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رابطه توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران

دکتر عباس خورشیدی1
محمد پورجعفری2

چکیده
یکپارچگی )انسجام( اجتماعی، امور فرهنگی، مدیریت قوی اقتصادی و توسعه، از وجوه نرم افزاری امنیت به شمار 
می رود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعۀ 
اقتصادی در قلمرو ملی باشد؛ همچنین زمینۀ حفظ و ارتقای الگوهای فرهنگی در حوزۀ هنر و صنایع دستی، آداب 

و رسوم، سبک زندگی و سبک معماری را فراهم سازد.
پژوهشــگران در این پژوهش به دنبال پاســخگویی به این سؤال اصلی هستند که: »بین توانمندی های صنعت 
گردشگری و امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران چه رابطه ای وجود دارد؟« پژوهش حاضر ازنظر اهداف، 
کاربردی؛ ابزار تحقیق، میدانی و کتابخانه ای؛ روش گردآوری داده ها، کّمی و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه، توصیفی 
است. روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 170 نفر )70 نفر متخصص و 100 نفر گردشگر محلی( است. ابزار 
سنجش این پژوهش دو پرسش نامه 23 سؤالی و 30 سؤالی پژوهشگر ساخته است که به مدد تئوری ها و بررسی 
یافته های پیشین گردآوری و سپس بر اساس نظریه متخصصان نهائی شد. اعتبار هر دو ابزار به وسیله آلفای کرونباخ 

محاسبه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری موسوم به t تک نمونه ای استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که:

طبق نظر متخصصان، توسعۀ صنعت گردشگری به طور معناداری موجب افزایش انسجام اجتماعی می شود.
طبق نظر ساکنان و گردشگران محلی، توسعۀ صنعت گردشگری نتوانسته موجب افزایش انسجام اجتماعی شود.

طبق نظر ساکنان و گردشگران محلی، توسعۀ صنعت گردشگری به طور معناداری موجب محرومیت زدایی در این 
مناطق شده است.

طبق نظر متخصصان و ساکنان و گردشگران محلی، توسعۀ صنعت گردشگری در کشور ایران نتوانسته بر ایجاد 
اشتغال در مناطق گردشگری، اثر مثبت و معناداری داشته باشد.

کلید واژه ها: گردشگری، امنیت، امنیت اجتماعی، اشتغال، محرومیت، انسجام فرهنگی.

  a-khorshidi40@yahoo.com                                                        1. استاد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
 mohammad_poorjafari@yahoo.com                                    )2. کارشناس ارشد اطالعات دانشکده علوم و فنون فارابی )نویسنده مسئول
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مقدمه

تأمل در تاریخ و گذشته کشور، مبین آن است که صنعت گردشگری نظیر بسیاری از ظرفیت های 
دیگر اقتصادی، قربانی اقتصاد تک محصولی مبتنی بر خام فروشــی نفتی شــده است؛ زیرا مسلماً 
درآمد سرشــار نفت، حس بی نیازی کشور نسبت به درآمدهای ارزی حاصل از اقتصاد گردشگری 
را در دولت های مختلف برانگیخته بوده اســت؛ اما در شــرایط تحریمی کنونی بجاســت که نگاه 
دولتمردان نســبت به ایــن صنعت تغییر کــرده و قدم های مؤثری درراه تبدیــل ایران به قطب 

گردشگری منطقه و جهان برداشته شود.
 یکی از فواید پنهان تحریم های دنیای استکبار علیه ایران اسالمی به ویژه تحریم های نفتی، توجه به
توجــه  بایــد  اســت.  گردشــگری  صنعــت  نظیــر  غیرنفتــی  درآمــدزای  ظرفیت هــای 
داشــت کــه صنعــت گردشــگری امــروزه یکــی از ســه صنعــت بــزرگ جهــان اســت؛ 
 کــه افــزون بــر پردرآمــد و کم هزینــه بــودن و نقــش برجســتۀ ایــن صنعــت پــاک در 

اشتغال زایی و ارزآوری؛ از منظر تبادل و توسعه فرهنگی نیز اهمیت درخوری دارد.
برجســتگی نقش صنعت گردشــگری در توسعۀ فرهنگی کشور تا به حدی است که حتی اگر این 
صنعت هیچ توجیه اقتصادی قابل توجهی نداشــت؛ بازهم از جهت سیاسیـ  فرهنگی، توجه به آن 
برای ایران اســالمی به عنوان محور مقاومت در مقابل مستکبرین جهانی قابل دفاع بوده و بهترین 
پاتک علیه تبلیغات شــدید آن ها در حوزه های مختلف علیه جمهوری اسالمی ایران بود؛ چه رسد 
به شــرایط فعلی که نه تنها این صنعت صرفۀ اقتصادی قابل توجهی برای کشــور دارد؛ بلکه خود 
در صورت مدیریت صحیح و همراه با پیوســت فرهنگی شایسته، یکی از راهکارهای اصلی اقتصاد 

مقاومتی را تشکیل خواهد داد.
مقام معظم رهبری در ســخنان خــود بارها بر بحث »اقتصاد مقاومتی« در کشــور تأکیدکرده و 
فرموده اند: »کاهش وابستگی به صنعت نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است و این وابستگی، 

میراث شوم صدسالۀ ماست.«
به اعتقاد کارشناسان در بخش گردشــگری، آنچه می تواند وابستگی اقتصادی به صنعت نفت را به 
کم ترین میزان برســاند بهره گیری از صنعت گردشگری است که درعین حال که به صرف هزینه های 
کالن، نیازی ندارد به ســرعت، اشتغال زا و درآمدزاست. در شرایط کنونی می توان موضوع »اختالف 
ارزش ریال و ارز« را به فرصت تبدیل نمود. در شــرایط اقتصــادی امروز دنیا، ایران جزء ارزان ترین 
مقاصد ســفر در سراسر جهان قابل معرفی اســت و در وضعیت کنونی که برای استخراج و فروش 
نفت باید هزینه های بســیاری را متحمل شــد تا به رقمی از ارز دست یافت به سهولت تنها با یک 
 برنامه ریزی هدفمند، هرکدام از گردشگران سایر کشورها در ایران می توانند منبعی از ورود ارز باشند. 
باوجود تمام تحریم هایی که هرروز دامنۀ آن علیه ایران گســترده تر می شــود، توسعۀ گردشگری را 
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می توان یک فرصت بکر در این میدان تلقی کرد و با برند »گردشگری حالل« در بازارهای گردشگری 
جهان قدم گذاشت.

