغل نیاز، گردشگری 

ی ا گونأه  بأه گذران اوقات فراغت یكی از نیازهای اصلی بشر تلقی شده،  منظور به ژهیو بهسیاحت 

محسأوب   بشر زیآم صلحجابجایی  نیتر بزرگجمعیت جهان  دهم کتخصیص ی پدیده با که این

هأای   اقتصاد کشور با توجه به گوناگونی محیطی و مزیت بخش تنوعهای  . یكی از عرصهشود یم

در صنعت جهأان اسأت،    نیتر و پررونق نیتر بزرگ یگردشگر نسبی موجود، گردشگری است.

جهان سأوم، کلیأد اقتصأاد بأه شأمار       ژهیو بهورهای جهان عصر حاضر این صنعت در اغل  کش

های توسعه در اولویأت قأرار    رود  تا جایی که در این کشورها گردشگری بیش از سایر برنامه می

، نوسأانات نأرا ارز   ها جنگی بزرگ نفتی، ها شوکسال گذشته و با وجود  13گرفته است. طی 

از اقتصاد جهانی رشأد نمأوده    تر عیسرو درصد و سایر وقایع مهم اقتصادی، این صنعت یک تا د

 صنعت جهانی تبدیل شود. نیتر مهمگردد تا اواسط قرن کنونی این صنعت به  بینی می و پیش

 کأه  رود یمأ  انتظار است. جهان در صنایع نیتر مهم از یكی عنوان به صنعت این امروزه 

 یجهأانگرد  .ابأد ی ادامه نآ یصعود ریس و بوده شتازیپ صنعت نیا زین كمی و ستیب قرن در

 اسأت  یاسأ یس اریبس یا دهیپد البته و بزرگ یطیمح ستیز و یاجتماع ،یاقتصاد قدرت کی

 و دهیأ چیپ عوامأل  از متأمثر  ،یا جامعه هر در یجهانگرد عتیطب «5لپی و پک» دهیعق بنابر و

 خأود  مجأذوب  را گأران ید کأه  اسأت  ییایجغراف یها یژگیو نیهمچن و یاسیس بافته درهم

 .(55: 5182، 2)هال کند یم

 دین اسالم مبین دین ،شود یم دیده هم اسالمی کشورهای در گردشگری صنعت توسعه

 سفر و سیر است، داشته توجه انسان یمعنو و مادی نیازهای تمام به و است کاملی و جامع

 در «سأیر » واژه یریکأارگ  بأه  با هم کریم قرآن است، انسان فطری و روحی نیازهای ازجمله

 .دهد یم جهانگردی و گردشگری به دستور گوناگون، یها ئتیه و ها شكل

                                                           
1. Pac and lapi 

2. hall 
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 بأدون  درواقأع  است. امنیت گردشگری صنعت در رگذاریتمث متغیرهای نیتر مهم از یكی

 بأین  از کأل  طور به سفر به رفتن برای انگیزه و ندارد معنایی سفر امنیت احساس یا و امنیت

 توسعه در رگذاریتمث عوامل نیتر مهم از شگریگرد صنعت در بخشی انتظام و امنیت .رود یم

 اساسأی  و مهأم  بسأیار  یهأا  ضأرورت  ازجملأه  راسأتا  این در ییها پژوهش انجام است  آن

 .گردد یم محسوب

 جنبأه  از کأه  ایأران  اسأالمی  جمهأوری  در موجأود  پتانسأیل  به توجه با دیگر طرف از 

 باسأتانی،  آثأار  نظأر  از و اسأت ه فصأل  و فضاها ،ها میاقل انواع دارای گردشگری، یها جاذبه

 برابأری  گردشأگری  صأنعت  در پیشأرفته  کشورهای با طبیعی یها ییبایز و تفریحی مناطق

 دنیا نخست کشور نُه جزء تاریخی، آثار و ابنیه لحاظ از ،نیهمچن  (511: 5188 محسنی،) کند یم

 بر (213: 5183ارمغان، ) دارد قرار دنیا برتر کشور 53 میان در اکوتوریستی های جاذبه لحاظ از و

 در کأه  صأنعت  ایأن  بأه  پرهزینأه  و بهره کم صنایع به پرداختن جای به است الزم اساس این

 باز خود برای مهمی بسیار جایگاه هم یافته توسعه کشورهای بین در رقابتی صورت به جهان

 شود. پرداخته است نموده

 در انضباط ایجاد و بخشی مانتظا با است. گردشگران آرامش باعث گردشگری در انتظام 

 پیأدا  ارتقأاء  گردشأگران  در امنیأت  احسأاس  گردشأگران،  برای یزیر برنامه و مرور و عبور

 .باشأد  یمأ  تعأر   نأوع  هر از فرد هر حقوق مصونیت امنیت  آن، وسیع معنای در .کند یم

 تصأویر  و امنیأت  مسأئله  شأود  یم شناخته ایران گردشگری معضالت از که عواملی از یكی

 اهمیتأی  چنأان  از گردشأگری  در امنیأت  اسأت،  خأارجی  گردشأگران  ذهأن  در ایران یمنف

 گردشأگری  منأاطق  دنبأال  به روز هر سفر مقصد انتخاب در گردشگران که است برخوردار

 از بخشأی  عنأوان  بأه  را مناس  امنیت نیتمم ستیبا یم گردشگری صنعت و هستند تری امن

 .(11: 5181 ،5منسفلدوپیزام) کند القاء گردشگران به شده ارائه کیفیت

 در را خأود  متناسأ   جایگأاه  اسأت  نتوانسأته  اخیر یها سال در ایران اسالمی جمهوری

 گردشأگران  تعأداد  2352 سأال  در ورودی یگردشأگر  در نماید. کس  گردشگری صنعت

                                                           
1. Mansfeld and phezam 
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 و صأد  کیأ  و میلیأارد  یأک  آنأان  جأذب  از حاصل درآمد که اند بوده نفر میلیون سه حدود

 هفأت  بر بالغ خروجی گردشگران مخارج که یدرحال ،است بوده آمریكا دالر میلیون چهارده

 گردشگران کرد هزینه توصی  این با است، بوده آمریكا دالر میلیون هفده و پانصد و میلیارد

 دالر میلیأون  سأه  و چهارصد و میلیارد شش بر بالغ و منفی ایران گردشگری تراز خروجی،

 .(2: 5111المی،مجلس شورای اس مرکز پژوهش) است

 در کردنأد  دیأدن  ایران اسالمی جمهوری از که خارجی گردشگران تعداد 5111 سال در

 در کأه  5111 سأال  ورودی گردشأگران  نسأبت  بأه  که شدند برآورد نفر 1،583،333 حدود

 داشأته  کأاهش  درصد پنج حدود 5111 سال در اساس این بر بودند، نفر 1،155،333 حدود

 کشأور  از خروجأی  گردشگران میزان (5111) سال همین در که است حالی در این و است

 سأال  کأه  شأد  بیأان  نفأر  1،513،333 حدود که 11 سال نسبت به که اعالم نفر 3،313،333

 است. داشته رشد خارجی گردشگری جهت وطنان هم خروجی درصد 18 حدود در 5111

ی ریأ گ بهأره  كم سده، قرن بیست و یدهد یمآمار و ارقام صنعت گردشگری در جهان نشان  

در گردشأگری اسأت. گفتأه     ژهیأ و بأه هأای خأدماتی   ی تجاری ارزشمند در بخأش ها فرصتاز 

شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صأنعت فراتأر    می

خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به دو تریلیون دالر خواهأد رسأید. در ایأن فرآینأد     

ی وسیع گردشگری برخوردار هسأتند بأه یأک درصأد ارزش     ها جاذبهورهایی که از دستیابی کش

میلیأارد دالر ایجأاد خواهأد کأرد کأه بأرای        23ی حدود درآمدگردش مالی این صنعت، ساالنه 

ی اقتصأادی  هأا  تیفعالتواند تمامی  یی نظیر اقتصاد ایران این رقم قابل توجه است و میها تیفعال

قابأل حصأولی    درآمأد ر دهد. بأا ایأن وجأود بأرای دسأتیابی بأه چنأین        ایران را تحت تمثیر قرا

هأای  ی مناسأ  در زمینأه  هأا  یگأذار  هیسأرما ی جأامعی صأورت گرفتأه و    زیر برنامهبایست  می

 .(1: 5181 ،)نوبخت و پیروزی این صنعت صورت پذیرد افزار نرمی و افزار سخت

 دارد وجود صنعت این در باال درآمد و اشتغال ایجاد فرصت مانند هایی ظرفیت همچنین

 جمهأوری  فقیأد  گأذار  بنیأان  اهداف از که فرهنگی گردشگری یا و است تیبااهم بسیار که

 .هاست آن ازجمله گردد یم منتهی انقالب صدور به و است ایران اسالمی
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 و داشأته  مسأئله  از صحیحی درک خود سهم به هرکدام باید مسئوالن کنونی شرایط در 

 ششأم  برنامأه  ابالغأی  یهأا  اسأت یس در العأالی(  )مدظلأه رهبری معظم مقام منویات تا کنند همت

 عأالی  شأورای  سأاله  سأت یب انأداز  چشأم  یهأا  استیس مصوبات از هفت دربند شود، محقق

 ثیأ ح از اسأت،  شأده  دیأ تمک گردشأگران  امنیأت  نیتأمم  و حقأوق  رعایأت  بأه  گردشگری

 کشأورهای  نسأبت  بأه  زیأادی  یهأا  یافتأادگ  عق  کشورمان در گردشگری یها رساختیز

 اصأفهان(  شهرستان استثناء  )به یگردشگر مناطق در ما دارد، وجود صنعت این از برخوردار

 ندارند، آن اهمیت و گردشگری به شناختی هیچ پلیس دانشجویان نداریم، گردشگری پلیس

 در ژهیأ و بأه ) گردشگری حوزه در تخصصی پلیس و نداریم کشور در گردشگری امن منطقه

 اسأتقرار  پلأیس،  عمده وظیفه کشورها همه در که یدرحال نداریم! پذیر( ردشگرگ یها استان

 ایأن  و اسأت  آن وقوع از پیشگیری و جرائم کش  و فردی و عمومی آسایش تممین و نظم

 در و ردیأ گ یمأ  قأرار  اسأالمی  جمهوری انتظامی نیروی وظای  طهیح در کشور در موضوع

 اقأدام  ایأن  کأه  اسأت،  شأده  دیأ تمک بدان هم (اسالمی جمهوری انتظامی )نیروی ناجا قانون

 خأارجی  گردشأگران  کلیأه  بأرای  بلكأه  ،ردیأ گ یم صورت جامعه آن شهروندان برای تنها نه

 .(2: 5115صفائی،) دارد ضرورت دوچندان

 بأه  دنیرسأ  تأا  خأارجی  گردشأگران  جأذب  زمینه در فوق، ذکرشده موارد به عنایت با

 ازجملأه  نارسأایی  ایأن  علأل  شناخت با است الزم و داشته زیادی فاصله مطلوب، وضعیت

 تأالش  گردشأگری  توسأعه  جهأت  در امنیأت  احساس تقویت و امنیت ارتقاء بخشی، انتظام

 ایأن  در محقأق  اصألی  دغدغأه  گردشأگری  صأنعت  در انتظام و امنیت ریتمث بنابراین،  شود

 است. پژوهش

 

 پيشينه و مباني نظری

 جأذب  مأوردی  نمونأه ) گردشأگر  جأذب  و امنیت بردن باال در انتظامی نیروی نقش -

 احمأد  اصأفهان  انتظامی ف. تحقیقات دفتر -(5181 سال در اصفهان در خارجی گردشگران

 شاهیوندی.
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ی بأر اگگیأ ه سأفر    ریتأث  اصلي این است که امنیت گردشگران خارجي چه  سؤال 

 به شهر اصفهان دارد؟ ها آنمجدد 

تحلیلأی و   –توصأیفی   تصأور  بأه نوع تحقیأق از نظأر هأدف کأاربردی و روش آن     

 یدانیمی ها روش. اطالعات مورد نیاز از طریق باشد یمهمبستگی و مبتنی بر آمار موجود 

پروژه عبأارت بأود از:    سؤاالتآمده است.  به دستی ا کتابخانه( و و مصاحبهپرسشنامه )

 ها آنی بر انگیزه مسافرت مجدد ریتمثامنیت اجتماعی و روانی گردشگران خارجی چه -5

ی پلأیس در امأاکن و فضأاهای گردشأگری شأهر      رسأان  خدمات-2ه شهر اصفهان دارد؟ ب

