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  واحد شوشتر -فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي
  1389 بهار، متشهشماره ، مچهارسال 

  20/12/89تاريخ پذيرش:                                1/9/89تاريخ دريافت: 
  97 – 110صص

  

  نقش امنيت در توسعه گردشگري
 2زهرا هدايتي مقدمو 1سيد اسكندر صيدايي

 
 چكيده

. توسعه پايدار از اصول و مباني پيشرفت استردشكري پايدار نشات گرفته از توسعه پايدار گ
توانـد   ميشود و بدليل نقشي كه گردشگري  اقتصادي، اجتماعي وسياسي در جهان محسوب مي

در ايــن زمينــه بخصــوص در كشــورهايي ماننــد ايــران ايفــا نمايــد، لــزوم و ضــروت توجــه بــه   
موفقيـت و رشـد پايـدار گردشـگري در گـرو      . اسـت هميـت فـراوان   گردشگري پايـدار حـائز ا  

عملكرد مناسب و هماهنگ عناصر و فاكتورهاي متعـددي اسـت كـه بـا هـم ارتبـاط تنگـاتنگي        
اسـت.  » امنيـت گردشـگران و مقصـدهاي گردشـگري    «ترين ايـن فاكتورهـا    دارند. يكي از مهم

تدوين استراتژي توسعه گردشگري در  ترين اصل در امروزه امنيت به عنوان مهمترين و زيربنايي
                                                            

  (نويسنده مسؤول) استاديار گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان -1

  دانشگاه اصفهان -رشد برنامه ريزي روستاييكارشناسي ا -2
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 اي تعريف شده وجود دارد ثبات، توسعه و امنيت رابطه ،ميان گردشگري آيد. جهان به شمار مي
جبران ناپذيري به ايـن   هاي زيانو هرگونه بروز ناامني و بكارگيري خشونت در سطوح مختلف 

ردشـگري و نقـش امنيـت    سازد. در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي اهميت گ صنعت وارد مي
در توسعه توريسم پايدار به بررسي موانع اصـلي توسـعه جهـانگردي در ايـران پرداختـه شـود و       

  صنعت گردشگري ارائه گردد. ارتقايراهكارهايي در زمينه 
  امنيت گردشگري –امنيت  -صنعت گردشگري  -گردشگريواژگان كليدي: 

  
  مقدمه

معاصر است كه همراه با به وجود آوردن تغييراتي ي انسان ها جهانگردي از مهمترين فعاليت
شگرف در سيماي زمين، تحوالتي بنيادي در شرايط اقتصادي، فرهنگي و آداب ورسوم به 

ي مختلف ها يي كه همه ساله ودر فصلها وجود آورده است. بررسي وضعيت نواحي و سرزمين
اشي از جهانگردي در آنها بسيار دهد تغييرات ن ميگيرند نشان  ميمورد بازديد جهانگردان قرار 

. به استي اقتصادي ها تر از تغييراتي است كه ناشي از گسترش ساير فعاليت چشمگيرتر و مهم
ي تفريحي كه ها ومكان ها رستوران ،طور نمونه تجهيزات مورد نياز جهانگردان نظير مهمانسراها

ي آب گرم ها اف چشمهي درياها، نواحي كوهستاني، مناطق جنگلي و در اطرها در كرانه
گوياي نقش و تاثير جهانگردي در دگرگون ساختن چهره زمين است  ،معدني تاسيس شده اند

  ).13: 1380(محالتي،
كاهش  ،با گسترش شهر نشيني ،)1950صنعت گردشگري پس از اتمام جنگ جهاني دوم(

و  ميهنگ عموي حمل و نقل، ارتقاي سطح فرها ها و شبكه ساعات كار، توسعه روز افزون راه
اصالح قوانين و مقرارت تحو لي شگرف يافت، بطوريكه امروزه گردشگري به يك پديده 

هاي منحصر به  علت ويژگي ). به 10:1381(النكوار، وازنمادهاي عصر تمدن تبديل شده است
فرد گردشگري، اين صنعت از سوي دانشمندان و صاحبنظران به صادرات پنهان و صنعت بدون 