موضوعی که مقام معظم رهبری با ظرافت زیبایی در روز پایانی سفر 8 روزه خود به خراسان شمالی 
)سال 1391( در دیدار با اعضای هیئت دولت بر آن اشاره داشته و در اولویت های آن استان برشمردند. 
معظٌم له در ســخنان خود ابتدا به بخش کشــاورزی، سپس گردشــگری و بعدازآن به رسیدگی به 
کارخانه ها و صنایع پرداختند؛ اما نکتۀ قابل تأمل اولویت دادن ایشــان به مقولۀ »گردشــگری« بود. 

موضوعی که پیگیری جدی آن وضعیت اقتصادی منطقه را به سرعت بهبود خواهد بخشید.
مطابق با ســند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور، ایران می بایست در کلیه زمینه های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در ســطح منطقه، رتبه اول را کســب نماید که دســتیابی به 1/5 درصد کل 

گردشگران و 2 درصد کل درآمد گردشگری جهان از اهداف این سند در ایران تلقی می شود.
بنابراین نیاز به مطالعه گردشگری و عوامل مؤثر بر آن در سطح ملی و بین المللی برای برنامه ریزی 
و مدیریت صحیح گردشگری برای رسیدن به اهـــــداف سنــد چشم انداز بیست ساله بیش ازپیش 
احســاس می شود. صنعت گردشگری به عنوان بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا، یک قدرت 
اقتصادی، اجتماعی، زیســت محیطی بزرگ و البته پدیده ای سیاســی و کاماًل امنیت محور است. 
امنیت و گردشــگری در تعامل دوجانبۀ هم می توانند تأثیر افزایشی بر یکدیگر داشته باشند و هم 
تأثیر کاهشی. به این معنا که افزایش )کاهش( امنیت، باعث رونق )رکود( گردشگری خواهد شد و 

بالعکس، بنابراین گردشگری ارتباط مستقیم با مقوله امنیت دارد )خبرگزاری ویستا،1392(.
ایجاد امنیت، تسهیالت و ارائه امکانات رفاهی و خدماتی الزم به گردشگران ازجمله وظایف اصلی 

دولت ها نسبت به جریان گردشگری است.
 دراین بین یکی از مؤلفه های مهم در توســعۀ پایدار گردشــگری، موضوع امنیت است و اصوالً تا 
زمانی که امنیت نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و بدون شک، رضایت مندی گردشگران از یک 

مقصد همواره انگیزۀ بازدید مجدد از آن مکان را فراهم می نماید. )مصلحی،1384: 2(
  بنابراین احساس امنیت از یک مکان به نوعی بازاریابی بدون هزینه برای مقاصد گردشگری محسوب 

می شود.
مســئلۀ بــودن یا نبودن امنیــت صرفاً به بودن یا نبودن جنگ، آشــوب و بحــران در جامعه 
محدود نمی شــود؛ بلکه به کلیۀ موضوعات اجتماعی که می تواند در از بین بردن حس اعتماد 
و آرامش فرد مؤثر باشــد و در صورت نبودن می تواند باعث جلب اعتماد بازدیدکننده شــود، 

اطالق می گردد.
محافــل  و  غــرب  رســانه ای  جنــگ  و  تبلیغاتــی  که تحــرکات  کــرد  فرامــوش  نبایــد 
صهیونیســتی علیــه ایــران همــواره وجــود دارد تــا چهــره نادرســتی از ایــران را بــه دنیا 

رابطه توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران 
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 معرفــی کننــد؛ امــا آنچــه تمــام ایــن نقشــه های پرهزینــۀ دشــمنان را نقش بـــــرآب 
می کند ورود گردشگران خارجی به ایران است تا امنیت را در ایران تجربه و با انتقال سینه به سینه 

آن در کشورهایشان، خأل گردشگری ایران را پر کنند.
»لوئیس ترنر« گردشگری را امیدبخش ترین و پیچیده ترین صنعتی می داند که جهان سوم با آن روبه رو 
است و معتقد است گردشگری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد )لی، 1378:1(.
توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و کاهش فقر می شود همچنین تأثیر بسزایی در افزایش 
درآمد و کاهش بیکاری و درنتیجه افزایش رفاه اجتماعی دارد. افزون بر آن گردشگری عاملی است 
برای گفتگوی بین فرهنگ ها و تمدن ها و ازنظر سیاسی نیز، روابط بین ملل و دول را متعادل تر و 

نزدیک تر می سازد )همان: 1(.
اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی

تعیین رابطۀ توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران
ب- اهداف فرعی

تعیین رابطۀ توانمندی های صنعت گردشگری با انسجام فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران  
تعیین رابطۀ توانمندی های صنعت گردشگری با محرومیت زدایی در جمهوری اسالمی ایران  
تعیین رابط، توانمندی های صنعت گردشگری با تولید اشتغال در جمهوری اسالمی ایران  

سؤال های پژوهش
الف- سؤال اصلی

بین توانمندی های صنعت گردشــگری و امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران چه رابطه ای 
وجود دارد؟

ب- سؤال های فرعی

بین توانمندی های صنعت گردشــگری با انســجام فرهنگی در جمهوری اســالمی ایران چه   
رابطه ای وجود دارد؟

بیــن توانمندی های صنعت گردشــگری با محرومیت زدایی در جمهوری اســالمی ایران چه   
رابطه ای وجود دارد؟

بین توانمندی های صنعت گردشگری با تولید اشتغال در جمهوری اسالمی ایران چه رابطه ای   
وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش
الف- فرضیۀ اصلی

بیــن توانمندی های صنعت گردشــگری و امنیت اجتماعی در جمهوری اســالمی ایران رابطه ای 
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مستقیم وجود دارد.
ب- فرضیه های فرعی:

بین توانمندی های صنعت گردشگری با انسجام فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران رابطه ای   
مستقیم وجود دارد.