حضأور   -1ی بر افزایش تعداد گردشگران خارجی در ایأن شأهر دارد؟   ریتمثاصفهان چه 

ی بأر افأزایش امنیأت    ریتأمث پرتعداد پلأیس در فضأاهای گردشأگری شأهر اصأفهان چأه       

ی بأأر امنیأأت اجتمأأاعی ریتأأمثی مناسأأ  پلأأیس چأأه رسأأان خأأدمات-1گردشأگران دارد؟  

 گردشگران خارجی دارد؟

 و اجتمأاعی  امنیأت  بأین  -5: کأه  دهد یم نشان تحقیق فرضیات بررسی از حاصله نتایج

 یرسأان  خأدمات  بأین  -2 دارد. وجأود  معنأاداری  رابطه اصفهان شهر به مجدد سفر با روانی

 بأین  -1 دارد. وجأود  معنأاداری  رابطأه  اصأفهان  شأهر  بأه  مجأدد  مسأافرت  انگیزه و پلیس

 معنأاداری  رابطأه  روانأی  و اجتمأاعی  امنیأت  و خارجی گردشگران به پلیس یرسان خدمات

 گرفتند. قرار دییتم مورد پژوهش یها هیفرض تمامی اساس این بر و دارد وجود

 دفتر ی(،خسروشاه اهلل )قدرت خارجی گردشگران امنیت احساس افزایش یکارها راه -

 (.5181) اصفهان ا. ف. تحقیقات

ی، قوه مقننه در ابعاد مختلأ،، چأه   گذار قاگوناصلي: اینکه با توجه به وظیفه  ؤالس

 گقشي در اف ایش احساس امنیت گردشگران خارجي دارد؟

 چأه  مختلأ ،  ابعأاد  در قضأاییه  قوه نظارتی نقش به توجه با: شد اشاره هم سؤاالت در

 دارد. خارجی گردشگران امنیت احساس افزایش در نقشی

 احسأاس  افأزایش  در نقشأی  چأه  اعأم،  معنأای  به مجریه قوه اجرایی نقش هب توجه با-

 دارد؟ خارجی گردشگران امنیت
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 اجتمأاعی،  سیاسی، مختل  اقدامات تبیین تحقیق از هدف شد گفته که آنچه به توجه با

 و خأارجی  گردشأگران  امنیأت  احساس بر حاکمیت() کشور گانه سه قوای غیره، و فرهنگی

 آخأر  در اسأت.  خارجی گردشگران در امنیت احساس افزایش راستای رد ییراهكارها ارائه

 گردید. ارائه نیز مناسبی کاربردی پیشنهادات کشور در گانه سه قوای مسئولیت به بنا نیز

 اسأالمی  جمهأوری  ملأی  امنیأت  راستای در جهانگردی صنعت توسعه استراتژی ارائه -

 ی(.مل دفاع عالی دانشگاه-5181 یمرتض )فرجی، ایران.

در  تواگأد  يمأ از اگواع جهاگگردی و با چه ترکیبي این صنعت  کی کداماصلي:  سؤال

گوعي از جهاگگردی که بیشترین فرصت را بأرای امنیأت ملأي در ابعأاد      عنوان بهایران 

 مختل، دارد، تعیین شود.

 ملأی،  امنیت چهارگانه ابعاد یها شاخص و جهانگردی یها نهیگز شدن مشخص از پس

 دیأدگاه  از ملأی  امنیأت  یهأا  شأاخص  روی بر جهانگردی یها نهیگز از یک هر ریتمث میزان

 و پرسشأنامه  قالأ   در ایأران  در جهأانگردی  صنعت و ملی امنیت متخصصان و کارشناسان

 گردید. حاصل ذیل نتایج و گرفت قرار بررسی مورد آماری جامعه محدوده در مصاحبه

 اقتصأادی،  ابعأاد  در ملأی  امنیأت  بأرای  تهدیدی تنها نه عام معنای به جهانگردی صنعت

 از یأأک هأأر بأأرای را ییهأأا فرصأأت بلكأه  نیسأأت. نظأأامی و سیاسأأی اجتمأأاعی، فرهنگأی، 

 نظأر  اظهأار  یبنأد  جمأع  و مسأتخرجه  نتأایج  بأا  .کنأد  یمأ  فأراهم  ملی امنیت یها شاخص

 ملأی،  امنیأت  یهأا  شأاخص  بأر  جهانگردی صنعت توسعه راتیتمث خصوص در کارشناسان

 بیشأترین  اول اولویأت  در پأذیرد  انجأام  جهانگردی صنعت توسعه نچهچنا گردید مشخص

 دوم اولویأت  در و گذاشأت  خواهأد  اقتصادی یها مؤلفه یها شاخص تقویت بر را راتیتمث

 بأه  منجأر  زیاد به نزدیک میزان به ٪31 ینسب وزن با نظامی-سیاسی یها شاخص و ها مؤلفه

 اولویأت  در و شد خواهد ینظام و سیاسی یها شاخص تیتقو و جهانگردی صنعت توسعه

 بأاالی  میأزان  بأه ٪15 ینسأب  وزن بأا  اجتمأاعی – فرهنگأی  یها شاخص و ها مؤلفه نیز سوم

 اجتمأاعی – فرهنگأی  یهأا  شأاخص  تیأ تقو و جهأانگردی  صنعت توسعه به منجر متوسط

 .گردد یم
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 (AHP)مأدل  و آمأاری  یها کیتكن طریق از تحقیق نتایج لیوتحل هیتجز با بعد مرحله در

 و جهأانگردی  و ملأی  امنیت کارشناسان نظر برحس  جهانگردی یها نهیگز یبند تیاولو به

 نظأر  و کلأی  یبنأد  جمأع  و شأده  اسأتخراج  نتایج به توجه با شد. پرداخته علمی یها هینظر

 یبنأد  تیأ اولو ی،اقتصأاد  و علمأی  یهأا  هینظر بعد در یجهانگرد و ملی امنیت کارشناسان

 بأا  یخیتار و باستانی یجهانگرد ،٪13 وزن با تجاری گردی)جهان شامل ترتی  به ها نهیگز

 وزن بأا  درمأانی  یجهأانگرد  و ٪31 ینسأب  وزن با گرا عتیطب جهانگردی ،٪38 ینسب وزن

 .اند بوده صد( در 33 ینسب

 کأه  اسأت  پژوهشأی  پكن خروجی گردشگران یریگ میتصم و ها تیمحدود ،ها زهیانگ -

 شد. انجام (2331) 5ژانگ وی توسط

ی در سأفر  ریأ گ میتصأم ی هأا  تیو محأدود  ها  هیاگگ ریتث اصلي این تحقیق:  لسؤا 

 چیست؟

 هأا  زهیأ انگ و ها تیمحدود که است گرفته نتیجه چنین خود دکتری رساله در انگ ژ وی

 آن جذابیت و مقصد انتخاب دیافزا یم وی .کند یم ایجاد سفر در مشارکت در شخصی ریتمث

 محأدودیت  عنأوان  بأه  کأه  یا عمأده  عوامأل  از .هاسأت  زهیگان و ها تیمحدود میزان از متمثر

 مأالی،  وضأعیت  امنیتأی،  یهأا  ینگرانأ  زبانی، مشكالت به توان یم شد گرفته نظر در تحقیق

 کرد. اشاره زمان و ها مهارت

 تنكأابن(  شهرسأتان  مأوردی  مطالعه) یداخل گردشگران امنیت بر پلیس اقدامات ریتمث -

 (5181) تقی سید حسینی،

آیا بین اقدامات پلیس با اف ایش امنیأت گردشأگران داخلأي     صلي این استا سؤال

 رابطه وجود دارد؟

 تنكأابن  شهرسأتان  و مازندران استان در گردشگری یها تیظرف به تحقیق این در محقق

 گردشأگران  امنیأت  بر را اقدامات ریتمث و کرد تبیین محور چند در را پلیس اقدامات و اشاره

 بأا  محقأق  توسأط  فرضأیه  چهار پژوهش این در داد. قرار سنجش وردم پرسشنامه قال  در

                                                           
1. Wie zhang 
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 گرفأت  قرار آزمون مورد ساخته محقق پرسشنامه ابزار با و کاربردی تحقیق روش از استفاده

 بأه  رسأیدگی  جأرم،  وقأوع  از یریشأگ یپ و کنتأرل  گشأت  انتظأامی،  ممموران یرسان اطالع)

 و نهادهأأا ریسأأا بأأا تنكأأابن انشهرسأأت انتظأأامی فرمانأأدهی تعامأأل و گردشأأگران شأأكایات

 گرفت. قرار دییتم مورد فرضیه چهار هر که (مرتبط یها دستگاه

 آزاد دانشأگاه  (5111) خدیجأه،  بابأایی،  ایأران  در گردشأگران  امنیأت  در پلیس نقش -

 گرمسار واحد اسالمی

 تواگد يمپلیس چه گقشي در امنیت گردشگران اصلي در این تحقیق این است:  سؤال

 شد؟داشته با

 است؟ مؤثر آن رونق و گردشگری امنیت نیتمم در نقش این آیا-

روش تحقیق از حیث هدف کاربردی، معطوف به کاربرد تدریجی نتایج تحقیقأات   

ی کالن ملی که نأوعی از پأژوهش کیفأی اسأت،     ها یگذار استیسو  ها یریگ میتصمدر 

ردشأگری در ایأران   توسعه صأنعت گ که  دهد یمی تحقیق نشان ها افتهی انتخاب گردید.

اولأین اصأل در توسأعه صأنعت گردشأگری       .نیازمند اقدامات اساسی و زیربنایی است

ی کأه ممكأن اسأت در    ا گونأه  بهامنیت با احساس امنیت متفاوت است.  است.« امنیت»

ی امنیت باشد، ولی این امنیت احساس نشود. بیشتر گردشأگرانی کأه بأه ایأران     ا جامعه

دارند )معموالً بازتأاب اخبأاری کأه از ایأران در     عدم امنیت  احساس ابتدا کنند یمسفر 

ی در انتهأای سأفر، ایأران را    شود چندان به سود ما نیست( ول های دنیا منتشر می رسانه

. نقش تبادالت فرهنگی و معادالت سیاسأی و تفكأرات اقتصأادی تأا     کنند یمامن تلقی 

وچه و بأازار در ایأن میأان    اندرکاران گردشگری و مردم ک نقش نیروی انتظامی و دست

ی و اجتمأاع ی روانأ  ،مأالی  امنیأت جأانی،   کننأده  نیتأمم پلأیس   کأه  ییمهم است. ازآنجا

ی و جذب تعداد بیشتر گردشأگران خأارجی   مند تیدر رضاگردشگران است، نقش آن 

 بسیار حائز اهمیت است.
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 مباني نظری

. توریسأم بأه   شأد با یمأ گردشگری معادل فارسی لغأت التأین توریسأم     مفهوم گردشگری:

جأی،  ی استراحتی، تفریحی، تفرها زهیانگو مقصد با  مبدأکه بین  شود یممجموعه سفرهایی گفته 

و در آن شخص توریسأت   ردیگ یمورزشی، تجاری، فرهنگی و یا گذراندن اوقات فراغت انجام 

در زبأان  « ریگردشأگ »که به معنی  توریسم واژه (1: 5118)راهنمایی،در مقصد اشتغال و اقامت ندارد 

( 5ورزشأی  مجلهنام ) به انگلیسی یها مجله در میالدی، 5855 سال در بار نخستین فارسی است،

 بازدیأد  و تأاریخی  آثار تماشای منظور به مسافرت معنای به لغت این زمان آن در. شد برده کار به

 .(23: 5183)محالتی،رفت یم کار به لذت کس  برای طبیعی مناظر از

 در .اسأت  شده ارائه نظران صاح  طریق از متعددی تعاری  و معانی کنونتا زمان آن از

 کنفأرانس  پیشأنهاد  اسأاس  بأر  ملأل،  سأازمان  طأرف  از که گردشگری تعری  ارائه به نجایا

: میپأرداز  یمأ  رسأیده  تصأوی   بأه  رم، در سأازمان  آن گردشأگری  و ترانسپورت یالملل نیب

 یأا  ورزش تجارت، معالجه، دیدنی، نقاط از بازدید تفریح، منظور به که است کسی گردشگر»

 حأداقل  نكأه یا بر مشروط ،کند یم سفر دارد اقامت آن در که مكانی از غیر جایی به زیارت،

