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 چکيده
 راسکتا   در جهکای   و ا منحقک   سکح   در گردشکرر  جکب   در هکا قکرر   رقابک   گردشکرر   ژئوپلیتیک  

 از یکک   دشکرر  گر باشکر  مک   گردشکرر   پایکرار  توسکه   و مل  منافع کسب رویکرد با اقتصاد  ها گبار سیاس 

هکا در ررهک  ملک     تکری  فهاییک   یکک  از اقتصکاد   و  بکوده  مکرد   رفاه افزایش و اقتصاد  اجتماع  توسه  ها روش

ا  مزایکا   ک  عکووه بکر آد دار   ؛شوداز جه  اشتغال و ارزآور  و رویق مناطق مختلف تلق  م  هصوصب کشورها، 
 جغرافیکای ،  و تکاریخ   غنک   هکا  جاذب  بودد دارا با ایرادص  اس   ها  ایمللارتباط ، سیاس ، فرهنر  تأثیرا  بی 

 رها درآمک  بک   شکریر   اتکا  ک  ایراد برا  صنه  توریسم باشر م  هارج  گردشرراد جب  برا  مستهر کشور 

 کمک   ... و محصوی ت  اقتصاد بیکار ، همچود درآمر، مهضوت  از رهای  جه  در توایرم  داشت ، یف  از حاصل

 تکری  زیربنکای  و  تری مهم عنوادب  امنی   اس  پایرار و ام  زیرگ  تأمی  اساس  شرط پایرار کنر  توسه  توجه قابل

 بکا  نراتنک  ت ارتباط پیچیره گردشرر  بسیار و ظریف صنه   رودم  شمار ب جهاد کشورها   راهبرداصل در تروی  
 هکا  زیکاد و هشکوی ،   امن یکا  بکروز  هرگویک   و داشت  ایملل بی  و ا منحق  مل ، سحوح در جایب هم  امنی  برقرار 

تفاده از بکا اسک  تحلیل   - توصیف  رویکرد  با تا دارد پژوهش توش ای  .سازدم را بر ای  صنه  وارد  یاپبیر جبراد
ور جمهکور   منیک  ملک  کشک   اها و تأثیر بر ها و رایشیقش گردشرر  در توسه  پایرار، فرص ا ، محایها  کتابخای 

 بکر  توریسکم  ژئوپلیتیک   یرکرش  ها تری  بازتا مهم از دهرم  یشاد تحقیق ها اسوم  ایراد را بررس  یمایر  یافت 

 اهشکک  اثر در سیاس  ها کشمکش کاهش جامه ، در امنی  سح  اعتو  سیاس ، ثبا  برا  ایجاد گردشرر  توسه 

 ککود  گردشکرر   هکا  گبار برا  سیاس  فرصت  با امنی ، هاملت در گردشرر  ژئوپلیتی  بود، هواهر بیکار  یرخ

 کشور اس   توسه  پایرار برا  راهبرد  منحق ، سح  در هاقرر  اقتصاد 
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 مقدمه

و گکبر از دوراد   آور فک  قکرد   سکو  ب آیود صورت  شتا در دییا  امروز ک  حرک  جهاد ب 

محکرود یاشک  از    سنت  توسه  اقتصکاد  و اتککا بک  درآمکرها      ها شیوه باشرم نت  ب  مررییت  س

 هکا  مکاییسم ب  یاب دست و یوی  ها حرک   و ضرور  ایجاد دایرم فسیل  را محرود  ها سرمای 

 تکاری   غنک ،  فرهنک   از  کک  کشورهای  در ویژهب  را طبیه  شرایط از ترافزود گیر بهره در کارآمر

 از کک   کهک   اسک   ا هپریکر  کنر  گردشرر م  ایجا  را برهورداریر بسیار  باستای  آثار و که 

 فنک ،  وضکع بک  م  مختلکف،  تکاریخ   مراحل ط  در ترریجب  و داشت  وجود ایسای  جوامع در دیرباز

 کک   اس  اقتصاد  بخش ی  گردشرر  اس   رسیره هود کنوی  اکویوژیک  و اجتماع  اقتصاد ،

 الز  درزمینک   هوقیک   پبیرد؛م  تأثیر ییز هاآد از و اس  اقتصاد  ها فهایی  سایر بر آثار  ارا د

 وسکه  ت اس ؛ مختلف تخصص  ها زمین  در افراد تجار  و تخصص از استفاده ییازمنر گردشرر 

  کشکورها   باشکر م  مرد  رفاه افزایش و اقتصاد  اجتماع   توسه  ها روش از یک  گردشرر 

 ا هکا  گسکترده  ریکز  بریامک   و ایربرده پ  گردشرر  اهمی  ب  کشورها دیرر از پیش یافت توسه 

 هکود  ییازهکا   هاایساد ط  آد ک  اس  فرآینر  پایرار ایر  توسه داده ایجا  آد جایب هم  رشر برا 

 آینکره  هکا  یسکل  بک   تهلقم منابع از آیک  برود بخشنر،م  ارتقا را هود زیرگ  سح  و آوریربرم  را

 بشکری ،  جمه  میراث عنوادب  طبیه  منابع ک  اس  ای  پایرار توسه  ایزاما  از یک   کننر مصرف

 بک   دهک  اسک  پ ظرفیک   حاضکر، ل یس ییازها  پاسخروی  ب  بر عووه ک  شویر محافظ  ا گوی ب 

 امنیک   سک  ا بکریه   ریکر یکریر مکمکل  امنی  و توسه   باشنر داشت  ییز را آینره ها یسل ییازها 

 از کک   ریکز   آد هر امروزه  اس  امنی  مل  کننرهتأمی  پایرار توسهۀ و پایرار توسه  مرهود پایرار،

 ب  کودر یا حای  و هورده شکس  یباشر حاکم آد بر منحق  قواعر و یبوده برهوردار علم  تهریف

 اس   ادقص ییز آد امنی  بهر و گردشرر  صنه  در امر ای  گیردم  هود

 بیان مسئله

 کشکورها  برتکر   جزء باستای  آثار و طبیه  و فرهنر   غن  ها جاذب  ازیظرایراد  باوجوداینک 

 یشکاد  ایکراد  بک   جهکایررداد  ورود و درآمکر  میزاد از مربوط  آمارها  شود وی م  محسو  جهاد

مقایسک  بکا جهکاد و منحقک       در تکوجه  سهم قابکل  ایم وهباال استفاده یکرد پتایسیل ای  از ما دهرم 
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 از کک   کهک   اسک   ا پریره گردشرر   هستیم دارا  تراز  منف  حالدرعی جنو  آسیا یراریم و 