بین توانمندی های صنعت گردشگری با محرومیت زدایی در جمهوری اسالمی ایران رابطه ای   
مستقیم وجود دارد.

بین توانمندی های صنعت گردشــگری با تولید اشــتغال در جمهوری اسالمی ایران رابطه ای   
مستقیم وجود دارد.

پیشینۀ پژوهش
در خصوص رابطه توانمندی های صنعت گردشــگری با امنیت اجتماعی جمهوری اســالمی ایران 

مطالعات متعددی انجام شده که در زیر به برخی از آن ها می پردازیم:
کهــزادی و همکاران )1388( در مطالعه ای تحــت عنوان »تحلیلی بر امنیت اجتماعی و فرهنگی 
و نقش آن در توســعه پایدار گردشگری« چنین نتیجه گرفتند که امروزه امنیت به عنوان یکی از 
مهم ترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین راهبرد توســعه گردشــگری در جهان به شمار می آید. 
ایشان بیان داشته اند که عوامل زیادی در پیشرفت صنعت گردشگری دخالت دارد که امنیت کافی 
برای گردشــگران یکی از آن موارد است. همچنین اشــاره نموده اند که ابعاد گستردۀ این صنعت، 
ارتباط همه جانبه ای در سطوح ملی و منطقه ای داشته و هرگونه بروز ناامنی و به کارگیری خشونت 

در سطوح مختلف، لطمات جبران ناپذیری را به این صنعت وارد می سازد.
سریرافراز )1388( در مطالعه ای تحت عنوان »تحلیل اثر امنیت بر ابعاد اقتصادی صنعت گردشگری 
در ایــران« چنین نتیجه گرفت که از میان مؤلفه های مؤثر بر تقاضای ســفر به ایران و به تبع آن 
درآمد ارزی حاصل از آن، دو متغیر جنگ و انقالب که می تواند شاخصی برای اندازه گیری احساس 
ناامنی و تحوالت داخلی تلقی شوند، نسبت به سایر متغیرها اهمیت بیشتری دارد. ایشان در ادامه 
به این نکته اشاره می کند که در حال حاضر باید تالش کرد فضای جامعه از این نظر مساعد گردد 
و پس از اشــباع ظرفیت های داخلی برای جذب گردشــگر، امکانات داخلی توســعه یابد. نامبرده 
خاطرنشــان می نماید که با توجه به موقعیت تاریخی و میراث فرهنگی گســترده ای که در کشور 

وجود دارد امکان جذب گردشگر به مقدار چندین برابر امکانات موجود نیز وجود دارد.
آقاســی و همکاران )1388( در مطالعه ای تحت عنوان »نقش امنیت در توسعۀ گردشگری پایدار 
ـ مطالعه موردی شهرســتان چابهار« چنین نتیجه گرفته اند کــه مؤلفه های تبلیغات و بازاریابی، 
احســاس امنیت و آرامش و مدیریت دارای بیشــترین میزان تأثیرگذاری و عواملی مثل امکانات 
تفریحی، سرگرمی و ورزشی، دسترسی به خدمات گردشگری و دفاتر/ شرکت های مسافرتی دارای 

رابطه توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران 
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کم ترین میزان تأثیر هســتند. نامبردگان بیان داشته اند که امروزه بهره مندی و کسب درآمدهای 
پایدار، یکی از راه های رشد و توسعه و تولید محسوب می شود و در حال حاضر گردشگری پایدار، 
ابزاری قوی در راستای کمک به تحقق توسعه پایدار تلقی می شود؛ چراکه ضمن پاسخ به نیازهای 
گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انتظارات گردشــگران، تعادل زیســت بومی و سالمت 
زیســت محیطی جامعــۀ میزبان را نیز حفظ می کند و در رشــد اقتصادی، کاهــش فقر و امنیت 
اجتماعی به نســبت زیادی تأثیرگذار است. یکی از اثرات توسعۀ گردشگری پایدار، رشد اقتصادی 
است که این مسئله دسترسی بیشتر دولت ها به منابع را درپی داشته و درعین حال این گونه جوامع 
نیز از توانایی بیشــتر دولت هایشان بهره مند می شوند؛ به طوری که دولت های این جوامع می توانند 
خدمات بیشتری همچون خدمات اجتماعی، آموزشی، مراقبت های بهداشتی، حفظ محیط زیست و 
امنیت شهروندان به آنان ارائه کنند. نتیجه بهبود این جنبه های جامعه می تواند بر کیفیت زندگی 

جوامع اثرگذار بوده و از سوی دیگر سبب توسعۀ گردشگری پایدار باشد.
خدایــی )1388( در مطالعه ای تحت عنوان »رابطه متقابل امنیت، گردشــگری و توســعۀ پایدار 
اقتصــادی« این گونه عنوان می نماید که صنعت گردشــگری در ســال های اخیر به عنوان منبعی 
برای توســعه پایدار کشــورهای درحال توسعه و کشــورهای فقیر در نظر گرفته شده است. مزیت 
اصلی این صنعت در کم هزینه بودن و پرسود بودن آن است که موجب گسترش آن می شود. وی 
توســعه گردشگری را نیازمند ایجاد امنیت در کشور می داند؛ زیرا گردشگری صنعتی است که هم 
عرضه و هم تقاضای آن وابســته به امنیت است؛ ازاین رو امنیت را الزمۀ صنعت گردشگری و رشد 