ي مطرح اقتصادي جهان بعد از ها اخير در رشته هاي سالاين صنعت در  افته است.دود شهرت ي
، به 2015بيني محققان تا سال  نفت و خود روسازي مقام سوم را دارا بوده و بر اساس پيش

مي رسد كشورهاي  به نظرعنوان بزرگترين صنعت و فعاليت اقتصادي جهان در خواهدآمد. 
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دارند بايد به صنعت گردشگري  ا يك منبع درآمد در اختيارصاحب نفت و كشورهايي كه تنه
  .تنوع درآمد آنهاست اهميت داده و به راحتي از آن عبور ننمايند چرا كه عامل بسيار مهمي در

هاي متنوع تاريخي، فرهنگي و زيست محيطي هنوز  كشور ايران با پيشينه تمدني كهن و جاذبه
است و با وجود اينكه در  متناسب با خود استفاده نكرده از مزاياي  اين صنعت در جايگاه و سهم

اخير، به رهايي از اقتصاد تك محصولي متكي بر صادرات  هاي سالي توسعه ها تمامي برنامه
نفت تأكيد شده، ولي در مقام عمل موفقيتي در اين زمينه بدست نياورده است. رشد و توسعه 

ارهاي رهايي از اقتصاد تك محصولي و متنوع صنعت توريسم در ايران به عنوان يكي از راهك
سازي منابع درآمد كشور، بايد بيش از پيش مورد توجه برنامه ريزان و سياست گذاران كشور 

بر  قرار گيرد. با توجه به اين مطالب، كار حاضر تالش دارد نسبت به شناسايي عوامل تاثيرگذار
 و ضمن شناسايي موثرترين عوامل،رشد و توسعه صنعت جهانگردي در ايران اقدام نموده 

هاي خصوصي  راهكارهاي الزم و اساسي در توسعه و رشد را جهت استفاده متوليان و بخش
  .ودولتي صنعت جهانگردي ارايه دهد

 
  گردشگري

  تعريف گردشگري يا توريسم
 Sporting اي انگليسي به نام ، در مجله1811واژه توريسم نخستين بار در سال 

Magazine ه ورزشي) بكار برده شد. در آن زمان اين لغت به معناي مسافرت به منظور (مجل
 1380محالتي،(رفت  ميتماشاي آثار تاريخي و بازديد از مناظر طبيعي براي كسب لذت به كار 

). از آن زمان تاكنون معاني وتعاريف متعددي  از طريق صاحب نظران ارائه شده است. در 20:
ردشگري كه از طرف سازمان ملل، بر اساس پيشنهاد كنفرانس اين جا به ارائه تعريف گ

  پردازيم: المللي ترانسپورت و گردشگري آن سازمان در رم، به تصويب رسيده مي بين
گردشگر كسي است كه به منظور تفريح، بازديد از نقاط ديدني، معالجه، تجارت، ورزش يا "

كند، مشروط براين كه حداقل  ميسفر زيارت، به جايي غير از مكاني كه در آن اقامت دارد 
) .  گردشگري 5: 1374(مرادي، "ساعت كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد 24مدت اقامت او از 
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عبارت است از گذران اختياري مدتي از اوقات فراغت خود در مكاني غير از محل سكونت 
  ).130:1386 هاي گردشگري (صدرموسوي، بهره برداري از لذت دائمي به قصد

  
  اهميت گردشگري

به طور كلي صنعت توريسم از دو جهت داراي اهميت است: اوالً موجب آشنايي مردم با 
شود و ثانياً از نظر اقتصادي يكي  ميو ...  ها ، گويشها ، نژادها، اقوام، سرزمينها ديگر فرهنگ

تصادي آن از منابع مهم درآمد و ارز و نيز ايجاد اشتغال محسوب مي شود كه امروزه جنبه اق
بيشتر مورد توجه قرار گرفت است.گردشگري در بسياري از كشورهاي بزرگ و كوچك 

درصد  11دهد  ميترين و سودآورترين صنايع آن كشورها است.آمار نشان  از بزرگ جهان،
ميليارد  40تا  30نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته در بخش توريسيم فعال بوده و ساالنه 