 فنک ،  بک  موضکع   مختلکف،  تکاریخ   مراحل ط  در ترریجب  و داشت  وجود ایسای  جوامع در دیرباز

 کک   اس  اقتصاد  بخش ی  گردشرر  اس   رسیره هود کنوی  اکویوژیک  و اجتماع  اقتصاد ،

 الز  درزمینک   هوقیک   پبیرد؛م  تأثیر ییز هاآد از و اس  اقتصاد  ها فهایی  سایر بر آثار  دارا 

یکک  از  اسک     مختلف تخصص  ها درزمین  افراد تجار  و تخصص از استفاده ییازمنر گردشرر 

ایط امنیتک  در  امنیک  و شکر   مسکلل  پیش رو  صنه  گردشکرر ، همکواره    ها رایش تری بزرگ

کک  برهک  از    مرت  اس مقاصر مشهور و پرطرفرار بوده اس   در حال حاضر، اقراما  تروریست  

 امنیک   و توسکه   ثبکا ،  گردشرر ، میاد قرار داده اس   ریتح  تأث  سختمقاصر گردشرر  را ب 

 مختلکف  حسکحو  در هشکوی    ریککارگ ب  و یاامن  بروز هرگوی  دارد و وجود شرهفیتهر  ارابح 

هکا  مهکم ژئکوپلیتیک ،    توجک  بک  توایمنکر     سکازد  مک  وارد ای  صنه  ب   رییاپبجبراد  هاادیز

تکواد  مک   ها  فراوایک  کک  دارد  ژئواکویومیک  و ژئوکایچر ایراد و استفاده از قابلی  ژئواستراتژیک ،

جکاد آسکودگ    غر  آسیا تبریل ککرد  وجکود امنیک  و ای   گردشرر  در جنو  قحب ایراد را ب  ی

یمایکر  مقصر توریست  و گردشرر  هود ایتخکا  مک    عنوادب هاطر برا  فرد توریسم ک  کشور را 

ای  پژوهش پژوهشرر سکه  دارد ارتبکاط توسکه      در باشر اصل در توسه  گردشرر  م   یترمهم

 س  یمایر رپایرار گردشرر  و ایجاد امنی  و تأثیر امنی  بر توسه  پایرار را بر

 

یقش گردشرر  در توسکه  پایکرار و تکأثیر آد بکر امنیک  ملک        عبار  اس  از:  ل اصل  تحقیقسؤا

 ؟باشرکشور جمهور  اسوم  ایراد ب  ر  میزاد م 

 :ها  زیر را ارائ  داده اس محقق برا  پاس  دادد ب  ای  سؤال فرضی 

 افزایش گردشرر  مؤثر اس   رسر امنی  مل  بر توسه  پایرار وب  یظر م  -

 گردد رسر توسه  پایرار و افزایش گردشرر  باعث افزایش امنی  مل  م ب  یظر م  -

ها محقق ضم  استفاده از اسناد و مرارک مهتبکر، بکا اسکتفاده از    برا  رسیرد ب  پاس  ای  فرضی 

وتحلیکل محتکوای  و پکز از گکردآور  یظکرا       یام   و بامحایه  اویی  ادبیا  یظر  و تجزی پرسش
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هکا   ها را شناسای  و با استفاده از شاهصها  ای  مؤیف بررس  اسناد و مرارک، شاهص هبرگاد و

ها  )هیل  زیاد، زیاد، متوسط، ککم و هیلک  ککم     سنجش، پرسشنام  با طیف ییکر  با مقیاسقابل

 گیر  قرارگرفت  اس    و ایرازهموردبررسآمره دس طراح  و موارد ب 

ایتحصیود دایشکره علکو  گردشکرر    اساتیر و فارغ :ر  اس  ازجامه  موردمحایه  تحقیق عبا

 دسکت  و دایشراه علم و فرهن ، موسس  آموزش عکای  علمک  ککاربرد  میکراث فرهنرک ؛ صکنایع      

ایتحصیود مرکز آموزش علم  کاربرد  صکنه  جهکایررد  تهکراد و تهکراد  از     فارغ گردشرر ،

منی  ملک ،  ک  تحصیو  مرتبط با حوزه ا ور هارج ایملل وزار  امدایشجویاد دایشکره روابط بی 

 و همچنی  کلی  اسناد مرارک مرتبط با موضوع تحقیق  گردشرر  و جهایررد  داریر

 باشر م  موردمحایه  جامه  حجم با برابر تحقیق ای  در یموی  حجم :یموی  حجم

بکا   و هرفمنکر  صکور   بک  گیر یموی  روش ،یموی  حجم بودد محرود ب  توج  با :گیر یموی  روش

 جامهک   حجم عنوادیفر ب  40 ب  تهراد موردمحایه  جامه  افراد کلی  و بوده مارشتما  روش از استفاده

 .اس  شرهدادهپاس  گروه ای  توسط شرهتهی  پرسشنام  و ایتخا  تحقیق

 مباني نظری

 1ورزشک   یا  مجلک    ب ایرلیس  ا مجل  در 1811 سال در بار یخستی    گردشرر) توریسم واژه

 از بازدیکر  و تکاریخ   آثکار  تماشکا   منظورب  مسافر  مهنا  ب  یغ  ای  زماد آد در  شر برده کار ب

 و مهکای   تکاکنود  زمکاد  آد   از20 :1380 محوتک ، ) رفک  مک   کار ب  یب  کسب برا  طبیه  مناظر

 از کک   گردشکرر   تهریکف  ئک  ارا ب  اینجا در  اس  شرهارائ  یظرادصاحب طریق از متهرد  تهاریف

 ر ، در سکازماد  آد گردشکرر   و ترایسپور  ایملل اجوس بی  پیشنهاد اساسبر ملل، سازماد طرف

 دیکری ،  یقکاط  از بازدیکر  تفکری ،  منظکور بک   کک   اس  کس  گردشرر :پردازیمم  رسیره تصویب ب 

 مشکروط  کنر،م  سفر دارد اقام  آد در ک  مکای  از غیر جای ب  یا زیار ، ورزش تجار ، مهایج ،

                                                                                                                                                    
1 Sporting  Magazine 
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 مکراد ، ) یباشکر  بیشتر ماه شش از و کمتر ساع  24 از او اقام  مر : حراقل گردشرر  ک  ای  ب 