گردشگری را شاخصی از وجود امنیت در کشور دانسته است.
 اذانی و همکاران )1388( در یک تحقیق علمی با موضوع »سیاست گذاری های دولت در ایجاد امنیت 
بین المللــی از طریــق گردشــگری« به ایــن نتیجه رســیده اند کــه در نظام اقتصــاد جهانی 
امــروز، رابطــۀ بین صنعــت گردشــگری و دولــت از اهمیت زیــادی برخوردار اســت. دولت 
باسیاســت هایش می توانــد هدف هــای بلندمــدت این صنعــت را تعییــن کند. ایشــان ادامه 
 می دهنــد کــه از دیــد سیاســی، گردشــگری اثراتــی را در درون و بــرون کشــورها به جای 
می گذارد؛ گســترش صلح و امنیت بین المللی، وحدت و وفاق ملی، گسترش مردم ساالری و... آثار 

مثبتی بر گردشگری دارد.
بیگی و میرزاخانی )1388( در پژوهشی تحت عنوان »نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ 
گردشگری« دریافته اند که اصوالً تا امنیت نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت. امنیت و گردشگری، 
مؤلفه های یک معادله هستند که نسبتی مستقیم باهم دارند. در صورت برقراری امنیت اجتماعی و 
فرهنگی در توســعه گردشگری نقش بسزایی دارد. نامبردگان نتیجه گرفته اند که بر اساس ارتقای 
فرهنگــی، امنیت اجتماعی افزایش پیدا می کند و امنیــت اجتماعی توانایی جامعه را برای حفظ 
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هویت، منافع و ویژگی های اساســی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات و نیز توانایی ارتقای 
وضعیت اجتماعی به ســمت ارزش ها و آرمان های جامعه باال می برد و با افزایش امنیت اجتماعی، 
امنیت سیاسی و اقتصادی نیز فراهم می شود. محققان اظهار داشته اند که آنچه امنیت گردشگری 
نامیده می شــود، تنها حفاظت از شر دزدان و تبهکاران نیســت، تلفات جاده ای، سقوط هواپیما، 
دیوان ســاالری در تشــریفات، روادید و بیمه، نحوۀ برخورد نیروی انتظامی، نحوۀ فعالیت کسبه، 
محدود بودن ســاعات کسب وکار مرتبط با گردشگری به دلیل نداشتن امنیت پس از ساعت مقرر، 
اســت؛ درصورتی که بسیاری از درآمدهای گردشگری از طریق تفریحات شبانه مانند کنسرت های 
موســیقی، تئاتر، برگزاری جشــنواره های فرهنگی و هنری به دســت می آید. در غیر این صورت، 
گردشگرانی که هزینه ســنگینی را برای دیدار از این مناطق متقبل می شوند، چاره ای ندارند جز 
اینکه نیمی از وقت خود را در اتاق های هتل ســپری کنند؛ چراکه نیروی انتظامی امنیت ساعات 
نیمه شــب را تضمین نمی کند. پژوهشگران در خاتمه بر توجه همه جانبه نسبت به موضوع امنیت 
اشــاره و بر نقش تبادالت فرهنگی، اجتماعی، معادالت سیاسی و تفکرات اقتصادی تا نقش نیروی 

انتظامی، دست اندرکاران گردشگری و مردم کوچه و بازار در این خصوص تأکید می نمایند.
صابر )1388( در مطالعه ای تحت عنوان »امنیت فرهنگی و گردشــگری پایدار« دریافته است که 
تأثیرپذیری فرهنگی حتی از یک جریان کوچک گردشگران اجتناب ناپذیر است؛ اما واپایش اثرات 
زیان بار، تأکید بر رفتار مســئوالنه گردشگران و جلوگیری از تخریب فرهنگ محلی، عناصر اصلی 
و اساســی گردشگری پایدار اســت. وی در ادامه به این نکته اشــاره می نماید که اثرات فرهنگی 
در درازمدت دیده می شــود؛ بنابراین اندازه گیری و ســنجش آن دشوار است. درمجموع پایداری 
فرهنگی ســبب می شــود که واپایش مردم بر زندگی خویش ارتقا یابد و این مســتلزم همسویی 
فرایندهای توســعه بافرهنگ و ارزش های انســانی و تقویت جوامع محلی بــرای تأمین نیازهای 

خویش از راه مشارکت نهادینه و توانمند ساز است.
روش

پژوهش حاضر ازنظر اهداف، کاربردی؛ ابزار تحقیق، میدانی و کتابخانه ای؛ روش گردآوری داده ها، 
کّمی و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه، توصیفی اســت؛ زیرا به دنبال پاسخگویی به سؤاالتی است که 

به روشن شدن و تبیین وضعیت موجود در موضوعی خاص می انجامد.
جامعۀ آماری موردپژوهش حاضر را کارشناســان گردشگری ج.ا.ا. با تحصیالت کارشناسی به باال 
که اغلب، مدیران و کارشناســان ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین 
اســتادان و دانش آموختگان رشــتۀ گردشــگری )تحت عنوان متخصصان( و عامــۀ مردم اعم از 
گردشــگران، ساکنان و کسبه مناطق مختلف گردشگری در سراسر کشور )تحت عنوان ساکنان و 

گردشگران محلی( هستند.

رابطه توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران 
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برای انتخاب گروه نمونه معرف و افزایش دقت اندازه گیری بر اســاس روش نمونه گیری خوشه ای 
چندمرحله ای و با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه اچ. اس. بوال )1970، ترجمه ابیلی، 1375( 

تعداد 170 نفر نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
 نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت خوشــه ای چندمرحله ای صورت گرفته است. به این ترتیب 
که از میان شــهرهای گردشگری در سراسر کشور، 8 استان )تهران، البرز، قزوین، زنجان، همدان، 
اصفهان، کردســتان و مازندران( و از میان مناطق مختلف گردشــگری در هر اســتان، دو منطقه 
انتخاب شــده اند. از میان ساکنان، کســبه و گردشگران حاضر در این مناطق، به تصادف به انتخاب 

نمونه پرداخته شده است.
ابزار ســنجش پژوهش حاضر را دو پرسش نامۀ 30 ســؤالی )برای متخصصان( و 23 سؤالی )برای 
ســاکنان و گردشگران محلی( که توســط محقق به کمک اســتادان راهنما و مشاور و بر اساس 

یافته های ملی و جهانی و مصاحبه با خبرگان تدوین شده است.
اعتبار هر دو پرسش نامه در پژوهش حاضر به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که این میزان در 
پرسش نامۀ مربوط به متخصصان 0.93 و در پرسش نامه مربوطه به ساکنان گردشگران 0.89 است.