پاك  ترين، شود. جهانگردي يكي از مطمئن اين راه نصيب اين كشورها ميدالر در آمد از 
). آگاهان اقتصادي 4: 1386ارزان ترين منابع كسب درآمد ارزي است (حسيني، ترين و 

هاي  عظيم اقتصاد است كه در حد بسيار زيادي با رگه معتقدند گردشگري بخشي از مجموعه
  .فرهنگي گره خورده است

هاي متنوع توريستي و موقعيت برجسته اقليمي،  جاذبه يشينه تمدني كهن وكشور ايران با پ
اشتغالزايي و درآمد ارزي  ضمن آنكه خواهان منافع اقتصادي ناشي از صنعت توريست از جمله

تاكيد داردكه در اين زمينه  هاي متعالي و هويت فرهنگي وتمدني خود نيز است، بر حفظ ارزش
، سه ميليون نفر ايراني 82آخرين آمار موجود سال  اشته شود. طبقهاي مهمي برد الزم است قدم

انگيزه عمده آنان تفريح و گذران اوقات فراغت بوده  اند كه به خارج از كشور سفر كرده
هزار گردشگر به كشورايران  وارد  700اين مدت تنها  است. اين در حالي است كه در طي

تنها يك صدم درصداز سهم گردشگري جهان را  شده است. با اين رقم، ايران در حال حاضر
كماكان  ،رغم رشد شتابان در اين صنعت ) كشور ايران علي7: 1382در اختيار دارد(جمشيدي،

توانسته است از كشورهايي مانند پاكستان و  با ساير رقباي خود اختالف فاحشي دارد و فقط
ردن در يك رديف قرار دهد. با كشور ا عمان پيشي بگيرد و سهم خود را از توريسم آسيا

گردشگري اين كشور از لحاظ  مقايسه درآمد كسب شده توسط كشور تركيه و همچنين آثار
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نشان دهنده آن است كه ساالنه چه مقدار  ي تاريخي  فرهنگي و طبيعي، با كشور ايران،ها جاذبه
المللي  بين هاي مطالعات انجام شده توسط آژانس .از ظرفيت اين صنعت را از دست مي دهيم

به رقمي بالغ  المللي تعداد گردشگران بين 2010وابسته به سازمان ملل نشان مي دهد كه تا سال 
در  ،(WTO)بر يك ميليارد نفر خواهد رسيد. براساس گزارش سازمان جهاني جهانگردي

ميالدي تعداد گردشگران در سراسر جهان به يك  2020برنامه چشم انداز توريسم در سال 
كند منطقه  بيني مي سازمان جهانگردي پيش ميليون نفر خواهد رسيد. در اين راستا 600رد و ميليا

ميزان رشد توريسم را در جهان دارا باشد.  خاورميانه پس از منطقه شرق آسيا باالترين
ميليون نفر از منطقه  36ميالدي،  2010سال  كارشناسان اين سازمان بر اين باورند كه تا

ميليون نفر افزايش خواهد يافت  69به  2020سال  ديد خواهند كرد و اين رقم درخاورميانه باز
  ) 25: 1387(غالمي، 

  
  اشكال مختلف توريسم و گردشگري 

 -1توان گردشگران را برحسب نوع گردشگري  به دو دسته تقسيم نمود  :  بطور كلي مي
گردشگراني كه اهل يا  -2 (گردشگر خارجي) شوند ميگردشگراني كه از خارج كشور  وارد 

داخلي يا بومي). بعلت سهولتي كه در بطن گردشگري داخلي  مقيم آن كشور ند (گردشگر
اين نوع گردشگري از رونق بيشتري برخوردار است كه از جمله عوامل اين  ،وجود دارد

آشنايي با زبان  -3آشنايي قبلي با محيط و فضا، -2كوتاهي فاصله،  -1سهولت عبارتند از: 
اطمنيان كلي مسافر به  -5حذف مقررات عبور از مرز و گمركات و تبديل پول،  -4يج،را