1374: 5   

 کاهش سکاعا   شهریشین ، گسترش با 1950)دو  جهای  جن  اتما  از پز گردشرر  صنه 

 و قوایی  و اصوح عموم  ن فره سح  ارتقا  ویقل،حمل ها شبک  و هاراه روزافزود توسه  کار،

 تمرد عصر پریره و از یمادها  ی  ب  گردشرر  امروزه ک طور ب  یاف ، شررف تحوی  مقررا 

 از صکنه   ایک   گردشرر ، فردمنحصرب  ها ویژگ  عل  ب   10: 1381، )الیکوار اس  شرهتبریل

 ایک   اسک    یافتک    شکهر  بکرود دود  صنه  و پنهاد صادرا  ب  یظرادصاحب و دایشمنراد سو 

 سکو   مقکا   هودروساز  و از یف  بهر جهاد اقتصاد  محرح ها رشت  در اهیر ها سال در صنه 

 هکا  فهاییک   اصکل   محورهکا   از یک  عنوادب  گردشرر  صنه  امروز، جهاد باشر  درم  دارا را

 هکا آد بک   و برده بهره هاآد از دارد مستقیم  ارتباط مختلف اقتصاد ها بخش از بسیار  با اقتصاد ،

 اقتصکاد ،  فرهنرک ،  ها در بخش هافهایی  تری گسترده گردشرر  صنه  امروزه، رسایرم  بهره

 و تکابع  بکوده  متکأثر  سیاسک   و هکا دویک   حوزه از حرود  تا ک  آیرم  شمار ب هرمات  و اجتماع 

 و توسکه   رشکر،  در توایر م ک  اس  ایملل بی  شرایط همچنی  و کشورها داهل  مقررا  و قوایی 

 و پکاک  صکنهت   عنکواد بک   کنکوی   جهاد در یمایر  گردشرر  یقش ایفا  ای  صنه  توسه  عر  یا

 توجک   هودروسکاز ،  یفک  و  صکنایع  از پز توسه  ب  رو و پررویق پویا، اقتصاد   پریره سومی 

   114:1388هرررای ، ترک  و اس  )غفار  کرده جلب هود ب  را کشورها از بسیار 

 مکرد   رفکاه  افکزایش  و اقتصکاد   اجتمکاع   توسکه   هکا  روش از یکک   گردشکرر   توسکه  

 و ایکر بکرده  پک   گردشکرر   اهمیک   بک   کشکورها  دیرکر  از پکیش  یافتک  توسکه   باشر کشکورها  م 

 ابهکاد مختلکف   از گردشکرر    ایکر داده ایجکا   آد جایبک  همک   رشکر  برا  ا گسترده ها ریز بریام 

 ایجکاد  بک   تکواد مک   آد مثبک   آثکار  ازجملک   باشر داشت  دیبال ب  متهرد  منف  و مثب  آثار توایرم 

 هکا  ارزش تقویک   فرهنر ، رشر زیرگ ، کیفی  ءارتقا گبار ،ها  سرمای فرص  افزایش اشتغال،

 و مکریری   هکوب  بک   اگکر  یادشره گردشکرر   آثار کنار در .یمود اشاره هازیرساه  توسه  محل ،
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 تهریکر  هکا، آیکودگ   ایکواع  از تکواد مک   کک   باشر داشت  همراه ب  زیاد  منف  آثار توادم  یشود کنترل

 کرد  اشاره گرای مصرف و شلوغ  ها،بیمار  گسترش محل ، فرهن 

 گردشگری پایدار توسعه به رسیدن برای مؤثر اقدامات 

 دفکع  محیحک ،   آیکودگ  هکا، اکوسیسکتم  منکابع،  مصرف زیست ، تنوع شامل اقراما  اکویوژیک  

 و ایکرژ   مصکرف  اقتصکاد ،  رفکاه  اشکتغال،  شکامل  اقتصکاد   گیکاه   اقکراما    پوشکش  ضایها ،

 منکابع  سکه  تو و محلک   یهادها  ارتباطا ، و اطوعا  ب  دسترس  شامل یهاد  اقراما   ویقلحمل

 رضکای   سکح   و امنیک   عکرای ،  سکوم ،  آمکوزش،  مشکارک ،  شکامل  اجتماع  اقراما   ایسای 

 لک ، مح هویک   حفک   محلک ،  ورسکو  آدا  بک   وفادار  میزاد شامل فرهنر  اقراما  راد گردشر

 آد  طک  کک   اس  فرآینر  پایرار توسه  محل   مرد  فرهن  سح  ارتقا و توسه  ایروها  شناسای 

 منکابع  از آیکک   بکرود  بخشکنر، مک   ارتقا را هود زیرگ  سح  و آوریربرم  را هود ییازها  هاایساد

 طبیهک   عمنکاب  کک   اسک   ایک   پایکرار  توسکه   ایزاما  از یک  .کننر مصرف آینره ها یسل ب  متهلق

 یسکل  ییازهکا   روی  بک  پاسخ بر عووه ک  شویر محافظ  ا گوی ب  بشری ، جمه  میراث عنوادب 

  باشنر داشت  ییز را آینره ها یسل ییازها  ب  ده پاس  ظرفی  حاضر،

 ییکز  هکا آد از و دارد اقتصاد  ها فهایی  سایر بر آثار  ک  اس  اقتصاد  بخش ی  گردشرر 

 و تخصکص  از فادهاسکت  ییازمنکر  گردشرر  زمین  در پایرار توسه  برا  الز  هوقی  پبیرد؛م  تأثیر

 ایکرار پ توسکه   بکر  حاکم اصل قبل ، تجرب  اصل اس ؛ مختلف تخصص  ها زمین  در افراد تجار 

 گردشکرر   پایکرار  توسکه   در مهکم  اصکول  از طبیهک ،  حال در زری هر برتر بودد اس ؛ گردشرر 

 بکی   هکای  یابرابر  موجب و کرده جهای  تغییر وضهی  زماد درگبر قرر ، و سیاس  اصل اس ؛

شک   دا ذهک   در بایر را یکت  ای  گردشرر  پایرار توسه  بحث در اس  شره فقیر و غن  کشورها 

    98: 1388 ریجبریاد،)  شودم  جستجو کس  ر  برا  پایرار  ک 

 توسکه   مفکاهیم  بنکابرای ،  ککرد،  بحکث  پایرار توسه  مفهو  از جرا توادیم  را پایرار گردشرر 