روایی هر دو ابزار به وسیله روایی صوری به دست آمده است.
عالوه بر این، برای بررســی روایی سازه در آزمون به بررسی ماتریس همبستگی هریک از مؤلفه ها 
با کل آزمون پرداخته شده است. ماتریس همبستگی نشان می دهد در تمامی مؤلفه ها که در ادامه 
به صورت جداگانه بررسی شــده است، همبســتگی باالتر از 0.50 گزارش شده که همگی در سطح 

0.01P≥ معنادار است. این امر به معنای روایی باال و قابل قبول برای کل آزمون است.
داده هــای ایــن پژوهــش به وســیلۀ دو پرســش نامۀ 30 ســؤالی )بــرای متخصصــان( و 23 
ســؤالی )برای ســاکنان و گردشــگران محلی( به دســت آمده اســت. پژوهشــگر پــس از اخذ 
معرفی نامــه از مســئوالن مســتقیماً به گــروه نمونه موردمطالعــه مراجعه و پرســش نامه های 
 یادشــده بر روی آن ها اجرا و شــمارش پرســش نامه ها به صورت دســتی انجام شــده و دربستۀ

نرم افزاری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
روش تحلیل اطالعات کمی در پژوهش حاضر به صورت آمار توصیفی و استنباطی است.

در پژوهش حاضر افزون بر توصیف داده ها )رسم جداول توزیع فراوانی، رسم جداول مشخصه های 
آماری و نمودارها( از آزمون های آماری موســوم به همبســتگی و رگرسیون و t تک نمونه ای نیز 

استفاده شده است. این آزمون ها پاسخ سؤاالت پژوهش حاضر را فراهم می آورند.
یافته ها

یافته های توصیفی

در این بخش به منظور سطح بندی متغیرهای پژوهش، نمرات مربوط به هریک از متغیرها را به 5 
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قســمت مساوی تقســیم نموده و این پنج بخش از سطح بسیار کم )پایین ترین قسمت نمرات( تا 
سطح بســیار زیاد )باالترین قسمت نمرات( قابل بررسی است. توزیع نمونه در سطوح مختلف این 

متغیر در جداول ذیل ارائه گردیده است:
جدول 1- 1 شاخص های توصیفی امنیت اجتماعی به تفکیک گروه

کمترین کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینمتغیر
نمره

بیشترین نمره

0.080.2249142 94.6419.29متخصصان
0.1742101 70.5213.070.34ساکنان

در گروه متخصصان میانگین به دست آمده در متغیر امنیت اجتماعی برابر 94.64 است که در کران 
باالی ســطح متوسط قرار دارد. کمترین نمرۀ به دست آمده در این گروه برابر 49 و بیشترین نمره 
برابر 142 است. مقدار کجی و کشیدگی به دست آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع 

نمرات در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشگری، میانگین به دست آمده در متغیر امنیت اجتماعی برابر 70.52 
اســت که در سطح متوسط قرار دارد. کمترین نمرۀ به دســت آمده برابر 42 و بیشترین نمره برابر 
101 اســت. مقدار کجی و کشیدگی به دســت آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع 

نمرات در این گروه است.
جدول 2- 1 شاخص های توصیفی انسجام اجتماعی به تفکیک گروه

بیشترین نمرهکمترین نمرهکشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینمتغیر
0.551645 29.026.960.14متخصصان

0.451542 27.476.380.13ساکنان
در گروه متخصصان میانگین به دســت آمده در متغیر انســجام اجتماعی برابر 29.02 است که در 
ســطح باال قرار دارد. کمترین نمرۀ به دســت آمده در این گروه برابر 16 و بیشترین نمره برابر 45 
است. مقدار کجی و کشیدگی به دســت آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات 

در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشگری، میانگین به دست آمده در متغیر انسجام اجتماعی برابر 27.47 
است که در سطح متوسط قرار دارد. کمترین نمرۀ به دست آمده برابر 15 و بیشترین نمره برابر 42 
است. مقدار کجی و کشیدگی به دســت آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات 

در این گروه است.

رابطه توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران 
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جدول 3- 1 شاخص های توصیفی نظم اجتماعی به تفکیک گروه
بیشترین نمرهکمترین نمرهکشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینمتغیر

0.67727 19.55.160.11متخصصان
0.26519 13.573.280.36ساکنان

در گروه متخصصان میانگین به دســت آمده در متغیر نظم اجتماعی برابر 19.5 است که در کران 
باالی ســطح متوسط قرار دارد. کمترین نمرۀ به دســت آمده در این گروه برابر 7 و بیشترین نمره 
برابر 27 است. مقدار کجی و کشیدگی به دست آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع 

نمرات در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشــگری، میانگین به دست آمده در متغیر نظم اجتماعی برابر 13.57 
است که در سطح باال قرار دارد. کمترین نمرۀ به دست آمده برابر 5 و بیشترین نمره برابر 19 است. 
مقدار کجی و کشــیدگی به دست آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات در این 

گروه است.
جدول 4- 1 شاخص های توصیفی محرومیت زدایی به تفکیک گروه

بیشترین نمرهکمترین نمرهکشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینمتغیر
0.681660 36.6511.050.04متخصصان

0.741138 25.255.790.04ساکنان
در گروه متخصصان میانگین به دســت آمده در متغیر محرومیت زدایی برابر 36.65 اســت که در 
سطح متوسط قرار دارد. کمترین نمرۀ به دست آمده در این گروه برابر 16 و بیشترین نمره برابر 60 
است. مقدار کجی و کشیدگی به دســت آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات 

در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشگری، میانگین به دست آمده در متغیر محرومیت زدایی برابر 25.25 
است که در سطح متوسط قرار دارد. کمترین نمرۀ به دست آمده برابر 11 و بیشترین نمره برابر 38 
است. مقدار کجی و کشیدگی به دســت آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات 