: 1382ي خارجي. (كيهاني،ها هزينه كم سفر در مقايسه با سفر -6امنيت ناشي از بومي بودن، 
توان بين گردشگران داخلي و خارجي  تمايز اصلي قائل شد، با اينحال در  مي). اگرچه 92

اين تمايز در حال محو شدن است( مثالدر جامعه اروپا). گردشگري بعضي از نقاط جهان 
ي ها جاذبه -1شوند: ميبه پنج گروه تقسيم  "هاي گردشگري جاذبه "همچنين از نظر 

 – 5ي اقتصادي ها جاذبه -4ي مذهبي ها جاذبه -3هاي فرهنگي  جاذبه -2طبيعي(اكوتوريسم) 
  ). 34: 1380ي ورزشي (غمخوار،ها جاذبه
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  ريسم پايدارتو -2
رود داراي هدف دسترسي به  ميريزي توسعه به كار  يي كه در برنامهها در حال حاضر روش

غيره ضمن استفاده فرهنگي، تاريخي و  ،توسعه پايدار است. در روش توسعه پايدار منابع طبيعي
يزي ر شوند. روش توسعه پايدار در برنامه ميبراي استفاده در آينده نيز حفظ  در جامعه روز

به شكلي وسيع متكي بر  جهانگردي بسيار حائز اهميت است چرا كه كه توسعه جهانگردي 
ميراث تاريخي و الگوهاي فرهنگي مناطق  ،يي است كه به محيط طبيعيها و فعاليت ها جاذبه

  صنعت متكي بر آنان نيز از بين خواهدرفت. شوند. اگر اين منابع نابودشوند، ميمربوط 
سعه جهانگردي آن است كه اگر بر اساس مفهوم پايداري به درستي توسعه از فوايد مهم تو

تواندبه طور موثر به توجيه حفظ منابع طبيعي و فرهنگي يك منطقه و پرداختن هزينه  مييابد، 
تواندفوايدي براي اجتماعات  ميبراي آن كمك كند. از نظر اجتماعي اين نوع جهانگردي 

انگردي را به ساكنان محلي برساند (سازمان جهاني محلي داشته و بيشترين منافع جه
  توان به موارد زير اشاره نمود: مي). از جمله اصول گردشگري پايدار 18:  1379 جهانگردي،

جلوگيري از به هدر رفتن  -3استفاده در خور وپايدار از منابع  - 2حفظ تنوع موجود  -1
آموزش  -6 ها گيري محلي در تصميم دخيل كردن جامعه -5حمايت از اقتصاد محلي  -4منابع 

  ).108:1382پرسنل (اريسيان،
  

  امنيت و توريسم
توسعه و امنيت مكمل يكديگرند.  بديهي است امنيت پايدار، مرهون توسعه  پايدار است و 

امروزه هر آن چيزي كه از تعريف علمي  امنيت ملي است. ةپايدار تضمين كنند ةتوسع
ي بر آن حاكم نباشد شكست خورده ويا حالت ركود به خود برخوردار نبوده و قواعد منطق

براي  ،به طور مثال .بعد امنيت آن نيز صادق است گيرد. اين امر در صنعت گردشگري و مي
الزم است سفرسازان و ها ها و جاذبه ها، هتل امنيت در بخش ترابري و حمل و نقل، اقامتگاه

گي الزم را با يكديگر داشته باشند. در علم ي گردشگري براي توسعه توريسم هماهنها سازمان
( به مفهوم مهيا بودن) داراي اهميت بسيار است، بعنوان نمونه  Availabilityجهانگردي واژه 
كه در بخش ترابري، جاده وجود دارد وقتي وزارت راه و ترابري، اعالم  در عين حالي
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شود بدان معناست كه از نقطه نظر  هزار نفر كشته مي 30روزانه بيش از  ها كندكه در جاده مي

(مهيا) نيست. از سوي ديگر وقتي گردشگر جاي مناسب براي  Avail beگردشگري جاده 
(نشريه جهان هوانوردي و گردشگري،  گردد اقامت نداشته باشد ديگر به آن محل باز نمي

شگري، مالك امنيت در گردسازد.  مي). مواردي ازاين نظير امنيت گردشگري را مختل 1383
 .احساس امنيت توسط گردشگران است