 .(23-51: 5181 مرادی،) «نباشد بیشتر ماه شش از و کمتر ساعت 21 از او اقامت مدت

ارائأه شأده   گردشگری  از 2سازمان جهانی گردشگری لهیوس بهی نیز تر جامعتعری  

گردشگری یک صنعت خدماتی است که شامل تعدادی از ترکیبات مادی و غیأر  »است: 

ی، آبی ا جاده، آهن راه)هوایی،  ونقل حملی ها ستمیس. عناصر مادی شامل باشد یممادی 

، پذیرایی )مسكن، غذا، تورها( و خدمات مربوط به آن نظیأر  (حاضر فضایی در عصرو 

. عناصأر غیأر مأادی شأامل     شأود  یمأ ات بهداشتی و ایمنی خدمات بانكی، بیمه و خدم

 «.باشد یماستراحت، آرامش، فرهنگ، ماجراجویی و تجربیات جدید و متفاوت 

 بأرای  .شأود  یمأ  اطالق سفر، و گردش قصد به مسافران برای که است یا کلمه توریسم

 مسأافرین  ینیازهأا  رفأع  بأرای  هأا  انسأان  از کثیری یها تیفعال ،ها مسافرت نیچن نیا تحقق

                                                           
1. Sporting magazine 
2. World tourism organization 
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 تقویأت  یكأدیگر  بأا  را هأا  تیأ فعال نزدیک ارتباط و ضرورت خود این و گردد یم معطوف

 نقطه به نقطه یک از سفر و سیر آن معنی و است شده مشتق «تور» کلمه از توریسم .کند یم

 و اوضأاع  از اطأالع  و بأودن  شأاد  زیسأتن،  شاد توریسم از هدف یطورکل به .باشد یم دیگر

 .(12: 5111نژاد،  قره) است ها مكان حال و گذشته احوال

 تعریأ   بأه  ذیأل  شرح به گردشگری انواع یبند دسته ضمن گردشگری جهانی سازمان

 :  است پرداخته هرکدام

کسی که به کشور یا کشورهایی که در آن اقامأت دائأم نأدارد     گردشگر خارجي: -

و در داخأل  نیسأت  یی درآمأدزا  یهأا  تیأ کند و هدف اصلی سفرش انجام فعال می سفر

یأک شأ  و کمتأر از یأک سأال اقامأت        کنأد  یمرزهای کشأوری کأه بأه آن سأفر مأ     

 .(11: 5181)لطیفی،کند یم

 .باشد یم ورودی گردشگر و یمرز درون گردشگر جمع حاصل: داخلي گردشگر-

 نظیأر  کشأور  همأان  داخأل  نقأاط  از کشأور  یک مردمان بازدید: یمرز درون گردشگر-

 ایرانگردی.

 .همان()باشد یم خروجی گردشگر و یمرز درون گردشگر جمع صلحا: ملي گردشگر-

 معنأای  به و است رفتن دیگر محل به و خود شهر از آمدن بیرون معنای به لغت در سفر

 .(5888: 5132معین، ) است آمده ،کند یم طی دور مكان به مكانی از که راهی و مسافت قطع

 گردشأگری  اصألی   جنبه سفر است. دیگر مكان به مكان یک از ییجابجا سفر، از منظور

 مترادف گردشگری با اوقات بیشتر سفر  واژه اگرچه ندارد. معنا گردشگری آن بدون و است

 دو هأر  گردشأگری  و سأفر  دارد. تأری  گسأتره  مفهأوم  سأفر  ولأی  ،شأود  یمأ  گرفته نظر در

 دشأگر گر ولأی  است، ارتباطی های راه طریق از مقصد و مبدأ بین افراد ییجابجا رندهیدربرگ

 از هأدف  و مقصأد  در اقامت مدت مرز، از عبور شده، پیموده مسافت به مسافران شدن تلقی

 در یأا  و انفأرادی  صأورت  بأه  که افرادی دارند تمایل برخی ترتی ، بدین دارد. بستگی سفر

 مسأافران  زمأره  در را کنند یم سفر انبوه گردشگری از قبل یها زمان در و کوچک های گروه

 در ببرند. نام گردشگر عنوان به کنند یم سفر تر بزرگ یها گروه در که افرادی از و کنند تلقی
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 مسأافر  را خود دارند، سفر برای برتر سلیقه و انگیزه داشتن ادعای که کسانی آن، نهایی حد

 .(333-335: 5111،و دیگران جعفرجعفری، ) نامند یم گردشگر را بقیه و

 

 ی گردشگریها گوگهاگواع 

 یهأا  گونأه  بأه  خأود  عالقأه  نأوع  اسأاس  بأر  دنیأا  نقاط اقصی به سفر ایبر گردشگران 

: از انأد  عبأارت  گردشأگری  یهأا  گونأه  نیتأر  مهأم  کأه  نأد ینما یمأ  سفر به اقدام گردشگری

 یعأ یطب گردشأگری  ،تأاریخی  و فرهنگأی  گردشأگری  مسیحی، زیارت، ،مذهبی گردشگری

 ،ورزشأأی گریگردشأأ ،ماجراجویانأأه گردشأأگری ،اجتمأأاعی گریگردشأأ اکوتوریسأأم(،)

 ،روسأأتایی گردشأأگری ،نوسأأتالژیک گردشأأگری ،انبأأوه ردشأأگریگ ،درمأأانی گردشأأگری

 کشأأاورزی گردشأأگری ،فضأأا و هأأوا گردشأأگری ،قأأومی گردشأأگری بأأومی، گردشأأگری

 معنأوی،  گردشأگری  سیاه، گردشگری جنگ، گردشگری حالل، گردشگری )اگروتوریسم(،

 نوآور. و خالق گردشگری

 نیز گردشگری انواع سایر ضمن در میراث(. )گردشگری هنری و فرهنگی گردشگری -

 .2(،مأدت  کوتأاه  و بلندمأدت  یها )آموزش تحصیل .5) آموزشی –علمی گردشگری: شامل

 رزمأی(  یها آموزش .1تخصصی، -علمی یها شگاهینما .1،ها شیهما سمینارها، ،ها کنفرانس

 شود. می

 و حیوانأات  شأكار  یبأرا  افأراد  گردشأگری  نأوع  ایأن  در) صأید  و شكار گردشگری -

 (.کنند یم سفر کشورها برخی به نادر پرندگان

 مسأافرت  .2 محلأی،  ملی، المللی، بین یها شگاهینما در شرکت .5: تجاری گردشگری -

 موارد. سایر .1 تجارت، قصد به

 در مشأارکت  .2 تظأاهرات،  در شأرکت  خأاطر  بأه  مسأافرت  .5: سیاسأی  گردشگری -

 حأزب،  یأک  رسیدن قدرت به مراسم سیاسی، مراسم در شرکت .1 المللی، بین یها اجالس

 کشورها. سالگردهای رهبران، تدفین
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 – قأومی  گتوهأای  .1 آپارتاید، گتوهای .2 مذهبی، گتوهای .5 5: گتوها از گردشگری -

 پوستان. سرا برای مثالً شده رزرو فضاهای .1 ای، قبیله

 معدنی. -صنعتی فضاهای گردشگری -

 .1 فحشأا،  .1 دزدی، .1 گأدایی،  .2 مخأدر،  مأواد  گردشگری .5 2: تبهكاری گردشگری

 موارد. سایر

 موارد(. ریسا و ماهواره دی، سی )اینترنت،: مجازی گردشگری -

 و 1دریأا  ،1ماسه ،1آفتاب یعنی (اس )سه شامل ساحلی یگردشگر .5: ییایدر گردشگری

 شأامل  ییایأ در یگردشگر .2 ی(،ا ماسه یها ورزش و آبی یها )ورزش یساحل یها ورزش

 دریأأایی، تورهأأای اقیانوسأأی – دریأأایی یهأأا ورزش ،و...( )غواصأأی زیرآبأأی یهأأا ورزش

 .قطبی یها انوسیاق و قطبی گردشگری و ای ه قار بین بزرگ تفریحی یها یکشت

 .(11-11: 5188)پاپلی یزدی،  و... اسكی شامل: برف گردشگری -

 

 امنیت و اگتظام مفهوم

 بأوده  امنیأت  تأاکنون،  گذشأته  از بشأر،  افراد همه مشترک اىه دغدغه ترین مهم از یكى 

 از بیش امروز بشر .است شده کاسته وى امنیت از یافت، افزایش انسان عمر بر هرچه .است

 در موجأود  قاتیتحق و مطالعات دارد. مختل  ابعاد و سطوح در را امنیت دغدغه زمانى هر

 و هأا  انسأان  هأای دغدغأه  از یكأی  وارههم گذشته از امنیت و نظم دهد می نشان حوزه این

 و است بوده مسئله همین جمعی، زیست به دادن تن اصلی لیدل و است بوده بشری جوامع

 گذشأتن  مقابل در بتواند تا ساخت رهنمون دولت نام به ملی نهاد تمسیس به را او امر همین

: 5183افتخأاری، )دابی دست مهم و حیاتی منافعی به خود فردی اختیارات و حقوق از بخشی از

                                                           
5(  .Ghettoپراکندگی اقلیت )  نامند.   می« گتو»ها در توزیع جمعیت شهری را در علم جغرافیا 

2. Vandalism Tourism 

3. Sun 

4. Sand 

5. Sea 
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 اختیأارات  از برخأورداری  با اجرایی دستگاهی تا آمدمی الزم دولت تمسیس از پس .(23-21

 امأور  کلیه در را مطلوبی نظم قانونی الزامات به توسل با و نموده برخورد متخلفان با قانونی

 بأرای  اتامكانأ  نمودن مهیا ثبات، و صلح امنیت، آرامش، استقرار به منجر و آورده وجود به

 از جامعأه  حقأوق  حفأ   و فرهنگأی  سیاسأی،  حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، روابط برقراری

 سأازمان  ایأن  شأود.  جامعأه  در غیرمجاز اعمال هرگونه ارتكاب نمودن متوق  و تعرضات

 در عمأومی  امنیأت  کننأده  تضأمین  نیأروی  مدنی، جوامع تمامی در «پلیس» عنوان با امروزه

 عنأوان  بأه  جامعأه  عمأومی  امنیت سیستم «کارای مدیریت» و است شده معرفی جامعه سطح

 امنیأت » ایجاد منظور به که است روشن ارتباط این در است. گردیده تعری  آن اصلی وظیفه

 نیأروی » یأک  وجود دارد اهمیت دیگری چیز هر از بیش که آنچه جامعه سطح در «عمومی

 جامعه سطح در خرابكاری و مجر وقوع از امكان حد تا باشد قادر که است «هوشمند پلیس

 حفأ   و برقأراری  اسأت  اهمیأت  دارای دیگأری  چیز هر از بیش که آنچه نماید. جلوگیری

 .(55: 5113)مالجان،  است جامعه سطح در «پایدار امنیت و نظم»

 وظیفأه  ایأن  انجأام  راستای در و یانتظام و امنیتی یها دستگاه تیبااهم بسیار نقش به بنا

 مأردم  طریأق  از آن به آسان دسترسی و جامعه در خود پررنگ حضور اب پلیس امروزه مهم،

 تلقأی  هأا  یشأكن  قأانون  و انحرافأات  ،هأا  یرو کأج  با مقابله در مطمئن گاه هیتك یک عنوان به

 دارد، مختلأ   ابعأاد  در ویأژه  و ممتأاز  هأای قابلیأت  با مممورانی به نیاز مهم این و شود می

 در عمیقأی  بسأیار  منفأی  تأمثیر  مممور یک ناشایست ررفتا و یرو کج اشتباه، هرگونه چراکه

 .(52: 5181)افتخاری،  کندمی ایجاد مردم اذهان

 اغلأ   در کأه  اسأت  دقیأق  و ظریأ   چنأان  آن امأروزه  پلیس هایویژگی و کار اهمیت

 اخالقأی  نظامنامأ   آن فأداکار  مأمموران  و پلیسأی  هایممموریت برای افتهی توسعه کشورهای

 و دینأی  هأای  آمأوزه  از گیأری الهأام  بأا  پلیس سازمان نیز ما کشور در است. گردیده تدوین

 السأالم(  )علیأه علأی  متقیأان  مأوالی  تعأالیم  از ملهم که جوانمردی و فتوت نهاد قال  در معنوی

 و مظلأوم  از دفأاع  در جأوانمردی  و فتأوت  آیأین  اخالقأی،  مبأانی  و اصول مسیر در است،