در این گروه است.
جدول 5- 1 شاخص های توصیفی اشتغال زایی به تفکیک گروه

بیشترین نمرهکمترین نمرهکشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینمتغیر
0.76210 5.942.070.14متخصصان
0.7139 6.551.800.10ساکنان

در گروه متخصصان میانگین به دســت آمده در متغیر اشــتغال زایی برابر 5.94 است که در کران 
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پایین ســطح متوسط قرار دارد. کمترین نمرۀ به دســت آمده در این گروه برابر 2 و بیشترین نمره 
برابر 10 است. مقدار کجی و کشیدگی به دست آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع 

نمرات در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشگری، میانگین به دست آمده در متغیر اشتغال زایی برابر 6.55 است 
که در ســطح متوسط قرار دارد. کمترین نمرۀ به دست آمده برابر 3 و بیشترین نمره برابر 9 است. 
مقدار کجی و کشــیدگی به دست آمده در این متغیر نشان دهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات در این 

گروه است.
یافته های استنباطی

سؤال اصلی پژوهش
سؤال اول عبارت است از: آیا توسعه گردشگری می تواند موجب افزایش امنیت اجتماعی در جامعه 

گردد؟
به منظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شده است.

جدول –6 1 آزمون t تک نمونه ای )معناداری تفاوت امنیت اجتماعی با مقدار متوسط به 
تفکیک گروه(

سطح معناداریمقدار tدرجه آزادیاختالف میانگین هامقدار متوسطمیانگین نمونهگروه ها

94.64904.64692.110.05متخصصان

70.52691.52690.510.61ساکنان

میانگین نمرۀ مربوط به نظرات متخصصان در خصوص اثرگذاری توســعه گردشــگری برافزایش 
امنیت اجتماعی برابر 94.64 اســت که به میزان 4.64 نمره از حد متوسط در نظر گرفته شده در 
این مقیاس بیشــتر است. مقدار t به دست آمده در ســطح ≥0.05P معنادار است. به این ترتیب، با 
95 درصد اطمینان می توان گفت طبق نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری به طور 

معناداری موجب افزایش امنیت اجتماعی می شود.
میانگین نمرۀ مربوط به نظرات ساکنان در خصوص اثرگذاری توسعه گردشگری برافزایش امنیت 
اجتماعی برابر 70.52 اســت که به میزان 1.52 نمره از حد متوســط در نظر گرفته شــده در این 
مقیاس بیشــتر است. مقدار t به دست آمده در سطح 0.05P≥ معنادار نیست؛ بنابراین، طبق نظر 
ساکنان مناطق گردشگری توســعۀ صنعت گردشگری نتوانسته موجب افزایش امنیت 

اجتماعی شود.
سؤال فرعی اول

ســؤال اول عبارت اســت از: آیا توسعه گردشــگری می تواند موجب افزایش انسجام اجتماعی در 
جامعه گردد؟

رابطه توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران 
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به منظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
جدول 7 – 1 آزمون t تک نمونه ای )معناداری تفاوت انسجام اجتماعی با مقدار متوسط به تفکیک 

گروه(
سطح معناداریمقدار tدرجه آزادیاختالف میانگین هامقدار متوسطمیانگین نمونهگروه ها

29.02272.09692.430.01متخصصان
27.47270.47690510.64ساکنان

میانگین نمرۀ مربوط به نظرات متخصصان در خصوص اثرگذاری توســعه گردشــگری برافزایش 
انسجام اجتماعی برابر 29.02 است که به میزان 2.09 نمره از حد متوسط در نظر گرفته شده در 
این مقیاس بیشــتر است. مقدار t به دست آمده در ســطح 0.01P≥ معنادار است. به این ترتیب، با 
99 درصد اطمینان می توان گفت طبق نظر متخصصان توسعه صنعت گردشگری به طور 

معناداری موجب افزایش انسجام اجتماعی می شود.
میانگین نمرۀ مربوط به نظرات ساکنان در خصوص اثرگذاری توسعه گردشگری برافزایش انسجام 
اجتماعی برابر 27.47 اســت که به میزان 0.47 نمره از حد متوســط در نظر گرفته شــده در این 
مقیاس بیشــتر است. مقدار t به دست آمده در سطح 0.01P≥ معنادار نیست؛ بنابراین، طبق نظر 
ساکنان مناطق گردشگری توسعۀ صنعت گردشگری نتوانسته موجب افزایش انسجام 

اجتماعی شود.
سؤال فرعی دوم:

ســؤال دوم عبارت است از: آیا توسعه گردشگری می تواند موجب افزایش نظم اجتماعی در جامعه 
گردد؟

به منظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
جدول 8 – 1 آزمون t تک نمونه ای )معناداری تفاوت نظم اجتماعی با مقدار متوسط به تفکیک گروه(

سطح معناداریمقدار tدرجه آزادیاختالف میانگین هامقدار متوسطمیانگین نمونهگروه ها

19.5181.5692.420.01متخصصان

13.57121.57691.930.02ساکنان

میانگین نمرۀ مربوط به نظرات متخصصان در خصوص اثرگذاری توسعه گردشگری برافزایش نظم 
اجتماعی برابر 19.5 است که به میزان 1.5 نمره از حد متوسط در نظر گرفته شده در این مقیاس 
بیشتر است. مقدار t به دست آمده در ســطح 0.01P≥ معنادار است. به این ترتیب، با 99 درصد 
اطمینان می توان گفت طبق نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری به طور معناداری 

موجب افزایش نظم اجتماعی می شود.
میانگین نمره مربوط به نظرات ســاکنان در خصوص اثرگذاری توســعه گردشگری برافزایش نظم 
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اجتماعی برابر 13.57 اســت که به میزان 1.57 نمره از حد متوســط در نظر گرفته شــده در این 
مقیاس بیشــتر است. مقدار t به دست آمده در ســطح 0.05P≥ معنادار است. به این ترتیب، با 95 
درصد اطمینان می توان گفت طبق نظر ســاکنان مناطق گردشــگری، توسعۀ صنعت 