ترين اصل در تدوين استراتژي توسعه گردشگري  امروزه امنيت به عنوان مهمترين و زيربنايي
اي تعريف شده وجود  ثبات، توسعه و امنيت رابطه ،ميان گردشگري آيد. در جهان به شمار مي

ي جاري و ها ساير فعاليت جهانگردي تا حدود زيادي به يها دارد، چراكه توسعه زيرساخت
اطالع رساني، هماهنگي  ،قوانين و مقررات (امنيت)  عوامل حمايت كننده، ،عمراني يك منطقه

و هرگونه بروز است هاي مرتبط وگسترش حمل و نقل در امور جهانگردي وابسته  سازمان
وارد جبران ناپذيري به اين صنعت  هاي زيانناامني و بكارگيري خشونت در سطوح مختلف 

المللي اگر در ارزيابي كارشناسي خود،  گذار بين يك شركت سرمايه ،سازد. بعنوان مثال مي
محيط و مقصد مورد نظر را از نظر ويژگي امنيتي مناسب نيابد و امنيت مالي و جاني توريست را 

 ،رفياز ط) 1384تامين نبيند قطعاً سرمايه خود را به آن منطقه منتقل نخواهد كرد. (رحيم پور، 
نقش و تاثير صنعت جهانگردي در ترسيم امنيت ملي يك كشور چنان است كه اكثر 

دهند بر  كشورهاي توسعه يافته با وجود دارا بودن منابع كالن اقتصادي و درآمد، ترجيح مي
روي صنعت توريسم متمركز شوند. حضور مستقيم بازديدكنندگان و گردشگران در يك 

ي و تبادال ت فرهنگي، آن كشور را به عنوان يك قطب امن كشور عالوه بر توسعه اقتصاد
) 1نقشتوان به   مياين زمينه  ). در1386(ثبوتي، كند گردشگري به جهانيان معرفي مي

ها به عنوان  راه ة)  شبك5) عوامل سياسي و اداري و 4) هويت فرهنگي3ريزي، ) برنامه2،ها دولت
  كرد. عناصر تأثيرگذار در امنيت جهانگردان اشاره

  
  در ايرانامنيت توريسم 

اي  صاحب نظران معتقدند مفاهيم  امنيت و احساس امنيت متفاوتند. ممكن است در جامعه
الزم است بدانيم كه آيا گردشگران در  ،امنيت باشد ولي اين امنيت احساس نشود. بنابراين
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در صورت وجود عدم  كنند واصوالً ميكشورمان امنيت دارند و به همراه آن آيا احساس امنيت 
امنيت و يا احساس عدم امنيت، چه عواملي در آن موثر هستند.از نتايج مثبت يك سفرآن است 

هايش قابل اعتنا و چه مقدار تحت تاثير  ها و ترس شود چقدر از نگراني كه گردشگر متوجه مي
دشگري اندركاران صنعت گر هاي ذهني خود او قرار دارد. تجربه دست فرض تبليغات و پيش

كنند، در ابتداي ورود احساس  در ايران حاكي است بيشتر گردشگراني كه به ايران سفر مي
  ).1386(نورآقايي، كنند عدم امنيت دارند ولي در انتهاي سفر، ايران را امن تلقي مي

در  نقاط مختلف يك كشور پراكنده است و ميدر حالت كلي مقاصد گردشگري در تما
بايد  مينيز افزايش  مناطق تامين شود ضريب امنيت ملي آن كشور صورتي كه امنيت در اين

  ).4: 1386(حسيني، 
كه كشور ما و امنيت موجود در آن را همانطور كه  جهانگردان قرار است سفيراني باشند

الملل توصيف كنند. اكنون كارشناسان گردشگري بر اين باورند كه رابطه  هست، در عرصه بين
بايد مورد توجه قرارگيرد، به طوري كه تعريف جديدي از امنيت ملي  امنيت ملي و گردشگري

به خارج  ها ي داخلي و انتقال آنها در سايه حضور گردشگران خارجي و شناخت واقعيت
ترين عامل گسترش گردشگري در هر  ضروري و الزم است. امنيت داخلي و ملي شاخص