 .(1: 5185)عبدی،  است کرده حرکت مستكبران و ستمگران و ظالمان با مقابله و مستضعفان
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 9گظم لغوی معنای -

طأور   ی عربی است که در کت  لغت قدیمی و همچنین در کت  لغت جدید بأه ا واژهنظم  

نظأم: الللفلأه و   »نظم را چنین تعری  کأرده اسأت.   « المنجد»مشخص تعری  شده است. کتاب 

ه و روش خاص. بأه ایأن معنأا کأه جمأع      و جمع کردن در یک شیو  یتمل« جَمَعه فیٍ سَللک

به عبأارت    را نظم گویند ها آنکردن اجزای مختل  بر یک شیوه و یک روش و مرت  کردن 

 نظم نامید. توان یمدیگر، قرار دادن هر جزء در یک جایگاه خاص و بر یک مبنای ویژه را 

 مرتأ   یعنأی  دادن قأرار  نظأم  به»: است کرده تعری  چنین «وبستر» کتاب را واژه این 

 معنأای  در و گیرنأد  قرار مخصوص روال به که مردم از یا مجموعه دیگر معنای در یا کردن

 .)همأان(  «یكأدیگر  بأه  نسبت خودشان ویژه جایگاه در اشیاء و افراد گرفتن قرار آن توصیفی

 ها آن کردن مرت  و سلک کی و شیوه کی بر مختل  اجزای کردن جمع معنای به همچنین

 را ویأژه  مبنأای  یأک  بأر  و خأاص  جایگأاه  یک در جز هر دادن قرار دیگر رتعبا به است 

 .(83: 5188 ،)کلهر نامید نظم توان یم

 

   اگتظامي مدیریت

 جامعأأه آرامأأش و نظأأم حفأأ  مسأأئول کأه  اسأأت قأأوایی مأأدیریت انتظأأامی، مأدیریت 

 یزیأ ر برنامه با که هستند جامعه در کسانی انتظامی، مفهوم به توجه با .(518: 5111 نی)معهستند

 وقأوع  صأورت  در و پیشأگیری  جأرم  از جامعأه  در بخش انتظام نیروهای استقرار و صحیح

 بأا  و دارنأد  قأرار  پلأیس  مأدیریت  سأطوح  در افأراد  نیا .کنند یم اقدام آن کش  به نسبت

 برخأی  وقأوع  بأه  نسأبت  مأدون  و مشخص یا برنامه با احتمالی، حوادث و وقایع ینیب شیپ

 و خیأز  جأرم  منأاطق  در گشأتی  یواحأدها  استقرار با مثالً ،کنند یم جلوگیری امنیتی مسائل

 آنأان  از کأه  کنند می جلوگیری جرائم وقوع از خیز حادثه مناطق در و ها جاده در یا و پرتردد

 بأا  که هایی قسمت در منتها است، عام مدیریت همان این شود. می یاد انتظامی مدیر عنوان به

 رند.دا سروکار جامعه انتظام و نظم

                                                           
1. Order 
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 انتظأامی  نیأروی  تشكیل از هدف «ناجا قانون از سوم بند» به استناد با: پلیس وظای، -

 و نگهبأانی  و فأردی  و عمومی آسایش  نیتمم ،امنیت و نظم استقرار ، ایران اسالمی جمهوری

 کشأور  قلمأرو  در قأانون   ایأن  چهأارچوب  در اسأالمی  انقأالب  دسأتاوردهای  از پاسداری

 جمهأوری  انتظأامی  نیأروی  قأانون،  ایأن  2 ماده در .است شده بیان ایران اسالمی جمهوری

 العالی( )مدظلهقوا کل معظم فرماندهی تابعیت در که کرده معرفی مسلح سازمانی را ایران اسالمی

 حاکمیأت  وظیفأه  امنیأت  نیتأمم  کأه  آنجأا  از .باشد یم کشور وزارت به وابسته و دارد قرار

 اسأت  جامعه آحاد یاجتماع و فردی امنیت نیتمم رایب وابستگی این اساس این بر ،باشد یم

 اختیأار  ایأن  که ی)درصورت 5ناجا در قوا کل معظم فرماندهی جانشین عنوان به کشور وزیر و

 نیأرو  ایأن  از توانأد  یمأ  و باشأد  مأی  شأود(  تفویض العأالی(  )مدظله قوا کل معظم فرمانده توسط

 اهأم  بأه  هأم  قأانون  همین چهار ماده در د.ببر بهره امنیت نیتمم برای قانونی نهادی عنوان به

 عمومی آسایش نیتمم و امنیت و نظم استقرار یكم، بند در و شده اشاره سازمان این وظای 

 برشأمرده  ایأران(  اسالمی جمهوری انتظامی )نیروی ناجا اصلی یها تیمممور از را  فردی و

 از حفاظأت  امنیأت،  مخأل  یها حرکت و شورش ترور، خرابكاری، هرگونه با مبارزه است.

 اصألی  یهأا  تیأ مممور عنوان به ماده، این در نیز خارجی و داخلی یها تیشخص و مسئولین

 را وظأایفی  سأازمان  ایأن  نیأز  قأانون  ایأن  چهار ماده هشت بند در گرفت. قرار دیتمک مورد

 دهأد،  انجأام  قضأایی  ضأابط  مقأام  در قأانون  طبق را وظای  آن ستیبا یم که شد دار عهده

 آن، کشأ   و جأرم  از پیشأگیری  منكأرات،  و فساد با مبارزه قاچاق، و مخدر مواد با مبارزه

 یهأا  تیأ مممور از قأانون  این برابر آنان اختفاء از جلوگیری و متهمین و مجرمین دستگیری

 ناجاست.

 قأرار دادن ی انتظأام گفتأه شأده اسأت کأه      در معنأا  مفهوم اگتظام و امنیت اگتظامي: -

به معنای انتظام است، بأه   ها آندر یک ترتی  خاص و مرت  کردن ها مرواریدها و امثال آن

 قأرار دادن شود نیز به معنای فعأل و چیأدن و   عبارت دیگر انتظام که از واژه نظم گرفته می

                                                           
 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران. 5
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 اجزا در یک سلک خاص است.  

مفیأد   تواند یمو فقط هنگامی است  «انتظام»و  «امنیت»کلمه امنیت انتظامی مرک  از دو 

خاص خود تعری  کرد، اگر انتظام را  در حوزهاشد که بتوان امنیت انتظامی را معنای خود ب

ی از قواعد، روابط و نهادها بأا یكأدیگر بأدانیم کأه     ا مجموعهدهی و تنظیم  به معنای سامان

ی منجر شود و عوامل و عناصر در شرایط خاص خود در ا ژهیوبرآیند آن به ترتی  و تنظیم 

کأه آحأاد    وعی سامان و سازمان خاصأی در جامعأه پدیأد آیأد    جای خویش قرار گیرند و ن

 ،تهدیدی ویأژه نبیننأد   در برابررا  و کشورمنافع حیاتی خود  و نظامدولت  در تعاملجامعه 

 ،رفتن منأافع بخشأی از افأراد    نیاز باین امر هنگامی حاصل خواهد شد که در مقایسه میان 

حیأاتی فأردی و ملأی     و منافع ها رزشااین احساس به کل جامعه منتقل نگردد که وضعیت 

 رو گردیده است. با تهدید و چالشی اساسی روبه ها آن

. یكأی  سازد یمآن را دشوار  و کاربرددارای مرز مفهومی بسیار سیالی است که فهم  5«امنیت»

و ابعاد است. برخأی   ها بخشاز اختالفات مهم در مفهوم امنیت میزان وسعت مفهوم آن از جهت 

تأالش   تأر  قیأ عمو برخی دیگر بأا بررسأی    کنند یمفهوم امنیت به تعاری  ساده بسنده در بیان م

طور عمده امنیأت   تا به چهارچوبی برای بیان مفهوم امنیت دست یابند. به همین جهت به اند کرده

. همچنأین مفهأومی   داننأد  یمأ نسبی و قابل انتزاع از سوی نخبگان  ، ، ذهنی ، مبهم را مفهومی فراا

 شود. برانگیز، شمرده می ، جدال ، نارسا و از نظر ماهیتی ، مبهم یافته عهغیر توس

از زبان عربی گرفته شده و در زبان فارسی متداول گشأته اسأت. امنیأت    « امنیت»لغوی ریشه 

و در  سأازد  یمأ ، بیمناک نبودن و نترسیدن را متبلأور   ی آرامش یافتنها واژهکه  دیآ یماز واژه امن 

دستیابی به اطمینان و آرامش پس از رهایی از ترس نأام بأرده    عنوان به« االمن»مفهوم مصدری از 

تعریأ   « بیمی ، نداشتن بیم و بی ، در امان بودن ایمن شدن». فرهنگ لغت معین امنیت را شود یم

، تفكأری کأه بأر     ، آرامأش روحأی و روانأی    اعتماد»و فرهنگ لغت الروس نیز امنیت را  کند یم

 کند. می تعری   «: فقدان مخاطراتشود یم معنا یب، وحشت و خسران  اساس آن خطر، ترس

                                                           
1. Security 
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امنیت از دیدگاه روانشناسأی عبأارت اسأت از: احسأاس اعتمأاد، آرامأش و رهأایی از        

 اضطراب و ترس در رابطه با برآورده شدن نیازهای خود در حال و آینده.

متفأاوتی از امنیأت را    تعاری  متعدد و« و هراس ها دولتمردم، »: در کتاب 5باری بوزان

به نقل از اندیشمندان آورده است و خود نیز تعریفأی از امنیأت ارائأه کأرده اسأت. بعضأی       

 تعاری  به شرح زیر است:

نتیجه هأر   نكهیا: امنیت یعنی رهایی نسبی از جنگ همراه با انتظار نسبتاً زیاد 4ایان بالگي

 ، شكست طرف مقابل است. جنگی که را دهد

 : امنیت عبارت است از تممین رفاه آتی.9لورگس مارتین

 .بخش انیز: امنیت یعنی رهایی نسبی از تهدیدات 2جان ای مورز

، درک و  ، ثبأات رژیأم   وحأدت سأرزمین   رندهیدربرگ: امنیت یک ملت 5ایکبالور رهمن

ی و تممین و حف  حیات سأاکنان در برابأر تهدیأد و یأا     الملل نیبشناخت سایر منابع ملی و 

،  . بأه بیأان دیگأر   سأازد  یمأ ست که به هر طریقی به مسیر زندگی آنان لطمه وارد موقعیتی ا

امنیت ممكن است به توانایی یک ملت در نگهداری و حف  نظم قانونی و تمکید بر هویأت  

 ، اطالق شود. اصیل خود در زمان و مكان

 تیو امنرابطه اگتظام  -

نظأم   اساسأاً یت با نظم در ارتباط باشد. ی را نتوان یافت که به اندازه امنا واژهشاید هیچ  

 ،چنین ادعا نمود که هر نظمی توان یمبنابراین   آورد یمنوعی امنیت را برای افراد به ارمغان 

 .(11: 5111)افتخاری،  آورد یمنوعی امنیت را به ارمغان 

دستاورد تئأوری انتظأام دانسأت کأه بأا       نیتر مهمافتخاری معتقد است که باید امنیت را 

 .دهد یم ها آنی را به و معنوی مادی و ترقراهم آوردن بستر مناس  برای شهروندان امكان ف

                                                           
1. Bari buzan  

2. Eyan belani  

3. Lurence martin 

4. Jone I morce 

5. Iqbalar ReHmanbelani  
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مكل  بأه ایجأاد    ،و شهروندانکه دولت  دیآ یماصلی ضروری به شمار  ،این منظر انتظام از

منأافع   لهیوس نیو بددر غیر آن جامعه دستخوش ناامنی شده  چراکهو صیانت از آن هستند، 

 .گردد یمید ی تهدو فردملی 

سأازی در وظأای  و    دریافأت کأه موضأوع امنیأت     توان یم ،آنچه که بیان شد بر اساس

سأازی از آن دسأت    گفأت کأه امنیأت    تأوان  یم جهیدرنت. شود یمی دولت دیده ها تیمممور

   بأه برای به وجود آوردن نوعی نظم بایأد بأدان مبأادرت نماینأد     ها دولتمباحثی است که 

یعنی با ایجاد نوعی امنیأت در کشأور در سأطوح      لید امنیت استعبارت دیگر نظم فرع تو

 حوزه دست یافت. در آنخاصی  و انتظامی نظم نوع به توان یممختل  

آن  هأا  و نمونهبا برخی مثال  توان یمولی  ،شاید فهم این مطل  برای برخی دشوار باشد

 را بیشتر تبیین کرد.