 گردشکرر   اس   تبیی  قابل کود، اقتصاد پایرار مفاهیم توسه  قایب در گردشرر ، بخش در پایرار
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 کنکر  رویککرد  تأکیکر مک    مسکای  مسکیرها   در گردشکرر   منابع توسه  و استفاده ضرور  بر پایرار

رود، مک   ککار  بک   توسکه   ایکواع  سکایر  در و گردشکرر   صنه  ریز بریام  در اکنودهم ک  زیربنای 

 و فرهنرک   طبیهک ،  منکابع  بایر پایرار، توسه  روش اساس اس   بر پایرار توسه  ب  رسیرد رویکرد

 کنکوی   جامهک   بکرا   حکال، رعکی  د و شود حف  آینره در استفاده مراو  برا  گردشرر  منابع سایر

 باشر  مفیر و سودمنر

 هکا آد مبنکا   بکر  گردشرر  پایرار توسه  ک  اس  اصوی  مستلز  تروی  گردشرر  ریز بریام 

 و اجتمکاع   آثکار اقتصکاد ،   بکر  عکووه  جغرافیکای   فضکاها   در گردشکرر   توسه شویر   یهاده بنا

 اسکتایراردها  راهبردها، پیریر  عر  صور  در آثار ای  دارد دیبال ب  ییز محیح زیس  آثار فرهنر ،

 در بسکیار   تخریبک   هکا  جنب  دارا  گردشرر ، توسه  زمین  در روش  و ها  مشخصارزیاب  و

 از مکایع  یبایکر  گردشکرر   فوایر ب  توج  محیح زیس  دیرگاه از .اس  طبیه  و ایسای  محیط ابهاد

 بکر  تکأثیر گردشکرر    مورد در ملل سازماد محایها   گردد هپریر ای  یامحلو  ها جنب  ب  پرداهت 

 اقتصکاد   شککوفای   موجکب  گردشکرر   باوجوداینک  ک  دارد آد از یشاد توسه ،درحال کشورها 

 از ویک   اسک ؛  بخشیره قو  مختلف کشورها  بی  را فرهنر  مبادال  و میزباد گردیره کشورها 

 یح  هواهر بود محزیس  و اجتماع  ها هلل موجب دیرر، طرف

 آمکوزش  و ریکز  بریامک   سکازمای ،  مناسب ساهتار یظیر عوامل  ب  گردشرر  توسه  ب  دستیاب 

 پایکرار  توسه  ایجاد اس   برا  وابست  سرمای ، جب  و گردشرر  مقررا  و قوایی  ایسای ، ییرو 

 دویتک    هکا بخش بی  هماهنر  و منسجم و توایا مریری  ی  وجود گردشرر ، صنه  مناسب و

 ارتقکا   از: ایرعبار  پایرار گردشرر  ها سیاس  تری مهم اس   اهمی  حائز بسیار هصوص ، و

 تصکویر  و محلک   ها  فرهنرک ، ویژگ  ترویج میزباد؛ جوامع زیرگ  کیفی  اصوح و محل  توسه 

  حف ساکناد؛ زیرگ  کیفی  و گردشرر  تجار  کیفی  ییازها  بی  هماهنر  گردشرر ؛ مقاصر

 مریراد ها یررش جلب ایر؛وابست  آد ب  گردشرراد هم و میزباد جامه  هم ک  زیس کیفی  محیط

 عکرای   تمرکززدایک   هکا؛ گکبار  سیاسک   در ثبکا   گکرفت   یظر در پایرار، توسه  ب  ریزاد بریام  و

 گردشرراد  و میزباد جوامع اشتغال و ور بهره امنی ، برابر ، اجتماع ،
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پیشکرف    ی مبکا  و اصکول  از پایکرار  اس   توسکه   پایرار توسه  از گرفت یشأ  پایرار گردشرر 

 توایکر در م  گردشرر  ک  یقش  دییل ب  و شودم  محسو  جهاد در سیاس  و اجتماع  اقتصاد ،

 پایکرار  ب  گردشرر  توج  ضرور  و یزو  یمایر، ایفا ایراد ماینر کشورهای  در بخصوص زمین  ای 

 هماهنک   و مناسکب  عملککرد  درگکرو  گردشکرر   پایرار رشر و موفقی  اس   ادفراو حائز اهمی 

 گردشکرر  در   سکنج امککاد  ک  تنراتنر  داریر، ارتباط باهم ک  اس  متهرد  فاکتورها  و عناصر

یو  و تسکه  یسکا  تأس-3دسترسک    -2هکا  جاذب  -1ها شامل بخش مشترک اس   ای  بخش رنر

عناصر سازمای  و یهاد  اس   با رشکر صکنه  گردشکرر ،     -5  یوازهرما  مهماد -4زیربنای  

یافتک  اسک      ا یکژه محکور، اهمیک  و  ییاز ب  جب  و آموزش ییرو  ایسای  در ای  صکنه  ایسکاد  

بک    یکاب  ضکام  عملککرد هکو  بکرا  دسک       توایر واض  اس  ک  تنها فراوای  ییرو  ایسای  یم

اد بکا  یزاد دایکش یظکر  و آشکنای  هکرما  دهنکرگ     اهراف ای  بخش باشر؛ بلک  عووه بر تهراد، م

منکابع ایسکای     وسکه  ت راهبکرد اس ؛ بنابرای  تکروی  و اجکرا     کننرهیی ییز ته  احرف   هامهار 

راسکتا ایفکا    یقش را در ای  ی تربرهوردار اس  و آموزش مهم ا یژهصنه  گردشرر  از اهمی  و

  کنر م

 گردشگری و امنیت

 و توسکه   پایکرار  توسکه   مرهکود  پایکرار،  امنی  اس  یکریرریر  بریه  ملمک امنی  و توسه  

 و یبکوده  علمک  برهکوردار   تهریکف  از کک   ریز  آد هر امروزه اس   مل  امنی  کننرهتضمی  پایرار

 در امکر  ایک   گیکرد  هکود مک    بک   رککود  حای  یا و هوردهشکس  یباشر، حاکم آد بر منحق  قواعر

 تکری  زیربنای  و تری مهم عنوادب  امنی  امروزه اس   صادق ییز آد  امنی بهر و گردشرر  صنه 

 توسه  ثبا ، گردشرر ، میاد آیر م  شمار ب  جهاد گردشرر  در توسه  استراتژ  تروی  در اصل

 زیکاد   حکرود  تا جهایررد  ها زیرساه  توسه  رراک  وجود دارد، شرهتهریف ا رابح  امنی  و