پيشرو در امر توريسم تطبيق دهد. خواهد خود را با مشخصات كشورهاي  كشوري است كه مي
زدايي در روابط خارجي و  ي تنشها امروزه برخي كارشناسان بر اين باورند كه با تداوم سياست

ي خارجي ايران، مي توان به ايجاد زمينه ها المللي نسبت به سياست ي بينها كاهش حساسيت
ي ها جاذبه مساعد براي جلب گردشگران كمك كرد. در اين رابطه ضرورت دارد كه

ي ال زم براي سهولت ها گردشگري ايران در خارج از مرزها به نحو مطلوب تبليغ گردد و زمينه
ي فرهنگي و ها رفت و آمد گردشگران خارجي به ايران فراهم آيد. ايران سرشار از جاذبه

و  اكوتوريستي است و بايد از اين مزيت براي توسعه فرهنگي و اقتصادي آن استفاده نمود. رشد
ي اقتصادي كه در صورت ها اي كامل امنيت محور بوده و يكي از بخش توسعه اقتصادي پديده

عدم وجود امنيت به شدت آسيب مي بيند، صنعت گردشگري است. همانطوركه قبالَ اشاره شد 
اي تعريف شده وجود دارد. كارشناسان بر اين  ميان گردشگري و ثبات و توسعه امنيت، رابطه

ايران امنيت كافي براي گردشگران وجود دارد اما مشكل اصلي در حوزه جذب  باورند كه در
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گردشگران نبود تبليغات از سوي ايران، و تبليغات سو كشورهاي ديگر عليه ايران است. بايد 
توجه داشت توسعه صنعت گردشگري در هر كشور نشان دهنده ثبات امنيت ملي در آن 

هايي بايد به  اهميت است كه بدانيم امنيت را در چه مقولهدر اين رابطه بسيار حائز  كشوراست.
  هستيم. ها اي كه براي حل آن نيازمند به شناخت تهديدها و فرصت وجود بياوريم، مساله

  
  موانع اصلي توسعه جهانگردي در ايران

ي ها همانطوريكه قبالَ اشاره شد كشور ايران علي رغم غنا و تنوع فرهنگي، تمدني، جاذبه
در مقايسه با ساير كشورها جايگاه و سهم متناسب با خود را در صنعت واكو توريسيم طبيعي 

است. اگر چه توسعه وگسترش ايرانگردي و جهانگردي به منظور  گردشگري كسب نكرده
 ناپذير است ولي مشكالت و تنگناهايي در راه بيشتر از مزاياي متعدد آن اجتناب استفاده هرچه

  شود: ميوجود دارد كه ذيالً به آنها اشاره رشد و توسعه اين صنعت 
 هاي ها و سياست فقدان يك برنامه جامع و استراتژيك و همچنين مشخص نبودن هدف  -

  ايرانگردي و جهانگردي در قالب يك برنامه اجرايي
مخدوش كردن چهره ايران وانزواي ايران در سطح  فضاي نامساعد تبليغاتي جهت -
 المللي، بين

فرهنگ جهانگردان برخي از كشورهاي خارجي با فرهنگ  و هماهنگي عدم تطبيق -
 اسالمي،

كار آزموده و متخصص امور جهانگردي در دفاتر ايرانگردي و  فقدان نيروي انساني -
تجربگي كادر شاغل در موسسات جهانگردي (از قبيل  بي اطالعي و جهانگردي و بي
 جهانگردي)، و راهنمايان ها، كاركنان آژانس خدمتگزاران هتل

علت عدم سودآوري،  گذاري در اين بخش به عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه  -
محدودكننده از سوي  اي و حمايت ناكافي دولت در مورد امنيت جهانگردان، اقدامات سليقه

  ،...ول وؤبرخي افراد غيرمس
وضع جهانگردي هاي دولتي كه در بهبود  سازمانها و ارگان ناهماهنگي وعدم همكاري بين  -

 مؤثرند،
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 )،17:1379 منفك سازمانها(عبداهللا زاده، هاي گيري تصميم  -