ی در ترافیک خیابأانی، مأردم   نظم یببا ایجاد  شود یمی موارد در جامعه مشاهده ا پارهدر 

 افتد یمیی از کار راهنماچراغ  چهارراهدر یک  که یوقت ،کند یمکاهش پیدا  تشانیامناحساس 

به حقوق یكدیگر تعأر    گردد یمیی و رانندگی هم حضور ندارد  مشاهده راهنما مممورو 

 مشأكل ت نشأده اسأت،   بدانیم کجأا حقأوق کسأی رعایأ     نكهیاشاید بتوان گفت  ،گردد یم

جر و بحث و در برخی موارد دعأوا و   ،توهین ،ولی در این موارد شاهد صدای بلند شود یم

برخورد فیزیكی هستیم که شهروندان بنا به شأرایط جنسأی و سأنی در بیشأتر ایأن مأوارد       

موضوع انتظام ترافیک به احسأاس   مینیب یم. در این صورت است که کنند یماحساس ناامنی 

 .گردد یمناامنی هم منتهی 

شناسأی سیاسأی نظأم، انتظأام و تنظأیم       نتیجه گرفت که از بعد جامعه توان یم هرحال به

 تأوان  یمأ ی خأوب  بأه و فرع بر تولید و ایجاد امنیت اسأت. از ایأن نكتأه     متمخرجامعه امری 

 با مفهوم دیگری با عنوان تولید و ایجاد اصوالً« امنیت انتظامی»دریافت که مفهومی با عنوان 

 متأمخر یی چون حف  امنیأت را  ها تیمممور توان یمو  ابدی یم و معنادارامنیت ارتباطی وثیق 

 از آن دانست.
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 یو گردشگررابطه متقابل اگتظام، امنیت 

باشد. چون دوام  رکن توسعه گردشگری می نیتر مهمو  نیتر یاساس عنوان بهامنیت  

ری این صنعت با وجود امنیت کامل میسر خواهد بود. از طرف دیگر باید امنیت و پایدا

دستاورد تئوری انتظام دانسأت کأه بأا فأراهم آوردن بسأتر مناسأ  بأرای         نیتر مهمرا 

اصألی   ،. از ایأن منظأر انتظأام   دهد یم ها آنشهروندان امكان ترقی مادی و معنوی را به 

مكل  به ایجاد و صیانت از آن هستند  ،ندانکه دولت و شهرو دیآ یمضروری به شمار 

منأافع ملأی و    لهیوسأ  نیو بأد در غیر این صورت جامعه دستخوش ناامنی شأده   چراکه

کاالیی اساسی  عنوان به. محصول انتظام در جامعه امنیت است که گردد یمفردی تهدید 

که منتهی ، البته نقش شهروندان در ایجاد نظم عمومی شود یمدر جامعه نصی  آحاد آن 

در نیز غیر قابل انكار است و هرجا که صحبت از امنیت هست، نبایأد   شود یمبه انتظام 

 از انتظام غافل شد. آنجا

به عبأارت دیگأر،     بنابراین یكی از عوامل مهم توسعه گردشگری در کشور امنیت است

ی هأا  قالأ  در  توانأد  یمأ ی امنیت، توسعه گردشگری در کشور است که ها شاخصیكی از 

صنعت گردشگری در یک منطقأه   طور نیهماجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلّی پیدا کند و 

اما ایأن   شود یمآمدن امنیت در آن منطقه  به وجودو تردد گردشگران در یک مقصد موج  

 وآمأد  رفأت قضیه همیشه صادق نیست زیرا در برخی مواقأع وجأود پدیأده گردشأگری و     

بأا ایأن وجأود صأنعت گردشأگری و امنیأت، ارتبأاط        گردشگران باعث ناامنی شده است. 

بگوییم گسأترش صأنعت گردشأگری بأه وجأود امنیأت        میتوان یمتنگاتنگی با هم دارند و 

ی یكی از شرایطی که برای توسعه مناطق پذیرفته شأده اسأت، عأدم    طورکل بهوابسته است. 

 5.(2331ایسرالی وریچل،) است خشونتوجود ترور و 

. وقتی حوادث امنیتی مانند جنأگ،  اند دهیتن درهمیی ها دهیپدتی گردشگری و حوادث امنی

ی داخلی در مناطق گردشگری و یا نزدیک به این مناطق ها یناآرامتروریسم، انواع جرائم و 

 متأمثر شدت و برای همیشه  ، صنعت گردشگری، گردشگران و مردم محل را بهافتد یماتفاق 

                                                           
1.Israeli andreichel(2003) 
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سأرعت واکأنش نشأان     امنیتی و تروریسأتی بأه  صنعت جهانگردی، نسبت به وقایع  .کند یم

طأور مسأتقیم بأر     هأای طبیعأی و انسأانی بأه     هأا و پیأدایی دشأواری    بروز بحرانو  دهد یم

حال توسعه، بیشترین آسی  اقتصأادی را وارد   گذارد و بر کشورهای در می ریتمثگردشگری 

 اشاره شده است. ها  یآسیی از این ها نمونهدر زیر به  کند. می

مان بحران افغانستان و حضور ارتش آمریكا در منطقه، اکثر کشورهای اروپأایی و  در ز -

جهانگردان مواجه شدند و ایأن در   ورود درصد در میزان 13تا  53 آمریكایی با کاهشی بین

 در همأین زمأان   حالی بود که تمامی این کشورها از منطقه بحرانأی خاورمیانأه دور بودنأد.   

ن برای ورود جهأانگردان معرفأی کأرد و بأه جهأانگردان خأود       ماژاپن، ایران را کشوری نا

% از جهانگردان از طریأق  13بود که حدود ، این در حالی توصیه کرد که به ایران سفر نكنند

 .(513 :5118 حسینی،). شدندهوایی وارد ایران می

ی بأر صأنعت گردشأگری جهأان وارد     ریناپذ جبرانی تلخ که صدمات ها تجربهاز دیگر 

تعأداد   کأه  یو هنگأام  2335سأپتامبر   55سأحرگاه  دثه تروریستی یازده سپتامبر بود. کرد حا

دوقلو مرکز تجارت جهانی بودنأد،   یها آمریكایی در برجان یادی از گردشگران و شهروندز

 شدن آن شدند، ختهیفرورباعث  ها برجبه این شده  ی ربودههابا اصابت هواپیما ها ستیترور

ی باعظمت بأا خأاک یكسأان گردیأد. در بیأداری پأس از ایأن        ها ساختماناین  که یطور به

برد. خطوط مسأافرت  در گیجی و سردرگمی به سر می ها مدتکابوس  صنعت گردشگری 

در سراسر جهان تعطیل شدند. درآمأد و عوایأد صأنایع، سأودها و      ها هتلهوایی و مقرهای 

ود را از دست دادند. بأه بیأان   بازار سهام راکد شدند. شمار زیادی از کارگران صنایع، کار خ

بسیاری از مردم، بیش از پیش ترس معناداری از پرواز پیأدا کردنأد. هأزاران تأور و      تر ساده

. شأدند و از آنجا تا اسأترالیا ملغأی    5در سراسر جهان از مصر تا الس وگاس ها مالقاتقرار 

طوفأان  عنأوان   بأه  هأا  حملهدبیر کل سازمان گردشگری جهانی از این  2فرانچسكو فرانگیالی

 .()همان سهمگین بر صنعت گردشگری یاد کرد

                                                           
1. laswegas 

2. Franchesko frangeali 
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ونقأل هأوایی و اقتصأادهای مأرتبط بأا آن و       بازتاب عینی آن، تقریباً راکد شأدن حمأل  

درصأد   83هم خوردن تراز مالی گردشأگری   خصوص به بهو  الملل نیاقتصاد ب یدادوستدها

بأرای   یا ژهیأ ایجأاد سأتاد و   که سازمان جهانی جهانگردی بایی تا جا کشورهای جهان شد.

زمأان بأا نشسأت     مقابله با وضعیت بحرانی این صنعت موافقأت نمأود. هأم    یها بررسی راه

 ژهیأ و جهانی مذکور، ستادی در ایران برای بررسی تحوالت صنعت جهانگردی جهأان و بأه  

مختلأ  ایأن    یها تمثیر آن بر صنعت گردشگری ایران ایجاد شد که در آن نمایندگان بخش

کأه  ه و بر اساس تحلیل آمارهای موجود مشأخص شأد   در کشور دور هم جمع شد صنعت

سأفرهای   ،بأه ایأران وارد شأوند    85درصد جهانگردانی که قرار بود در بهار سال  13تا  33

مشخص گردید که چندین میلیارد تومان خسارت مأالی بأه   همچنین  و اند خود را لغو کرده

 است. مختل  گردشگری کشور وارد شده یها بخش

اولیأه احتمأال دادنأد در پأی حمأالت       یهأا  یکارشناسان سازمان ملل پس از بررس

میأان   نیأ در ا از کار بیكار خواهنأد شأد.   در جهان میلیون نفر 1سپتامبر  55تروریستی 

سأاالنه بأیش    که یدرصورت% کاهش در ورود جهانگرد مواجه گردید، 13خود آمریكا با 

روزنامأه  . همچنین آورد یم به دستق جذب جهانگرد از طری دالر درآمدمیلیارد  11از 

سپتامبر را یک میلیأون و   55خالی بعد از حوادث  یها میزان اتاق 5وال استریت ژورنال

 2333در سال  2روزنامه یو اس ای تو دیبر اساس گزارش ق تخمین زد. انهصد هزار ات

درصأد   13رقأم بأه    دیدن کردند که ایأن  1میلیون نفر جهانگرد از نیویورک 11بیش از 

 .کاهش پیدا کرد

، سأفرهای دور و  متحأده  االتیأ اعالوه بر بازارهای گردشگری ورودی و خروجی مرتبط بأا  

و مقاصأد گردشأگری جهأان     دنأد یدهم از این بحران آسأی    نشین مسلمانمقاصد گردشگری 

ی شأواهد  حتأ  در خاورمیانأه نیأز از رونأق افتادنأد.     شده شناختهمقاصد گردشگری  ژهیو بهاسالم 

آسأی    متحأده  االتیأ احتأی بیشأتر از   نشأین   مسألمان حاکی از آن است که مقاصد گردشگری 

                                                           
1. Wal street journal 

2. U s today 

3. New Yourk 
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آمریكأای   کأه  یدرحأال ی را به خود دید، الملل نیبی ها یوروددرصدی  13، خاورمیانه افت دندید

درصدی را تجربه کأرد. روشأن اسأت کأه حمأالت       21افت  2335دسامبر شمالی از سپتامبر تا 

به جهان عأرب منتسأ  اسأت کأه همأین       ژهیو بهکل به جهان اسالم،  سپتامبر در 55تروریستی 

ی هأا  مكأان دورتأر از   لأومتر یهأزار ک افت ورود به مقاصأدی شأد کأه بأیش از ده      باعث مسئله

 .)همان( هستند بار خشونت
 

 9بر توسعه گردشگری مؤ رعوامل اگتظامي 

 سأکان گردشأگری:  ی اهأا  محأل گشت پیشگیری اگتظامي در مناطق گردشگری و  -

یک اقدام انتظامی در ارتقاء امنیت گردشگران این است  عنوان بهمنظور از پیشگیری انتظامی 

هدف انتظامی تلقأی   عنوان بهکه مناطقی که گردشگران در آن اسكان و یا حضور دارند، باید 

زنی محسوس و غیر محسوس امنیت را افزایش داد و وقوع جأرم در ایأن    شوند و با گشت

 .شود یماطق را به حداقل رساند که این امر منتهی به ارتقاء امنیت گردشگران من

بأرای اینكأه در    : ی اداری و خدماتي در منأاطق گردشأگری  ها دستگاهتعامل بین  -

ضمن اینكأه بأا    ها سازمانکشوری امر گردشگری با موفقیت توسعه یابد، بایستی هر یک از 

یی آشأنا به وظای  خأود   دنریگ یمتعامل مطلوب قرار و ادارات خدماتی در  ها دستگاهسایر 

کامل داشته و سهم خود را در مورد گردشگران، به نحو مطلوب انجام دهند. وقتأی سأاختار   

، شأاهد  شود یمبرای گردشگران مالحظه  ژهیو بهدر کشور  امنیت و ایمنی نیتممی ها دستگاه