گردشگری به طور معناداری موجب افزایش نظم اجتماعی می شود.
سؤال فرعی سوم:

سؤال سوم عبارت است از: آیا توسعۀ گردشگری می تواند موجب محرومیت زدایی در جامعه گردد؟
به منظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
جدول 9 – 1 آزمون t تک نمونه ای )معناداری تفاوت محرومیت زدایی با مقدار متوسط به 

تفکیک گروه(
سطح معناداریمقدار tدرجه آزادیاختالف میانگین هامقدار متوسطمیانگین نمونهگروه ها

36.65360.65690.490.62متخصصان

25.25241.25691.520.07ساکنان

میانگیــن نمــرۀ مربوط بــه نظرات متخصصــان در خصوص اثرگذاری توســعه گردشــگری بر 
محرومیت زدایی برابر 36.65 اســت که به میزان 0.65 نمره از حد متوسط در نظر گرفته شده در 
این مقیاس بیشــتر است؛ اما مقدار t به دست آمده در سطح 0.01P≥ معنادار نیست. به این ترتیب، 
می توان گفت طبق نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری در کشور ایران نتوانسته اثر 

مثبت و معناداری بر محرومیت زدایی در مناطق گردشگری داشته باشد.
میانگین نمرۀ مربوط به نظرات ساکنان در خصوص اثرگذاری توسعۀ گردشگری بر محرومیت زدایی 
برابر 25.25 است که به میزان 1.25 نمره از حد متوسط در نظر گرفته شده در این مقیاس بیشتر 
است. باکمی اغماض می توان گفت مقدار t به دست آمده در سطح 0.05P≥ معنادار است؛ بنابراین، 
طبق نظر ســاکنان مناطق گردشگر، توسعۀ صنعت گردشگری به طور معناداری موجب 

محرومیت زدایی در این مناطق شده است.
سؤال فرعی چهارم:

سؤال چهارم عبارت است از: آیا توسعۀ گردشگری می تواند موجب ایجاد اشتغال در جامعه گردد؟
به منظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.

جدول 10– 1 آزمون t تک نمونه ای )معناداری تفاوت اشتغال زایی با مقدار متوسط به تفکیک گروه(
سطح معناداریمقدار tدرجه آزادیاختالف میانگین هامقدار متوسطمیانگین نمونهگروه ها

0.230.81 0.0669 5.946متخصصان

6.5560.55690.940.21ساکنان

رابطه توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران 
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میانگین نمرۀ مربوط به نظرات متخصصان در خصوص اثرگذاری توسعۀ گردشگری بر اشتغال زایی 
برابر 5.94 اســت که به میزان 0.06 نمره از حد متوسط در نظر گرفته شده در این مقیاس کمتر 
است؛ اما مقدار t به دست آمده در سطح 0.01P≥ معنادار نیست. به این ترتیب، می توان گفت طبق 
نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری در کشور ایران نتوانسته اثر مثبت و معناداری 

بر ایجاد اشتغال در مناطق گردشگری داشته باشد.
میانگین نمره مربوط به نظرات ســاکنان در خصوص اثرگذاری توسعۀ گردشگری بر ایجاد اشتغال 
برابر 6.55 اســت که به میزان 0.55 نمره از حد متوسط در نظر گرفته شده در این مقیاس بیشتر 
اســت؛ اما مقدار t به دست آمده در ســطح 0.05P≥ معنادار نیست؛ بنابراین، طبق نظر ساکنان 
مناطق گردشــگری توسعۀ صنعت گردشگری نتوانســته موجب ایجاد اشتغال در این 

مناطق شود.
نتیجه گیری پژوهش

داده های پژوهش حاضر چنانچه که قباًل نیز اشــاره شــد به وسیلۀ دو پرسش نامۀ 23 سؤالی و 30 
ســؤالی به دست آمده است. محقق پس از اجرای پرسش نامه ها، به مدد آزمون های t تک نمونه ای،  

داده ها را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده که نتایج این آزمون ها بیانگر مطالب زیر است:
نخستین یافته پژوهش حاضر، بیانگر این مطلب است که از دیدگاه متخصصان صنعت گردشگری، 
توســعۀ صنعت گردشگری در کشور توانســته موجبات افزایش امنیت اجتماعی را فراهم آورد و 
می توان با 95 درصد اطمینان گفت که ازنظر متخصصان، توســعۀ صنعت گردشــگری به امنیت 

اجتماعی می انجامد.
دومین نتیجۀ پژوهش حاضر بیانگر این مطلب اســت که از دیدگاه ســاکنان و گردشگران محلی، 
توســعۀ صنعت گردشگری در کشــور نتوانســته موجبات افزایش امنیت اجتماعی را فراهم آورد 
و می توان با 95 درصد اطمینان گفت طبق نظر ســاکنان و گردشــگران محلی، توســعۀ صنعت 

گردشگری نتوانسته موجب افزایش امنیت اجتماعی شود.
ســومین یافتۀ پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که از دیدگاه متخصصان صنعت گردشگری، 
توســعۀ صنعت گردشگری در کشور توانســته، انســجام فرهنگی را افزایش دهد و با 99 درصد 
اطمینان می توان گفت: طبق نظر متخصصان توســعۀ صنعت گردشگری به طور معناداری موجب 

افزایش انسجام فرهنگی می شود.
چهارمین نتیجۀ پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که از دیدگاه ساکنان و گردشگران محلی، 
بین توســعۀ گردشــگری و انســجام فرهنگی رابطۀ معناداری وجود ندارد و می توان با 95 درصد 
اطمینان گفت: طبق نظر ســاکنان و گردشگران محلی توسعۀ صنعت گردشگری نتوانسته موجب 

افزایش انسجام فرهنگی شود.
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پنجمین یافتۀ پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که از دیدگاه متخصصان صنعت گردشگری، 
توسعۀ صنعت گردشگری در کشور توانسته موجبات افزایش نظم اجتماعی را فراهم آورد؛ بنابراین 
با 99 درصــد اطمینان می توان گفت: طبق نظر متخصصان توســعۀ صنعت گردشــگری به طور 