 هاي بهداشتي، مناسب وسرويس هاي نبود امكانات اوليه مثل اقامتگاه  -

 تبليغات و بازاريابي، تعدد مراكز تبليغاتي و نداشتن سيستم واحد در -

  از كشور، المللي خارج هاي بين عدم شركت فعال در نمايشگاه  -
اطراف مناطق  روستاها و ،ضعف كمي وكيفي امكانات رفاهي مناسب در شهرها  -

  گردشگري،
مقايسه با استاندارهاي  ضعف كمي وكيفي امكانات ترابري زميني، هوايي و دريايي در -

 جهاني،

كم)،  هاي بلندمدت با بهره الزم براي بخش خصوصي (مثل پرداخت وام فقدان تسهيالت - 
د و دست و پاگير اداري به منظور يبا بهاي دولتي، حذف تشريفات زا ري زمين مناسبواگذا

گذاري در صنعت توريسم توسط دولت به  رفاهي، تضمين امنيت سرمايه ها و مراكز ايجاد هتل
  منظور ايجاد انگيزه در بخش خصوصي،

  تصوير غيرصحيح از ايران در مجامع جهاني،  -
  وله گردشگري در كشور،مق وجود نگاه امنيتي به  -
  رساني فقدان مراكز خدمات جهانگردي و محدويت اطالع -

صنعت توريسم  ارتقايتواند در جهت  ميبرنامه ريزي در جهت رفع هر كدام از موانع ذكر 
راهگشا باشد هرچند عوامل فوق عمالَ در ارتباط با يكديگر بوده و توجه به هركدام به تنهايي 

اين حال با  ر بنايي مشكالت موجود در اين صنعت را برطرف سازد باتواند به صورت زي مين
بندي مناسب در جهت رفع آنها اقدام  توان در مراحل مختلف و با الويت ميريزي مناسب  برنامه
  نمود.

  
  نتيجه گيري و پيشنهادات

بزرگترين صنعت  ،امروزه صنعت جهانگردي پس از صنايع انرژي و وسايل نقليه موتوري
ده كشور برتر جهان از نظر وجود  وشود. عليرغم اينكه كشور ايران جز محسوب ميجهان 

اماكن تاريخي، باستاني و توريستي است از نظر درآمد ارزي از طريق گردشگري در جايگاه 
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ي مرتبط با صنعت گردشگري در آن ها مناسبي قرار ندارد و اين نشان دهنده ضعف سيستم
در صنعت توريسم در هر كشور ميزان امنيت يا ميزان احساس  از مهمترين عواملي موثر .است

امنيت گردشگران در آن كشور است. بنابراين گام اول در بهبود صنعت توريسم در ايران 
بعد داخلي و ملي آن است. به  برقراري و تضمين امنيت فراگير، هم در بعد خارجي و هم در

ت با به كارگيري وسايل ارتباطي و امني ارتقايمنظور تحقق اين هدف الزم است ضمن 
وجود امنيت كامل در كشور را به سمع و نظر عموم مردم و جهانگردان  ،المللي ي بينها رسانه

مانع از رشد و توسعه  ،همه كشورهاي جهان رساند تا تصوير نادرست فقدان امنيت در كشور
اس امنيت تنها به مقوله ) ايجاد امنيت و ايجاد احس43:1379صنعت توريسم نشود.( اولواني، 

شود، بلكه موضوع فراتر از آن بوده  ميتامين امنيت جاني و مالي و كاهش جرائم خياباني ختم ن
ي مطمئن و ها نمونه وجود هتل اي انديشيد. در اين رابطه به طور والزم است براي آن چاره

رهايي كه پول در كشو ،ي بهداشتي در ايجاد احساس امنيت موثر است. همچنينها رستوران
شود كه اين موضوع خود به  ها فراوان است، عدم اعتماد در گردشگران ديده مي تقلبي در آن

كند كه البته در كشور ما اين موضوع مشكل حادي  امنيت رواني گردشگر صدمه وارد مي
نيست. پاكيزگي شهر، حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي و احترام به محيط زيست، از ديگر 