صأنایع  -ات، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری، فرمانداری، اداره اطالعاحمر هاللمسئولیت 

 هستیم. ها آنبنا به نوع مسئولیت  ها سازمان ریو سادستی و گردشگری 

کأه در قأوانین مربأوط بأه      آنچأه رسیدگي خارج از گوبت به شأکایت گردشأگران:    -

ی در حوزه گردشگری در کشور از غنأای  گذار قانوناین است که  شود یمگردشگری مالحظه 

و حتمیأت در بأه کیفأر رسأاندن مجأرمین و       تیقطع گریدت و از طرف کافی برخوردار نیس

                                                           
بأا نخبگأان و    باشأد و حاصأل مصأاحبه    این عوامل از رساله دکترای محقق که این مقاله برگرفتأه از آن رسأاله مأی   . 5

 اندرکاران امنیتی کشور است به دست آمده است.   دست
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 مأؤثر در پیشگیری و کاهش جرم علیه گردشگران  تواند یمی متناس  کیفری ها استیساتخاذ 

ی قضأایی در کشأور تأابع ضأوابط خأاص خأود       هأا  پروندهاما سیر مراحل رسیدگی به   باشد

این اساس بسیاری از گردشأگران کأه وارد    ، بردهد یمباشد و در یک فرایند طوالنی نتیجه  می

و یأا گردشأگران داخلأی کأه در منأاطق گردشأگری دچأار حأوادث امنیتأی           دنشو یمکشور 

، به دلیل عدم حضور در روند یمو یا به شهرهای خود  گردند یبازمو به کشور خود  گردند یم

ر اخأتالل  محاکم قضایی رسیدگی به پرونده، گاهی به دلیأل عأدم دسترسأی بأه شأاکی دچأا      

 شود. ی کیفری نسبت به مجرمین میها استیسو این امر منتهی به عدم اعمال  دنگرد یم

قأانون   ژهیو بهدر قوانین جمهوری اسالمی ایران : تشکیل پلیس گردشگری در کشور -

زیادی شده است کأه بأرای    دیتمکامنیت آحاد جامعه و رعایت حقوق افراد  نیتمماساسی به 

کأه   شأود  یمأ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایأران اسأتناد    22به اصل اختصار در مطال ، 

حیثیت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعر  مصأون اسأت مگأر در    : »دیگو یم

امنیأت او هأم در اسأالم     نیتممو از طرفی تكریم مهمان و « کند یممواردی که قانون تجویز 

بر این اساس ایجأاد پلأیس گردشأگری    است.  السالم( )علیهمی اساسی معصومینها سفارشجزء 

 نیتأمم  ازجملأه ی دارد که بخشی از وظای  انتظأامی  ا ژهیوبرای امنیت گردشگران، اهمیت 

 ی انتظامی ناجا انجام دهند.ها گانامنیت فردی گردشگر را با اخذ آموزش از ی

به چند زبان دنیا تسلط دارنأد و اغلأ  زیأر نظأر وزارت      معموالًهای گردشگری  پلیس

های گردشگران، تأممین   کنند و کارشان رسیدگی به شكایت دشگری آن کشور فعالیت میگر

 ها است. امنیت و راهنمایی کردن آن

عأالوه بأر تسألط بأه      سأت یبا یمأ باید به این نكته توجه داشت که پلأیس گردشأگری   

ی پلیسی، با صنعت گردشگری و علوم مرتبط با این حوزه نیز آشنایی داشته باشأد  ها مهارت

 النیالتحصأ  فأارغ ی خود را برای استخدام در ایأن حأوزه از   روهاینو پلیسی موفق است که 

 ی گردشگری جذب نماید.ها رشته

یكی از اقدامات خوبی کأه   ایجاد ارتباط با ارکان جامعه در جهت تحکیم امنیت: -

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در زمینه توسعه امنیأت پایأدار انجأام داده اسأت     
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است. در این امر پلیس بأا ارکأان جامعأه ماننأد      محور جامعهموضوع نهادینه کردن پلیس 

ی شهدا، امام جماعت و یا جمعه و یأا افأراد مأورد وثأوق در جامعأه      ها خانوادهشوراها، 

پیروزی انقأالب اسأالمی    با .کند یمامنیت  نیتمماقدام به  ازشانین و متناس پیوند خورده 

هأای مختلأ  سیاسأی، اجتمأاعی و     شأارکت مأردم در عرصأه   همگام با تحأول سأطح م  

اقتصادی، شاهد تحول قابل توجهی در امر مشارکت انتظامی مردم و از سویی دیگر توجه 

ی از سوی نهادهای انتظامی بودیم، با این وجأود نیأروی انتظأامی    محور جامعهبه رویكرد 

نظأم و   تیوضعخود در بهبود های بالقوه اجتماعی کامل، نتوانسته از تمام ظرفیت طور به

تعالیم عالیه اسالم مردم نقش  بر اساسامنیت کشور استفاده نماید، این در حالی است که 

خصأوص حأوزه نظأم و     های مختل  زندگی اجتماعی بأه ای را در عرصهو جایگاه ویژه

 امنیت دارند.

ی زیأ ر برنامأه سازمان گردشگری در کشور باید طأوری  : ي به گردشگرانرساگ اطالع -

نماید تا در مدخل ورودی و یا قبل از ورود گردشگران به کشور از طریق فضاهای مجأازی  

، قوانین گردشگرفرستی گردشگری کشورهای ها سازمانیا در اختیار گذاشتن اطالعات به 

ی نماید تا با رعایت حقأوق متقابأل،   رسان اطالعو مقررات مربوط به کشور گردشگرپذیر را 

 د به دلخواه خود به کشورهای مورد عالقه سفر کنند.گردشگران بتوانن

ی در دنیا، گردشأگران قبأل از عزیمأت    و اطالعاتی اجتماعی ها شبكهبا گسترش  امروزه

ی ها لیوتحل هیتجز از و پسی آور جمعی گردشگری را مقصدهابه سفر، اطالعات زیادی از 

هأر کشأور و در مأدخل     . یأا سأازمان گردشأگری در   کنند یمی ریگ میتصممناس  اقدام به 

و بأه مسأافران    کند یمی رسان اطالعبا تهیه بروشور، اقدام به  ها نالیترمو  ها فرودگاهورودی 

که مناطق امن گردشگری کجاست، در صورت بروز مشكل امنیتی چگونأه بأا    دهد یمتذکر 

پلیس تماس گرفته شود، خطوط قرمز اتباع بیگانه در کشور چیست، پوشأش بایأد چگونأه    

 ی قوانین و هنجارهای اجتماعی چیست و... .ها تیمحدودشد و با

با بررسی برخی کشورهای موفأق در حأوزه    ایجاد مناطق امن گردشگری در کشور: -

ی کالن در برخأی  گذار هیسرمااین کشورها با تمرکز امكانات و  شود یمگردشگری مالحظه 
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ی گردشأگری نهایأت   هأا  فرصتاز  اند بودهاز نقاط که از ظرفیت و پتانسیل کافی برخوردار 

 .اند بردهرا  بهره

اسأتان خراسأان یأا     مثالً، باشند یمدر کشور ما برخی مناطق هستند که قط  گردشگری 

ی کشور هسأتند و یأا اسأتان فأارس و     و فرهنگقط  گردشگری مذهبی  عنوان بهاستان قم 

قطأ  گردشأگری    نعنأوا  بأه استان اصفهان با صدها آثار معماری، هنری، مذهبی، ادبأی و... 

ی سرسبز و درختان سأر  ها جنگلی زیاد ها تیظرففرهنگی کشور هستند. استان مازندران با 

، آبشأارها  سأارها  چشأمه دریاچأه جهأان(،    نیتر خزر )بزرگبه فلک کشیده، دریای نیلگون 

ی گردشأگری گفتأه   ها تیظرفهرچه از  درواقعقط  گردشگری طبیعی است و  عنوان بهو...

، فرهنگ و اعتقادات مأردم  ورسوم آداب. با این تفاصیل اگر شود ینم اداطل  شود باز حق م

در ی گردشگری در آن شأكل گیأرد،   ها رساختیزاین مناطق بیشتر مورد توجه قرار گیرد و 

 خواهد داشت. سزایی به ریتمث توسعه

حاضأر کأه تولیأد دانأش و      در عصأر  آموزش کارکنان پلأیس حأوزه گردشأگری:    -

و  هأا  سأازمان ی در حال رشأد و تكامأل اسأت، تمأام     باورنكردنبا سرعت ی فنّاورگسترش 

راهبأرد مأدیریتی    عنأوان  بهوری بیشتر و تحقق اهداف خود آموزش را  نهادها در جهت بهره

نمایأد   خأود غفلأت  و چنانچه تشكیالتی در مورد آمأوزش کارکنأان    اند گرفتهخود در نظر 

 رد.فاصله بگی ها فرسنگممكن است از صحنه رقابت 

پلیس پیشگیری در نیروی انتظأامی جمهأوری اسأالمی، بأه وظأای  حأوزه پیشأگیری        

  مانند پیشگیری از سرقت، پیشگیری از چاقوکشی و جلوگیری از تعر  به جان، پردازد یم

باشأد و بأر ایأن اسأاس      وظای  این پلیس می نیتر عمدهمال، ناموس و حیثیت مردم که از 

ی انتظامی در سراسر کشور، همأین مهأم اسأت و در    ها اهپاسگو  ها یکالنترفلسفه وجودی 

 نیتممپلیس پیشگیری دیده شده است و بر این اساس و با توجه به قانون ناجا،  رمجموعهیز

امنیت گردشگران در حوزه این پلیس است که در جلأوه گشأت کالنتأری، ایسأتگاه پلأیس      

، در ننأد یب یمأ ی تخصصأی را  هأا  هدوری که در رسته انتظامی کارکنانو  کند یمو...تجلی پیدا 

امنیأت   نیتأمم و در  شوند یمی ریکارگ بهکالنتری و پاسگاه انتظامی( کوپ )واحدهای صفی 
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 .کنند یمی نیآفر نقشفردی و اجتماعی 

 مأؤثر یكی دیگر از عوامل انتظأامی   ی پلیس در مقاصد گردشگری:ها ستگاهیاایجاد  -

باشأد. برابأر    ی پلیس در مناطق گردشگرپذیر میاه ستگاهیادر ارتقاء امنیت گردشگران ایجاد 

ی هأا  اسأتان  ( درسوابق موجود در ناجا هرساله در فصل مسأافرت )تابسأتان و ایأام نأوروز    

و در  رنأد یگ یمأ کامل قرار  باش آمادهبخش اعظمی از کارکنان پلیس در  باًیتقرگردشگرپذیر 

و  هأا  جأاده ی اصألی  رهایمسدر  قال  قرارگاه نوروزی و یا قرارگاه تابستانی، ضمن استقرار

خود را در دسترس مهمانأان و گردشأگران قأرار داده و در خأدمت مسأافران در       ها ابانیخ

یی کأه در صأنعت   کشورها. در کنند یم نیتممی امنیتی آنان را ازهاینزمان ممكن  نیتر کوتاه

یس ی پلأ هأا  قالأ  نیأز در منأاطق گردشأگرپذیر ایأن فعالیأت در       اند بودهگردشگری موفق 

های مشخص، خود را  کوهستان، پلیس سواحل و یا پلیس بازار و خیابان آن هم با یونیفورم

ی پلأیس،  هأا  ستگاهیاو یا با تعبیه کانكس و استقرار در  دهند یمدر معر  گردشگران قرار 

 .رندیگ یمدر دسترس گردشگران قرار 

در  ی گاجأا: ی اگتظام در صنعت گردشگری زیر گظر پلیس پیشأگیر ها شرکتایجاد  -

در  باتجربأه ی از تجارب کشورهای دیگر و تجربه افأراد  ریگ بهرهطی دو دهه اخیر پلیس با 

سازمان در پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت و احسأاس امنیأت در کشأور اقأدامات خأوبی      

ی دولت در زمینه محأدودیت در اسأتخدام در سأازمان،    ها استیس لیبه دلانجام داده است. 