 )امنیک  ،  مقکررا   و قکوایی   کننکره، حمای  عوامل منحق ، ی  و عمرای  جار  ها فهایی  سایر ب 

 و اسک   وابست  گردشرر  امور در ویقلحمل گسترش و مرتبط ها هماهنر  سازماد رسای ،اطوع

 صنه  ای  ب  یاپبیر جبراد ها زیاد مختلف سحوح در هشوی  کارگیر ب  و بروز یاامن  هرگوی 
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هکود،   کارشناسک   ارزیکاب   در اگکر  ایمللک  بکی   گبارسرمای  شرک  ی  مثال،عنوادب  سازد وارد م 

 را تکأمی   توریس  جای  و مای  امنی  و ییابر مناسب امنیت  ویژگ  ازیظر را موردیظر مقصر و محیط

 و طرفک ، یقکش   از   18: 1384،پوررحیم) کرد یخواهر منتقل منحق  آد ب  را هود سرمای  قحهاً ینمایر

 یافتک  توسکه   اکثر کشورها  ک  اس  رناد کشور ی  مل  امنی  ترسیم در گردشرر  صنه  تأثیر

 متمرککز  توریسکم  صکنه   بکر رو   دهنرم  ترجی  درآمر، و اقتصاد  کود منابع بودد دارا باوجود

 و اقتصکاد   توسکه   بکر  عکووه  یک  کشکور   در گردشکرراد  و بازدیرکننرگاد مستقیم حضور شویر 

 ثبکوت ، ) کنکر م  مهرف  جهاییاد ب  ام  گردشرر  مکاد ی  عنوادب  را کشور آد فرهنر ، تبادال 

1386 :32   

 و اسک   پراکنکره  کشکور  یک   مختلکف  یقکاط  تمکام   در گردشکرر   مقاصکر  کلک   حایک   در

بایکر   مک   افکزایش  ییکز  کشکور  آد ملک   امنیک   ضکریب  شود تأمی  مناطق ای  در امنی  ک درصورت 

 در کک  هسک ،   طورهماد را آد در موجود امنی  و ما کشور ک  باشنر سفیرای  اس  قرار گردشرراد

 و ملک   رابحک  امنیک    کک   باوریر ای  بر کارشناساد گردشرر  کننر  اکنود توصیف ایمللبی  عرص 

 حضکور  سکای   ملک  در  امنیک   از جریکر   تهریف ک طور ب  گیرد، قرار موردتوج  بایر گردشرر 

 اسک    الز  و هکار  ضکرور    بک   هاآد ایتقال و داهل  ها واقهی  شناه  و هارج  گردشرراد

 هواهکر مک   کک   اسک   هر کشور  در گردشرر  گسترش عامل تری شاهص مل  و داهل  امنی 

 ایک   بکر  کارشناساد بره  امروزه .دهر تحبیق توریسم امر در پیشرو کشورها  مشخصا  با را هود

 ایمللک  بکی   هکا  حساسکی   و ککاهش  هارج  روابط در زدای تنش ها سیاس  تراو  با ک  باوریر

 کمک   گردشکرراد  جلکب  بکرا   زمین  مساعر ایجاد ب  توادم  ایراد، هارج  ها سیاس  ب  یسب 

 محلکو   یحکو  ب  مرزها از هار  در ایراد ها  گردشرر جاذب  ک  دارد ضرور  رابح  ای  در کرد 

 ایکراد  آیکر   فکراهم  ایراد ب  هارج  گردشرراد وآمرهوی  رف س برا  الز  ها زمین  و گردد تبلیغ

 و فرهنرک   توسکه   بکرا   مزیک   ایک   از بایکر  و اسک   و اکوتوریست  فرهنر  ها جاذب  از سرشار

 از یکک   و بکوده  محکور  امنیک   کامکل  ا پریکره  اقتصکاد   و توسه  رشر یمود  استفاده آد اقتصاد 
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 گردشکرر   صکنه   بینکر، مک   آسیب شر ب  امنی  وجود صور  عر  در ک  اقتصاد  ها بخش

 اس 

 هافرضیه

 هاگام اول: تدوین فرضیه

  افزایش گردشرر  مؤثر اس  یرار ورسر امنی  مل  بر توسه  پافرضی  اول: ب  یظر م 

Ho ح  وجود یرارد افزایش گردشرر  راب امنی  مل  بر توسه  پایرار و رسر میاد: ب  یظر م 

: H1  دارد  افزایش گردشرر  رابح  وجود امنی  مل  بر توسه  پایرار و سر میادرب  یظر م 

 محاسبه آماره آزمون گام دوم:

 هاهیفرضجدول توزیع فراوانی مربوط به 

 جمع هیل  کم کم متوسط زیاد هیل  زیاد سؤاال  فرضی  رهار  ردیف

 40 0 1 2 5 32 سؤال یکم 1

 40 0 1 1 10 28 سؤال دو  2

 40 2 5 3 14 16  سؤال سو 3

 40 2 3 4 9 22 سؤال رهار  4

 40 0 1 1 4 34 سؤال پنجم 5

 200 4 11 11 42 132 جمع

 40 1 2 2 8 27 میایری  فراوای 

 100 5/2 5 5 20 5/67 درصر فراوای 

xi   15 1 2 3 4 5 )اهمی  وزی 

 fi xi  135 32 6 4 1 178درصر اهمی  وزی  )

45/4
40

178





n

xf
X ii
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 هاهیفرضن نمودار آماره آزمو

 

  امنیک   رهکا یمتغها  دهنره ب  گوی طور میایری  یفرا  پاس گردد ک  ب در جرول موحظ  م 

 یفر پاس  کم، تهکراد  2 تهراد کم، یفر پاس  هیل  1مل  و توسه  پایرار و افزایش گردشرر  تهراد 

ایکر  بک    را ایتخا  یمودهزیاد یفر پاس  هیل  27یفر پاس  زیاد و تهراد  8یفر پاس  متوسط، تهراد  2

افکزایش گردشکرر     امنی  مل  بر توسه  پایکرار و  میاد دهنرگاد مهتقریردرصر پاس  5/87عبارت  

ایک    دهنکرگاد پاسک  درصکر   5/7متوسط و  تأثیرگبار  را دهنرگادپاس  درصر 5تأثیر زیاد  دارد، 

 ایر تأثیر را کم اثر برآورد یموده
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 بع مرتبط با فرضیهمرجدول محاسبات آزمون کای