معناداری موجب افزایش نظم اجتماعی می شود.
ششــمین نتیجــۀ پژوهــش حاضــر بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه از دیــدگاه ســاکنان 
موجبــات  توانســته  کشــور  در  گردشــگری  صنعــت  توســعۀ  محلــی،  گردشــگران  و 
اطمینــان  درصــد   95 بــا  به این ترتیــب،  آورد.  فراهــم  را  اجتماعــی  نظــم   افزایــش 
می توان گفت طبق نظر ســاکنان و گردشگران محلی، توسعۀ صنعت گردشگری به طور معناداری 

موجب افزایش نظم اجتماعی می شود.
هفتمین یافتۀ پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که از دیدگاه متخصصان صنعت گردشگری، 
با وجود اهمیت و تأثیرگذاری گردشــگری بر محرومیت زدایی، توسعۀ گردشگری در این نتوانسته 
به این مهم نائل آید، به این ترتیب، می توان گفت طبق نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری در 
کشور ایران نتوانسته اثر مثبت و معناداری بر محرومیت زدایی در مناطق گردشگری داشته باشد.
هشــتمین نتیجه پژوهش حاضر بیانگر این مطلب اســت که برخالف نظر متخصصان، از دیدگاه 
ســاکنان و گردشگران محلی، توسعه گردشــگری در این مناطق توانسته به طور معناداری موجب 
محرومیت زدایی در این مناطق شــود. به این ترتیب، طبق نظر ساکنان و گردشگران محلی، توسعه 

صنعت گردشگری به طور معناداری موجب محرومیت زدایی در این مناطق شده است.
نهمین یافتۀ پژوهش حاضر بیانگر این مطلب اســت که از دیدگاه متخصصان صنعت گردشگری، 
بین توســعه و توانمندی گردشــگری و ایجاد اشتغال، رابطه ای مســتقیم و معنادار وجود ندارد. 
به این ترتیب، می توان گفت طبق نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری در کشور ایران نتوانسته 

اثر مثبت و معناداری بر ایجاد اشتغال در مناطق گردشگری داشته باشد.
دهمین نتیجۀ پژوهش حاضر بیانگر این مطلب اســت که از دیدگاه ساکنان و گردشگران محلی، 
بین توسعۀ گردشگری و ایجاد اشتغال رابطه معناداری وجود ندارد به این ترتیب، طبق نظر ساکنان 
مناطق گردشگری توسعۀ صنعت گردشگری نتوانسته موجب ایجاد اشتغال در این مناطق شود.

یافته های این پژوهش با یافته های افرادی همچون کهزادی و خادم الحسینی )1388(، سریرافراز 
)1388(، آقاسی، ابراهیم زاده و هادیانی )1388(، خدائی )1388(، اذانی، مدنی و خاکی )1388(، 
هزارجریب )13(، بیگی و میرزا خانی )1388( و صابر )1388( مطابقت نسبی دارد. بدین معنا که 
طبق نظر متخصصان، بین توســعۀ صنعت گردشگری و امنیت اجتماعی، انسجام فرهنگی و نظم 
اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد؛ اما ازنظر ساکنان و گردشگران محلی، بین توسعۀ گردشگری 

و امنیت اجتماعی، انسجام فرهنگی و ایجاد اشتغال رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد.

رابطه توانمندی های صنعت گردشگری با امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران 
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محدودیت ها
برخی محدودیت های پژوهش عبارت است از:

نبــود قابلیت تعمیم نتایج پژوهش به کل جامعه موردمطالعه به دلیل کمبودها و موانع موجود   
در اجرای پژوهش در مقیاس وسیع تر

نبود قابلیت تعمیم وسیع تر نتایج پژوهش به کل جامعۀ موردمطالعه به دلیل استفاده نکردن از   
مقیاس های دیگر با مضمون متفاوت تر و طول زیادتر و نرم ملی در تهیه ابزار سنجش

دشواری در کّمی ساختن تمامی متغیرهای مؤثر بر امنیت اجتماعی  
احتمال وجود نوعی خطای یک طرفه به علت نبود دقت آزمودنی ها در پاسخ دهی به سؤال ها.  

پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهش نیز بدین شرح است:

اجرای این پژوهش برای کل کشور توسط گروهی از متخصصان با ابزارهای استاندارد و اعالم   
نتیجۀ آن به مسئولین مربوطه.

پیشنهاد می شــود آموزش به مســئوالن از طریق انتشــار فصلنامه ها و اجرای همایش های   
تخصصی، دربارۀ اهمیت توسعۀ صنعت گردشگری و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی به ویژه ایجاد 

اشتغال، محرومیت زدایی و انسجام فرهنگی.
بازنگری و اصالح ساختار این صنعت در کشور.  
آموزش در حوزۀ اطالعات و رفتارهای خاص گردشگری.  
قــرار گرفتن بخش دولتی و بخش خصوصی هر یــک در جایگاه خود و تعامل آن ها به منظور   

رشد و شکوفایی این صنعت.
انسجام نهادها و اعضای دست اندرکار توسعۀ گردشگری.  
 تهیه و تدوین بســتۀ سرمایه گذاری مشــخص به ویژه در خصوص گردشگری مذهبی ازنظر   

زیرساخت های گردشگری اعم از هتل˓ وسایل حمل ونقل، تور و ... به لحاظ موقعیت فرهنگی 
مذهبی خاص ایران در میان کشورهای دیگر.

ارتقای سطح آگاهی مردم از طریق تبلیغات و اطالع رسانی صحیح.  
تدوین و ارائۀ برنامه های آموزشی برای تمامی کسانی که به نحوی از انحاء در تماس مستقیم   

با گردشگران هستند.
آموزش گردشــگران داخلی و خارجی به منظور آشــنایی بافرهنگ، آداب ورسوم و ارزش های   

مردم بومی و احترام گذاشتن به آن ها.
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