ی جمهوری اسالمی در حوزه پلیس پیشگیری و با مشارکت بخأش خصوصأی   نیروی انتظام

 ی انتظأام ها شرکت سیتمسی انتظامی و امنیتی اقدام به ها سازمان باتجربهاز بین بازنشستگان 

نموده که در این اقدام توانسته بخأش قابأل تأوجهی از نیروهأای جأوان و مسأتعد کأه در        

و از استخدام و شأغل   کردند یمفعالیت  نهاد مردم یها سازماننهادهای همیار پلیس، بسیج و 

بأا   ی انتظأام و هأا  شأرکت یی و در پوشأش  شناسأا را  زهیانگبرخوردار نبودند، افراد با باثبات

و  قأرار داده و غیره در اختیار این صنوف  ها مارستانیب، ها یبازار، ها طالفروشحمایت مالی 

ر قرار دادن بخشی از تجهیزات پلأیس ماننأد   یی و در اختیاها دورهو  مند نظامی ها آموزشبا 

ی مورد هدف مستقر نماید که این اقدام در کأاهش  ها محلرا در  ها آنباتوم و اسپری فلفل، 
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 ی بسیار باالیی داشته است.اثربخشجرم 

قأرارداد داشأته و در    انتظأام ی هأا  شرکتبا  تواند یمدر این رویكرد سازمان گردشگری 

از این افراد در راسأتای ارتقأاء امنیأت مقاصأد گردشأگری      جهت تقویت پلیس گردشگری 

 ی نماید.ریگ بهره

 

 روش پژوهش

قلمرو زمانی تحقیق از ابتأدای پیأروزی   ی است. ا توسعه -تحقیق حاضر از نوع کاربردی

قلمأرو مكأانی    عنأوان  بهانقالب اسالمی تا زمان حال و خاک کشور عزیز جمهوری اسالمی 

کلیه مدیران کالن حوزه انتظامی و گردشأگری در کشأور کأه     باشد. جامعه آماری شامل می

ی حداقل مأدرک  و دارای مربوطه ها در حوزهسابقه مدیریتی  سال 51دارای حداقل بیش از 

در ی کشأور و  ها دانشگاهباشند و همچنین اساتید مرتبط با عنوان که در  کارشناسی ارشد می

باشند، اسأت، در ضأمن در    صصی میو دارای دکترای تخ کنند یمگردشگری تدریس  رشته

ماننأد اعضأای شأورای     ها دستگاهی امنیت عمومی، برخی از ها در حوزهبخشی  حوزه انتظام

اسأتان، واجأا،    نیتممی را دارند، )متشكل از اعضاء شورای گذار استیسکه مسئولیت  نیتمم

حجم جامعأه   مدهآ عمل بهنمسا، نمایندگان دستگاه قضایی( در نظر گرفته شدند که با برآورد 

 .باشد یم نفر 581تعداد 

 صأورت  بأه حجم نمونه آمأاری از جامعأه آمأاری     ٪1 یخطامطابق فرمول کوکران و با 

و  گردنأد  یمأ نفأر مطأابق جأدول تعیأین      521تعداد هدفمند تعیین گردید که با این برآورد 

ط در تحلیل محأی  به دنبالباشد، چون محقق عالوه بر توصی  محیط  تحقیق کمی میروش 

 انتظام و امنیت در این صنعت است. ریتمثو بیان « گردشگری»ی خاص ها نهیزم

 مأؤثر ی گردشگری در جمهوری اسالمی ایران، شناخت عوامل انتظامی ها نهیزمشناخت 

امنیأت در صأنعت گردشأگری از     ریتأمث  بر توسعه گردشگری در جمهوری اسالمی ایران و

 اهداف این تحقیق است.

 یتخصصأ ی ا کتابخانأه ت پأژوهش، روش گأردآوری اطالعأات روش    با توجه به ماهیأ 



 11 / گردشگری صنعت در آن ریتمث و امنیت انتظام،له پژوهشی: مقا أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 

مصأاحبه و  ) یدانیأ می ها روشی علمی معتبر( و ها تیسا، وهایآرشکت ، اسناد و مدارک، )

باشد و ابزار گردآوری اطالعات نیز فیش تحقیق، کارت مصاحبه و پرسشنامه  پرسشنامه( می

 باشد. می استانداردشدهساخته  محقق

و نخبگأان در حأوزه امنیأت و     نظأران  صأاح  شنامه ابتدا مصاحبه باز با برای تهیه پرس 

و برای  انجام ها پرسشنامهیی رواگردشگری صورت گرفت و با استفاده از فن تحلیل عاملی 

ی متأداول از ضأری  آلفأای    هأا  روشتعیین اعتبار پرسشنامه در پأژوهش حاضأر از میأان    

 محاسبه شد. 81/3رونباا عدد کرونباا استفاده شد  در پژوهش حاضر آلفای ک

روایی صأوری ابزارهأای سأنجش بأه لحأاظ کمیأت و کیفیأت بأه کمأک خبرگأان و           

اصالحات و تغییرات قرار گرفت. بر این اساس،  دییتمو اساتید دانشگاه مورد  نظران صاح 

نظر پس از بحث و بررسی در پرسشنامه اعمال گردید. درنهایت طبأق نظأر اسأاتید و     مورد

توان بأه نتأایج    ذکور، سؤاالت پرسشنامه از روایی مطلوبی برخوردار بوده و میمتخصصان م

 آن اطمینان داشت.

 

 یريگ جهينت

و جوامع بشری بوده اسأت   ها انسانهای نظم و امنیت از گذشته همواره یكی از دغدغه 

مسئله بوده است. همین امر او را به تمسیس  زیست جمعی، همین اصلی تن دادن به لیو دل

نهادی ملی به نام دولت رهنمون ساخت تا بتواند در مقابل گذشأتن از بخشأی از حقأوق و    

آمأد تأا   اختیارات فردی، به منافعی حیاتی و مهم دست یابد. پس از تمسیس دولت الزم مأی 

نموده و با توسل به  برخورددستگاهی اجرایی با برخورداری از اختیارات قانونی با متخلفان 

آورده و منجأر بأه اسأتقرار آرامأش،      به وجودنظم مطلوبی را در کلیه امور الزامات قانونی، 

امنیت، صلح و ثبات، مهیأا نمأودن امكانأات بأرای برقأراری روابأط اقتصأادی، اجتمأاعی،         

، فرهنگی و حف  حقأوق جامعأه از تعرّضأات و متوقأ  نمأودن ارتكأاب       سیاسی حقوقی،

در تمأامی  « پلأیس »امأروزه بأا عنأوان     شود. این سأازمان  در جامعههرگونه اعمال غیرمجاز 

امنیت عمومی در سأطح جامعأه معرفأی شأده اسأت. از       کننده نیتضمجوامع مدنی، نیروی 
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را از نزدیک به هم نسبت بأه آداب، فرهنأگ،    ها ملت تواند یمیی که ها روشسویی یكی از 

توسأعه   مسأتحكم نمایأد   هأا  آنرسوم اجتماعی و ... یكدیگر آشنا کند و امنیأت را در بأین   

رکأن   نیتر مهمو  نیتر یاساسی الملل نیبیک کاالی  عنوان بهصنعت گردشگری است. امنیت 

. بأه  شأود  یمأ ی صنعت گردشگری محسأوب  ربنایزباشد و  یک کشور می جانبه همهتوسعه 

امنیأت   نیتأمم عبارتی دوام و پایداری این صنعت با وجود امنیت کافی میسر خواهأد بأود.   

دارد و  هأا  حكومأت   اساسی است که ریشأه در وظأای  اصألی    گردشگران یكی از وظای

ی در حأد ممكأن نسأبت بأه رعایأت      المللأ  نیبی ها ونیکنوانسوظیفه دارند مطابق  ها دولت

که گفته شد موضوع امنیت یكأی از مأواردی    آنچهحقوق گردشگران تالش کنند. بر اساس 

سالمی و حوادث خاص انقأالب  در زمان پیروزی انقالب ا ژهیو بهی اخیر ها سالبوده که در 

بأر امنیأت    میمسأتق طور  اسالمی، بعد از آن یعنی جنگ تحمیلی و ترورهای منافقین و ... به

بأا توجأه بأه     . از طأرف دیگأر  کنأد  یمأ  دییتمگذاشته و آمار هم این امر را  ریتمثگردشگران 

ای انأواع  ی گردشأگری، دار هأا  جاذبه از جنبهکه  پتانسیل موجود در جمهوری اسالمی ایران

 ی طبیعی بأا ها ییبایو زو از نظر آثار باستانی، مناطق تفریحی  هاست و فصل، فضاها ها میاقل

همچنأین، از   ،(511: 5188 محسأنی، ) کنأد  یمأ گردشگری برابری  در صنعتکشورهای پیشرفته 

ی اکوتوریسأتی در  ها جاذبهلحاظ  از نخست دنیا و کشور نُه لحاظ ابنیه و آثار تاریخی، جزء

انأدرکاران صأنعت    دسأت  سأت یبا یمأ . (213: 5183)ارمغأان  قأرار دارد   دنیا برتر کشور 53 انمی

از منافع این صنعت که درآمد بأاال و اشأتغال    ها تیظرفگردشگری تالش کنند تا متناس  با 

 گردند. مند بهره  هاست آن ازجمله

 رغأم   ت و بأه صنعت گردشگری تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته اسأ  مسئلهدر ایران 

موقعیت مناس  و مساعد جغرافیایی بین دنیای شرق و غرب و وجأود بسأیاری از مواهأ     

ی، الملل نیبی قابل عرضه به بازارهای گردشگری ها جاذبهطبیعی، فرهنگی و اسالمی و انواع 

. در زمینأه علأل   باشأد  ینمأ درآمد ارزی ایران از این بابت بسیار ناچیز بوده و قابأل توجأه   

ی متعأددی صأورت گرفتأه    هأا  یسخنرانو  ها صحبتی صنعت گردشگری ایران تادگاف عق 

و مقاالت زیادی به آن پرداخته شده است. کشور عزیزمان از لحأاظ   ها شیهمااست و یا در 
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است و بحمداهلل در جزیره امنی قأرار داریأم و    تر امنامنیت حتی از کشورهای اروپایی هم 

ر صنعت گردشگری جهان و عناد کشورهای اروپأایی و  رقابت کاذب د به خاطراین مسئله 

، ایأران  افتأه ی توسأعه استكباری علیه جمهوری اسالمی است که هنوز بسیاری از کشأورهای  

 .کنند یماسالمی را با عراق یا سوریه و یا افغانستان مقایسه 

ی هأا  تمأدن باستانی فراوانی از  و آثاری بسیار کهن است ا جامعهجامعه ایرانی، از طرفی 

ی در ایأن سأرزمین وجأود دارد کأه     و کهنأ گذشته به یادگار دارد  عناصر فرهنگأی پایأدار   

ایرانی است. این عناصر سأینه بأه سأینه و نسأل بأه       -تجلیات و مظاهر تمدن عظیم اسالمی

نسل منتقل شده و هنوز هم در جامعه ایرانی و ادبیات بسیار غنی آن رایج است. وجود آثار 

، مسأاجد،  هأا  خانقأاه ی گردشگری در قال  آثار فرهنگی و مذهبی ماننأد  ها جاذبهعدیده از 

وجأود مضأجع شأری  و نأورانی حضأرت علأی بأن         ژهیأ و بأه ، بقأاع متبرکأه،   هأا  زاده امام

در  (السأالم  هیعل)بن موسیدر مشهد مقدس و مزار برادر بزرگوارشان احمد  (السالم هیعل)الرضا یموس

در شهرستان قأم   السالم( )علیهمطمه بنت موسی الكاظماشیراز و خواهر محترمه ایشان حضرت ف

ی در و مأذهب در اقصی نقاط این کشور پهناور از مفأاخر فرهنگأی    زاده امام صدهاو بیش از 

ی سرسبز با درختان ها جنگلی زیبا در کنار ا ماسهوجود سواحل . گردند یمکشور محسوب 

ی هأا  چشأمه نگلی کأه آبشأارها،   و ج سرسبزی ها کوهو سر به فلک کشیده با  صدسالهچند 

ی بزرگ آب سرد ماننأد سأد لفأور و سأد سألیمان تنگأه را ماننأد        سدهامعدنی آب گرم و 

در خود جای داده اسأت، در حاشأیه سأواحل غربأی و مرکأزی اسأتان        رنگ خوشیاقوتی 

ی اصلی گردشگری در کشأور تبأدیل کأرده    ها قط یكی از  عنوان به مازندران، این استان را

ی کشأور  هأا  استانی اصفهان و فارس و بسیاری از ها استانردشگری فرهنگی در یا گ است

. در عصر حاضأر  ی گذشته به یادگار مانده استها نسلکه اسناد علمی، هنری و فرهنگی از 

 بأه دسأت  و در جهأان بأرای    شأود  یمصنعت بدون دود نام برده  عنوان بهاز امر گردشگری 