 Fo Fe رتبه ردیف
Fe - 

Fo  
 

 12/45 361 19 8 27 زیادهیل  1

 0 0 0 8 8 زیاد 2

 5/4 36 -6 8 2 متوسط 3

 5/4 36 -6 8 2 کم 4

 12/6 49 -7 8 1 کم هیل  5

 24/60 - - 40 40 جمع

7/80
)(

1

2

2 





k

i e

eo

i

ii

F

FF


 
 

 )جدولي( بحراني محاسبه آماره گام سوم:

 

df = r – 1 = 5 – 1 = 4 95%1  P 
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df

rcdf



 

24/602 x 48.92و

, dfx 
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 گیریتصمیم

 گیری(گام چهارم: قضاوت )تصمیم
 

 

 استقالل فرضیه آزمون نمودار

بنابرای  آمکاره آزمکود    ؛تر اس بحرای  بزرگآماره آماره آزمود از مقرار مقرار رود برابر یمودار 

  شودرد م  Hoشود و فرضی  رفت  م پبی H1فرضی   دریتیج  ؛گیردقرار م  H1در یاحی  

 امنی  ملک  بکر توسکه  پایکرار و     تواد اذعاد داش  ک   میادم  %95با سح  اطمیناد : دیررعبار ب 

 «افزایش گردشرر  رابح  وجود دارد 

 محاسب  ضریب شر  توافق :

 
60/0

4024/60

24/60
2

2








n

C




 60 =%C  ضریب شر 

 توافق 

60/24 9.49 

Ho H1 
α 

1- α = %95  
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امنیک  ملک      د اس  ک  میزاد تأثیرآی  شره از طریق فرمول باال مبشر  ضریب توافق  محاسب 

ککریرر  یایک  دو متغیکر از   درصکر بکوده اسک ، بنکابرای ،      60افزایش گردشرر   بر توسه  پایرار و

 مستقل یبوده و بر همریرر تأثیر داریر

 رد شر  شرهارائ ها  و پاس  یام پرسش اال ؤس ب  توج  بافرضی  دو  

 امنیک   احسکاس  میکزاد  یا امنی  میزاد کشور هر در ریسمتو صنه  در مؤثر عوامل   یترمهم از

 و  ایکراد برقکرار   در توریسکم  صکنه   بهبکود  در اول گکا   بنکابرای   اس    کشور آد در گردشرراد

 ایک   تحقکق  منظکور ب  .اس  آد مل  و داهل  بهر در هم و هارج  بهر در هم فراگیر، امنی  تضمی 

 وجکود   ،ایمللک  یبک   هارسای و  ارتباط  وسایل  ریرگکاب  با امنی  ارتقا  ضم  اس  الز  هرف

 اتک  رسکایر  جهکاد  کشکورها   جهایررداد همک   و مرد  عمو  یظر و سمع ب  را کشور در کامل امنی 

 .یشود توریسم توسه  صنه  و رشر از مایع کشور، در امنی  فقراد یادرس  تصویر

 هتم جرائم کاهش و مای  و جای  امنی   یتأممقوی   ب  تنها امنی  احساس ایجاد و امنی  ایجاد 

 طکور بک   رابح  ای  در ایریشیر   اراره آد برا  اس  الز  وبوده  آد از فراتر موضوع بلک  ،شود یم

 اس   همچنی ، مؤثر امنی  احساس ایجاد در بهراشت   هارستورادو  محمل   هاهتل وجود یموی 

 ایک   کک   شکود  م دیره گردشرراد در اعتماد عر  اس ، فراواد هاآد در پول تقلب  ک  کشورهای  در

 مشککل  موضکوع  ایک   ما کشور در ایبت  ک  کنرم  وارد صرم  گردشرر روای  ب  امنی  هود موضوع

دیرکر   از ،سک  یزطیمح ب  احترا  و طبیه  و فرهنر  میراث از حفاظ  شهر، پاکیزگ  حاد  ییس  

 قکرار  ریتکأث  تحک   را گردشکرر  امنیک   احساس عر  یا امنی  احساس یاهودآگاه ک  هستنر موارد 

 همک   از بروییم، بایر سخ  جهاییاد برا  ایراد در گردشرر  امنی  از بتواییم نک یا برا  ما ر دهن م

 تکا  گرفتک   تفککرا  اقتصکاد    و سیاس  مهادال  و فرهنر  تبادال  یقش از کنیم  توج  آد ب  زوایا

 و مهکم  اریبسک  میکاد  ای  در ک  و بازار کور  مرد  و ردشرر گ ادیمتصر و ایتظام   ها رویی یقش

  یتکأم  برا  کشور آد دوی  توج  ک  ،ابری مرویق  کشور  در گردشرر  زمای  اس    بررسقابل

 اهکراف  و گردشکرر   صکنه   از جکامع  و مناسکب  تهریف  باشر  ارائ  شره بیشتر گردشرراد امنی 

تلقک    فرص  بلک  تهریر ی  گردشررو  یبوده ریتهر ی   درایرریا و آد جهایررد  در ک  ،موردیظر
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مربوطک  میسکر     هکا بخش تما  مشارک  با بخش گردشرر  در کود و جامع  زیربریام  .گرددم 

 اس  

بسکیار آد    هکا  یک قابلاس  و با توجک  بک  گسکتردگ  مباحکث و      محورایسادتوسه  پایرار،    

 شکره لیتبکر ویککم  قرد بیس   هارایش  یترمهمیز یک  از مناظره کنوی  و ی  یترمهمب   سرع ب 

اس   در پایاد هزاره سو  میود  رویر رشر و توسه  در راررو  پایرار  احیکا شکر  در توسکه     

پایرار، ایساد، محور توسه  و مستحق بهراش ، امنی ، فرهن ، آموزش، دایش و توسکه  ارتباطکا    

  باشر مو اطوعا  

  اجامهک   در اسک     ممکک  ایکر متفکاو   امنیک   احساس و امنی  مفاهیم یرمهتقر یظرادصاحب

 کشکورماد  در گردشرراد آیا ک  براییم اس  الز  بنابرای ، یشود، احساس امنی  ای  وی  باشر امنی 

 یکا  و عکر  امنیک    وجکود  صور  در اصوالً و کننرم   امنی  احساس آیا آد همراه ب  و داریر امنی 

 گردشکرر  اسک  کک    آد سفر ی  مثب  یتایج از  هستنر مؤثر آد در عوامل  ر  ،امنی  عر  احساس

 و تبلیغکا   ریتکأث  تحک   مقکرار  رک   و اعتنکا قابکل  شیهکا تکرس  و ها یررای از رقرر شود م متوج 