ي هستند كه ناخودآگاه احساس امنيت يا عدم احساس امنيت گردشگر را تحت تاثير موارد
كه بتوانيم از امنيت گردشگري در ايران براي جهانيان سخن بگوييم،  ما براي اين دهند.  قرار مي

ي زوايا به آن توجه كنيم. از نقش تبادالت فرهنگي و معادالت سياسي و تفكرات  بايد از همه
اندركاران گردشگري و مردم كوچه و  ي انتظامي و دستها ته، تا نقش نيروياقتصادي گرف

زماني گردشگري در كشوري رونق  بازار كه در اين ميان بسيارمهم و قابل بررسي است.
  يابد، كه توجه دولت آن كشور براي تامين امنيت گردشگران بيشتر شده باشد. مي

و  ارتقايت در توسعه گردشگري، جهت با توجه به مطالب ذكر شده در خصوص نقش امني
 گردد. ميبهبود وضعيت گردشگري داخلي و خارجي موارد زير پيشنهاد 

جامع از صنعت گردشگري و اهداف مورد نظر، كه در آن  ارائه تعريفي مناسب و  -
  جهانگردي و ايرانگردي يك تهديده نبوده وجهانگردان نه تهديد بلكه فرصت تلقي گردند.

 هاي مربوطه زي جامع و كالن در بخش جهانگردي با مشاركت تمام بخشبرنامه ري -
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ي جديد مديريت در صنعت ها ي كوتاه مدت در جهت افزايش دانشها بر گزاري دوره -
  گردشگري براي مديران

  افزايش امنيت مرزي و داخلي  -
 المللي داخلي بر عليه گردشگران بين جلوگيري از وقوع حوادث و رخدادهاي -

 هايي براي كاهش مشكالت سياسي مرتبط  ايه راهكارهار -

خدمات  بسط و گسترش خطوط ارتباطي واستفاده از وسايل مدرن حمل و نقل، توسعه - 
  .... ي آب وها تاسيسات بهداشتي و شبكه هواپيمايي و فرودگاهي، و بهبود

ندن المللي جهت شناسا هاي اختصاصي در سطح بين ها وهمايش برگزاري نمايشگاه -
  المللي خارج از كشور هاي بين شركت فعال در نمايشگاه هاي گردشگري كشور ايران و ظرفيت

و  ي گردشگري ايرانها ها از جاذبه ها و عكس مقاالت، كاتالوگ ها، انتشار دايمي كتاب  -
  و سمينارهاي مختلف در جهت توسعه و ارتقاي امنيت ها برگزاري همايش

 ريتربيت پليس راهنماي گردشگ -

سطح امكانات و خدمات  ارتقايتوسعه اماكن اقامتي، پذيرايي، ورزشي و تفريحي همراه با  -
  آنها
آنها در خارج از كشور و فعاليت  ها و موسسات گردشگري و استقرار دفاتر ايجاد شركت -

  هدفمند آنها در راستاي بازاريابي صنعت گردشگري
 هاي هاي كشور با توجه به ويژگي استان هاي جامع گردشگري براي هريك از تدوين طرح  -

 تاريخي مذهبي آنها

 هاي بين المللي نيروي انساني ماهر وآشنا به زبان تربيت  -

به خصوص در زمينه تورهاي طبيعت گردي و  آشنايي راهنمايان تور با مسائل امنيتي-
 توسط راهنمايان GPSكويرنوردي به همراه داشتن 

 ي تاريخيها ي خلوت و كم تردد در بافتها ن در ساعتتامين امنيت براي گردشگرا -

هماهنگي و برقراري تعامل دوجانبه بين دفاتر مسافرتي و گردشگري يا راهنمايان تور و  -
نيروي انتظامي در ارتباط با برگزاري تورهاي گردشگري به خصوص كويرنوردي و طبيعت 

 گردي.
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المللي و به صورت گسترده در  ر سطح بيناي و انجام تبليغات د ي ماهوارهها ايجاد شبكه -
 خصوص نشان دادن چهره واقعي ايران

 استفاده از تجربيات ديگر كشورها به ويژه كشورهاي موفق در حوزه گردشگري. -
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