 .ی وجود داردآوردن تعداد بیشتر گردشگر رقابت جد

ی گردشگری در کشور و اقدامات انتظامی بأرای امنیأت   ها تیظرفدو جدول ذیل به  در 

 از مصاحبه عمیق با نخبگان امنیتی کشور است  پرداخته شده است. برگرفتهگردشگران که 
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 گردشگری در جمهوری اسالمي ایران یها نهیزمجدول 

 و بالفعل ج.ا.ا بالقوه یها تيظرف گردشگری کشور یها نهيزم ردیف

 و اماکن مقدسه ها ارتگاهیمذهبی، ز یها جاذبه گردشگری مذهبی 5
 اماکن فرهنگی، اماکن تاریخی، زبان، گویش و ... گردشگری فرهنگی و تاریخی 2
 حیات وحش، کوهستان، جنگل، دریا، کویر و غارها و ... گردشگری طبیعی )اکوتوریسم( 1
 ...و ی، دیدار دوستان و آشنایانشناس جامعه، یشناس مردم گردشگری اجتماعی 1

 گردشگری ماجراجویانه 1
ی، پایین آمأدن  نورد صخرهی، قایقرانی در یک رودخانه یا نورد سنگ

 و ... ها کوهو  با دوچرخه یا اسكیت برد از ارتفاعات

 ..روی برف و اسكی روی آب و. ی، اسكینورد تورهای کوه گردشگری ورزشی 3

 مانیگردشگری در 1
 ،آب گرم، آب سأرد، شأفا خواسأتن از امامأان     یها استفاده از چشمه

 و ... درمانی به مراکز درمانی، ماسه مراجعه جهت درمان

 گردشگری انبوه یا تفریحی 8
جهأت اسأتفاده از جنگأل، کأوه و یأا جهأت        یجمعأ  مسافرت دسته

 ت و تفریحات سالم دیگرحاسترا
 ملیاتی، جنگی و ...سفر به مناطق ع گردشگری نوستالژیک 1
 
53 

 گردشگری روستایی
و  هأا  سأنت حفأ    تواند یمسفر به ماسوله، ابیانه و ... این نوع گردشگری 

 ی کهن روستا و انتقال آن به مردم را نیز به دنبال داشته باشدها ارزش
 
55 
 
 

 
 گردشگری بومی

ی هأأا فرصأأتشأأكلی از گردشأأگری در طبیعأأت روستاسأأت کأأه   
 ای یكپارچأأه سأأاختن توسأأعه روسأأتایی،  ی را بأأرفأأرد منحصأأربه
در بسیاری  شده حفاظتی، مدیریت منابع و مدیریت مناطق گردشگر

 .دهد یماز نقاط دنیا ارائه 

 گردشگری قومی 52
، آداب و سأنن و روش زنأدگی   هأا  یژگیوبا هدف مطالعه و بررسی 

 .کنند یمسفر  ها آنیک قوم خاص در مناطق اسكان 
 یا سفر به سیارات دیگر است و هلی بردها وی هوایی ها رزشو گردشگری هوا و فضا 51

51 
گردشگری کشاورزی 

 )اگروتوریسم(
و مأأزارع پأرورش گأأل و گیأاه، پأأرورش مأأاهی و    هأأا بأاغ بأأه  سأفر 
 و... ها گلخانه ژهیو به، زارهایشال

 گردشگری زیارتی 51
 عنأوان  بأه بقعأه متبرکأه    ب 1833زیارت اربعین حسأینی در کأربال،   

 ( و...السالم هیعلزادگان، حرم مطهر امام رضا ) امام آرامگاه

 گردشگری حالل 53
گردشگری آن با توجأه بأه قأوانین اسأالمی انجأام       یها تیفعالتمام 

 مانند استفاده از استخر، سرو غذا و...  شود یم
 ی از گردشگری مذهبی است.ا رمجموعهیزگردشگری مسیحی  گردشگری مسیحی 51

 گردشگری جنگ 58
ی جنگأی، بازدیأد از   ها بازداشتگاهجنگ، بازدید از  ها دانیمزدید از با

 ی جنگی.ها ندامتگاهو  ها زندانی جنگی، بازدید از ها قبرستان

 گردشگری سیاه 51
شهر  زده زلزلهگردشگری سیاه یا بال و مصیبت مانند بازدید از اماکن 

 اجتماعی، تاریخی و مذهبی آن پس از زلزله. و آثاربم 
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 و بالفعل ج.ا.ا بالقوه یها تيظرف گردشگری کشور یها نهيزم ردیف

 گردشگری معنوی 23
در این نوع از گردشگری، با استفاده از مبانی ایدئولوژیک، عرفأان و  

ای برای خودسازی گردشگر و رسیدن به آرامش  حتی مراقبت، زمینه
 مانند کشور هند  شود یمفراهم 

 نوآورگردشگری خالق و  25
خالقیت، پیدایش و تولیأد یأک اندیشأه و فكأر نأو بأوده و        درواقع

 ی ساختن آن اندیشه و فكر نو استنوآوری، عمل

22 
گردشگری فرهنگی و هنری 

 )گردشگری میراث(

، هأأا یگأأالرهأأا،  فرهنگأأی )مأأوزه آثأأار تأأاریخی، آثأأار آثأار باسأأتانی، 
ی هأا  سالن، ها والیفستهای فیلم سینمایی،  ، تئاتر، جشنوارهها کنسرت

 شناسی و... شناسی، لباس فرهنگی، سنتی، مردم آثار مد(،

21 
 -گری فضاهای صنعتیگردش

 معدنی
بازدید از کارخانجات، آب گرم معدنی، معأادن و ذخأایر زیرزمینأی    

 و...

 گردشگری از گتوها 21
ای،  قبیلأأه –آپارتایأأد، گتوهأأای قأأومی  گتوهأأای گتوهأأای مأأذهبی،

 پوستان و... فضاهای رزرو شده سرا

 آموزشی –گردشگری علمی  21
، هأأا کنفأأرانس(، تمأأد و کوتأأاه بلندمأأدتی هأأا تحصأأیل )آمأأوزش

ی هأا  آموزشتخصصی،  –ی علمی ها شگاهینما، ها شیهماسمینارها، 
 رزمی و...

 گردشگری افراد برای شكار حیوانات و پرندگان گردشگری شكار و صید 23

 گردشگری تجاری 21
المللی، ملی، محلأی و یأا مسأافرت بأه      ی بینها شگاهینماشرکت در 

 قصد تجارت

 گردشگری سیاسی 28
المللأی، شأرکت در مراسأم سیاسأی،      ی بأین هأا  اجالسکت در مشار
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 ییایدرگردشگری  15
دریأا و   ،ماسأه  ،ی آفتأاب عنأ ی )سأه اس(   لی شأامل گردشگری ساح
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 پيشنهادات

بر حضور گردشگران در کشور اسأت ولأی    رگذاریتمثی ها مؤلفهیكی از  گرچه امنیت -

ی مرتبط به دقت مورد توجه قرار گیرد، امنیتأی کأردن محأیط    ها تیحساسو  ها ظرافتباید 

برای ارتقاء امنیت با استقرار نیروهأای انتظأامی زیأاد کأه گأاهی احسأاس امنیأت را تنأزل         

 اید مورد توجه باشد.دو اقدام با اثر متفاوت است که ب بخشد یم

 تشكیل پلیس گردشگری در مقاصد گردشگری باید در اولویت و مورد توجه باشد. -

مسئوالن قضایی و انتظأامی بأا محوریأت مسأئوالن      نیبدر  برگزاری جلسات تعاملی  -

در ارتقأاء   تواند یمی مسئول ها دستگاهگردشگری در راستای ارتقاء تعامل در رفع مشكالت 

 باشد. مؤثرران بسیار امنیت گردشگ

 ومآخذ منابع فهرست
 ،ره(امأام ) ی سیاسی نظم از دیأدگاه حضأرت   شناس جامعه ،(، انتظام ملی5111) افتخاری، اصغر-

 تهران، انتشارات ساعس ناجا.

 ،مطالعأات  پژوهشأكده ، تهأران  ،هأا  هیأ نظرو  رویكردهای اجتماع امنیت (،5183) ،اصغر افتخاری 

 .راهبردی

 ،مطالعأات  پژوهشأكده ، تهأران  ،هأا  هیأ نظرو  رویكردهای اجتماع امنیت ،(5181) ،اصغر افتخاری 

 .راهبردی

 دانشأگاه آزاد   ،شأهر  اسأالم  یا،گردشگری و نقش آن در جغراف نامه انیپا ،(5183) ،نیمیارمغان، س

 .اسالمشهر یاسالم
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 (، نمایه آمأاری گردشأگری   5111) ،رانیای مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ها پژوهش

 و دفتأر مطالعأات فرهنگأی مرکأز     فرهنگأی –ی اجتماعی ها معاونت ر جمهوری اسالمی ایران،د

 .51231مسلسل  و شماره 213 یموضوعکد -ی مجلس شورای اسالمیها شیهما

  ،انتشارات  ،(، گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران5188)   سقایی، مهدی،نیمحمدحسپاپلی یزدی

 سمت.

  زاده،  ی در جهان اسالم. ترجمه مهأدی رمضأان  گردشگر ،(5111) ، نوئل،اسكات جعفری، جعفر

 اول، تهران، انتشارات مهكامه. چاپ پور و نازنین تبریزی، محمود حسین

 ،عأالی دفأاع    دانشأگاه  ی انتظامی توسعه گردشگری، تهران،راهبردها (،5118) حسینی، سید تقی

 رساله دکترا. -ملی، دانشكده امنیت

 ،جامع گردشگری استان اردبیل، جلد اول. طرح ،(5118) رهنمایی، محمدتقی 

 ،تحقیقأات فرمانأدهی    دفتأر  گردشأگران خأارجی،   تیو امنناجا  مقاله (،5115) ،منوچهر صفائی

 انتظامی استان اصفهان، همایش نقش امنیت در گردشگری پایدار.

 ،2و  1شماره دانش انتظامی،  نامه فصلاخالقی پلیس،  نامه نظام(، درآمدی بر 5185) عبدی، توحید. 

 ی توریسم، تهران، انتشارات مانی.گذار استیسی بر اقتصاد و ا مقدمه (،5111) نژاد، حسن، قره 

 و مطالعأات سازمان تحقیقات  ،چاپ اول، تهران ،درآمدی بر امنیت انتظامی، (5188) رضا، ،کلهر 

 .ناجا

 ،و ان تحقیقأات  سأازم  ،تهأران  ،ی امنیأت انتظأامی  هأا  شاخصی مبانی بررس (،5181) کلهر، رضا

 نیروی انتظامی. مطالعات

 ،نشر بهدادی ارزی، تهران، و درآمدها(، توریسم 5181) لطیفی، حسن. 

  ،ی.بهشت دیشه نشر دانشگاهی، تهران، بر جهانگرد درآمدی ،(5183) ،نیالد صالحمحالتی 

 ،28 شماره ی سال نهم،ایجغراف (، فضای گردشگری پایدار در ایران،5188) محسنی، رضاعلی. 

 ،مشأهد  کاربردی، چأاپ اول،  میو مفاهمدیریت گردشگری اصول، مبانی  ،(5181) مرادی، مریم ،

 انتشارات آستان قدس رضوی.

 ( ،5113مالجان، علی،) ی افأراد جامعأه در   سأاز  مأن یای یک سیستم انتظامی مطلوب برای طراح

 برابر تهدیدات.

 ،ایمنی از نظریه تا عمل، ترجمأه علأی    ی، امنیت وگردشگر (،5181) منسفلد، یول  پیزام، آبراهام

تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی  دفتر ولیدی، اصفهان، و حسامصحرانشین و مالک جعفری 

 استان اصفهان.

 ریرکبیامانتشارات ، تهران ،2جلد  (، فرهنگ فارسی،5132) محمد، ،معین. 
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  ،ایران موانع و راهكارهأا،  (، توسعه صنعت گردشگری در5181)   پیروز، الهام،محمدباقرنوبخت 

 چاپ معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی.

 ،ی.نشر ناصطالحات سیاسی، چاپ چهارم، تهران،  فرهنگ ،(5111) نوروزی خیابانی، مهدی 

 یعلمأ  یها دفتر پژوهش ،یو گردشگری جهانگردی سازمان گذار استیس (،5182) ،نزیهال، جك 
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