 اسک   حکاک   ایکراد  گردشکرر  در  صنه  ادیمتصر تجرب   دارد قرار او هود ذهن   هافرضشیپ

 ایتهکا   در وی  داریر امنی  احساس عر  ورود ابترا  در ،کننر م سفر رادای ب  ک  گردشررای  بیشتر

   63: 1392)یورآقای ، کننرم  تلق  ام  را ایراد سفر،

 توسعه پایدار یهامؤلفه

 آموزش

هکا  آینکره   ابزار جوامع برا  ورود بک  رکایش    یمؤثرتر عنوادب  وپرورشآموزشدر دوراد ما، 

امکروز دییکا  فکردا     وپکرورش آمکوزش اس  ک  در پرتکو   شرهرفت یپب صوالًاو  قرارگرفت  موردتوافق

در دگرگوی  طرز یررش و رفتار بشر  اس  کک    مؤثرتری  عامل شکل هواهر گرف   دایشراه مهم

هکا  شکغل  و   فرصک    یتکأم در مسیر رشر اقتصاد ، بهبود کیفی  زیرگ ، ایجاد دایش و مهار ، 

و آمکوزش   در جوامع منزیتک  ویکژه یافتک  اسک      رو یازاشود  فت  م افزایش توییر جامه  ب  کار گر

 باشر  توسه  پایرار م هامؤیف ییرو  ایسای  متخصص یک  از 
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 صنعت

تقریبک  تکاری     طکور بک  باالسک  کک     قکرر آداهمی  بخش صنه  در دستیاب  ب  توسه  پایرار 

و   افتریک توسکه  ، صنهت  شکرد بکا    با صنهت  شرد منحبق بوده و در هم  قرود اهیر  افتریتوسه 

  دو را یکک   بسیار  از متفکراد توسکه  ایک   ک  یحوب رشر اقتصاد  و اجتماع  همراه بوده اس  

لک  بکرا  همرکاد    یقش و اهمی  توسه  ای  بخش در رشکر و توسکه  پایکرار م    هرحالب  ایردایست 

    کاموً روش  اس 

 دولت

هکره   ، قادریر در عرص  پایرار ، یقش  پیشتاز بکر ع جهاد سو  کشورهاها، بخصوص در دوی 

رک هکا  همسکو بکا جریکاد توسکه  پایکرار، تحک       ها هستنر ک  قادریکر قایویمنکر   گیریر  ای  دوی 

مسکتقیم و   صور ب ها همچنی  قادریر   دوی بخشنر ماجتماع  را در سحوح مختلف جوامع یظا  

  هصوص  در ای  عرص  کم  کننر شبختحرک، با ایجاد شرایط محلو  ب  میرمستقیغ

 بخش خصوصي

  داریکر  هعهکر و تحقق دموکراس  مشارکت ، یقش حیات  بر   دهشکلدر   ردویتیغ  هاسازماد

عر  بکرا   ها  بسیار مساها  رسم  زمین فهایی   روبنرهایق ازها، ب  جه  آزادبودد ای  سازماد

،  ایمللک  یبک ح ها  مردم  کک  در همک  سکحو   سازماد  ای  ایرافت یمشارک  در مناظره توسه  پایرار 

  ا ساماد دهنکر گسترده ارتباط وسیع و متنوع هود ر  اشبک کننر، قادریر در مل  و محل  فهایی  م 

، هکم از اطوعکا    زمکاد همهای  اس  و یبا در هر سحح  در جهاد یاگزیر از اتخاذ تصمیم  هرکس

ازاد و بکرا  آیکک  تصکمیم سک     کشکورها پردازد  در سح  م  کنر و هم ب  توییر اطوعا استفاده م 

سکریع دسترسک     وبایر ب  اطوعا  دقیکق   ضرورتاًمناسب اتخاذ کننر،   هامیتصمعام  مرد  بتواینر 

 اهتیکار  در  ریگمیتصم برا  ازیموردی  هاداده عموً  کشورهادر بسیار  از  ک  درحایداشت  باشنر، 

 .ییس 
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 ارتباطات

در توسه  ب  حر  اس  ک  کارشناسکاد در تهیکی     مؤثر  هاشاهصپیچیرگ  عوامل و  امروزه

بکا تلفیکق عکوامل      رو یک ازای  ایرو  مشخص بکرا  بررسک  توسکه  در یک  جامهک  عاجزیکر        

گویاگوی  رود آموزش و دایشراه، دوی ، صنه ، دایکش و غیکره بک  مفهکو  گسکترده و واحکر        

و یقش ارتباطکا  در توسکه  پایکرار بسکیار مهکم و اساسک         ریتأث  یرارهیرسموسو  ب  توسه  پایرار 

از   اگسکترده ، دامنک   ریآ ماس   ب  همی  دییل وقت  از توسه  ارتباطا  و اطوعا  سخ  ب  میاد 

پیچیره ارتباط  در ذه  متبادر هواهر شر  توج  بک  توسکه  ارتباطکا  و اطوعکا  و       ها آورف 

توایر راهرشا  بسیار  از موایکع و مشککو  در توسکه  پایکرار     م  فنّاورای  پرداهت  ب  آد از منظر

  باشر

 

 ارتباط صنعت، دانشگاه و دولت

و  دویک ، دایشکراه   میکاد  رابحک   دهکر کک   م  کشور یشاد و تحقیقات  صنهت  وضهی  بررس  

و  منحقک   ارتبکاط  د یا مقکاطع موار در بره  اس  ممک  بایر وجود یرارد  اگرر  ک  طورآد صنه 

عملکردهکا و   ککارای   و افکزایش  مکؤثر مسکتمر و   پیشکرف   بکرا   آیچ باشر، اما  برقرارشره مناسب 

 ارتبکاط  و تبیکی   تهریکف  کشور ییکاز اسک ، مسکتلز     در سح  و هرما  محصوال  کیفی  ارتقا 

  103  ) ماهنام  علم  تربیر شماره اس  یهاد و استقرار و استمرار آد س  ای  بی  منحق 

 اسک   علک    و صکنه   دایشکراه  ارتباط کشورها موضوع در تما  و مهم پیچیره مسائلاز  یک 

)دایشکراه    علمک   یهاد  یک  ک  دو یهاد اس  ای  ماهی  در تفاو  جه  یاز  مسلل  ای  اصل 

 همککار   دو یهاد بکرود  ای  دیرر رشر و تکامل از سو   س ا)صنه    اقتصاد  یهاد  و دیرر 

 دو یهکاد وارداتک    و دایشکراه  صکنه   اینکک   ب  با توج  افت ییتوسه  مهنا یرارد  در کشورها  متقابل

و  جامهک   از ککل  بر اینک  عووه و دایشراه دارد  صنه  تر دو یهاد ابهاد گسترده ای  هستنر، ارتباط

در  جکر   بروز مشککوت   موارد باعث یراریر و در بسیار  هود ییز ارتباط  جرا هستنر بی  سیستم

 یارایک   دادد مجبور ب  صنایع بهض  داشت یر سرپا  برا  دوی  صنه  ایر  در بخشبوده جوامع ای 

پیشکرفت ،   کننکر  در کشکورها    را تربی  جامه  ازیموردی ایر کارشناسادها ییز یتوایست اس   دایشراه
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 دییککل ایکر  بکک  داشککت  متقابکل  تکککامل  و یقکش  از یککریرر بککوده  متککأثر و صکنه   دایشککراه توسکه  

 بک   الز  عمل ، ابزارهکا   بر اثبا  عووه آمریر ک  وجود ب  ابترای  علم ، صنایع اویی  ها پیشرف 

 ادامک   همچنکاد  سکیر تککامل    شر و ای  فراهم علم  بهر  ها پیشرف  جریر برا  ییازها  همراه

   دارد

 

 گیرینتیجه

 و حف  و افزایش قرر ، حف  جاد مرد ، حف  تمامی  ارضک ، حفک  یظکا  اقتصکاد  و     ءبقا

بکا    تواد جوهره امنی  مل  ب  شکمار آورد سیاس  و همچنی  حف  استقول و حاکمی  کشور را م 

سکپتامبر   11ایملکل پکز از   بی  ایملل و امنیت  شرد فضا  یظا تغییرا  موجود در یظا  بی  توج  ب 

ایملل  هود را در سح  منحقک   ا  و بی سیاس ، یقش و جایراه منحق  فیبازتهر، ایراد بایر با 2001

در  ی سای ، عووه بر دگرگکو  20ایراز اهراف رشم  سوب تهریف کنر و ارتقا ببخشر  برا  حرک  

کننکر،  را کنکر مک    جلکو روبک    شویر یا مسیر حرکساهتارها و یهادهای  ک  مایع پیشرف  کشور م 

ل کززدایک  و تهکاد  رشر اقتصاد ، مشارک  سیاس ، تمر بر یتکمل  را با  اقترارو  بایر شرایط امنی  

و  ا لک ، منحقک     و تقوی  مبادال  علم  در سکح  م یهاد  و ایریزشا  تقوی  کرد و یظا  منحق 

    وجود آوردببرا  فراهم یمودد بسترها  الز  صنه  توریسم و گردشرر   ایملل  را بی 

بسکیار  از   موردتوجک  منبهک  بکرا  توسکه  پایکرار،      عنکواد ب در ده  اهیر صنه  گردشرر  

توایکر بکا کمتکری     گردشرر  تنها بخش اقتصاد اسک  کک  مک     درواقعکشورها  جهاد بوده اس   

  توسه  پایکرار اسک    درگروزین  توسه  مراو  و مستمر کشورها را فراهم یمایر گردشرر  پایرار ه

توسکه  پایکرار  گردشکرر ،      و مستقیم با یککریرر داریکر    یدوسوامنی  و گردشرر  ی  ارتباط 

استفاده از تجکار  و یظریکا  ککاربرد  کارشناسکاد و محققکاد در زمینک  امنیک  و گردشکرر  و         

امنیک  و گردشکرر ، پارامترهکا  یک        ب  ی  یتیج  منحق  از ارتباط ای  دو مقوی  اسک  دستیاب  

طکور کک  یکک  از عوامکل مهکم توسکه        همکاد  درواقکع داریکر    باهممهادی  هستنر ک  یسبت  مستقیم 

گردشرر  وجود امنی  اس ، رویق گردشرر  در ی  منحق  و تردد گردشکرراد در یک  مقصکر،    

شود  ایبت  یبایر فراموش ککرد کک  ایک  قضکی  همیشک  هکم صکادق        منی  م موجب ب  وجود آمرد ا
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گردشرراد باعکث یکاامن  شکره     وآمررف وجود پریره گردشرر  و  در بره  مواقع، رراک ییس ، 

 .داریر باهمصنه  گردشرر  و مقوی  امنی  ارتباط تنراتنر   ،وجود یباااس   

روش یف  یک  سکرمای  آینکرگاد بتکواییم در سکای         ک  بجا  دالرها  حاصل فروز آدب  امیر 

 وجکود ب  وطنایمادهمامنی  صنه  توریسم و گردشرر  را رویق داده و آسایش  و راحت  را برا  

 آوریم   

 منابع  

 و هااس یس بررس  روستای  توسه  در آد یقش و سمیتور گروه   1382)یسری  ریسیاد،آ

  108 طباطبای ، عوم  دایشراه یاشر ،ایراد اسوم  جمهور  در جهایررد  توسه   هایام بر

  43 دو ، راپ رهنما، یشر جهایررد ، مبای  و اصول   1379) مهر  ایوای ،

  فرهنر  موسس  ،ایسای ، تهراد ها سرمای آموزش و بهساز     1383)ابحح ، سیرمحمر  

 و ترکی مایز ،  ورها کشبررس  راهکارها  توسه  گردشرر  در    1388ا ، امیرحسی  )ایچ 

  و ارائ  راهکارها  مناسب برا  ایراد تویز

  ، تهراد: یشر قومزآزادمنشاقتصاد سیاس  رشر، ترجم  کاوه،    1389)ریع، پل ب

  35-42، 134توسه  پایرار، مجل  تربیر، شماره    1389)بهرا  زاده، حسینهل  

  4 سرمای ، روزیام  اس ، ر گردشر توسه  ثمره راریپا امنی    1386) یرار حسین ،

  یرارنرهیآ، سای  بنیاد مراردایشیقش آموزش در توسه  اطوعات  جامه     1384)حسن ، فریود 

  ایراد

  34تهراد،  فرآماد، یشر جهایررد ، مبای  و اصول   1380) اکبر غمخوار،

  9 شماره مای سر روزیام  گردشرر ، صنه  توسه  در امنی  یقش   1387) حمیر فرد،کاظم 

 آستاد قرس ایتشارا  کاربرد ، مفاهیم و مبای  اصول، گردشرر  مریری     1385) مریم مراد ،

  13-20 اول، راپ رضو ،
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