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استان خراسان : مطالعه موردي(نقش گردشگري در توسعه امنيت
)جنوبي  

 

   ۱واحد آقائي
 ۰۴۵۱۲۱۸۲۲۴۸اهدان ،شماره تماس كارشناس ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي توريسم دانشگاه ز -۱

Aghaei.vahed@gmail.com 
 

  

  چكيده
شرفت دانش، فرهنگ و اقتصاد تاثير صنعت گردشگري، مسالمت آميز ترين جنبش خانواده بشري است كه بر پي

مستقيم دارد و به عنوان موثرترين عامل در ايجاد تفاهم ميان ملت ها و استوار ساختن صلح جهاني نقش 
هزار اثر ثبت شده  ۱۱نوع اقليم جهان در ايران و تعداد  ۱۷نوع از  ۱۲عليرغم وجود . اساسي ايفا مي كند

كشور برتر جهان، متاسفانه بايد گفت كه در حال حاضر  ۱۰گرفتن جز تاريخي در فهرست ميراث جهاني و قرار 
. از اين صنعت در راستاي توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور به نحو بسيار مطلوبي استفاده نكرده است
در اين بين يكي از مولفه هاي مهم در توسعه پايدار گردشگري، موضوع امنيت مي باشد و اصوال تا زماني كه 
امنيت نباشد سفري شكل نمي گيرد و بدون شك رضايتمندي گردشگران از يك مقصد همواره انگيزه بازديد 

اين عامل شرايط دوجانبه اي دارد به گونه اي كه نقش و تاثير صنعت . مجدد از آن مكان را فراهم مي نمايد
يافته با وجود دارا بودن گردشگري در ترسيم امنيت ملي يك كشور چنان است كه اكثريت كشورهاي توسعه 
به عبارت ديگر يكي از . منابع كالن اقتصادي و درآمد، ترجيح مي دهند بر صنعت توريسم متمركز شوند

شاخص هاي امنيت، توسعه گردشگري در كشور است كه مي تواند در قالب هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
طقه و تردد گردشگران در يك مقصد موجب به همين طور وجود صنعت گردشگري در يك من. تجلي پيدا كند

وجود آمدن امنيت مي شود اما اين قضيه هميشه صادق نيست، چون در برخي مواقع وجود پديده گردشگري و 
با اين وجود صنعت گردشگري و مقوله امنيت ارتباط تنگاتنگي . رفت و آمد گردشگران باعث ناامني شده است

تحليلي  -در اين مقاله كه بصورت توصيفي. وضوع مورد مطالعه مشخص مي شوداز اين رو اهميت م. با هم دارند
بررسي شده، در ابتداي امر به بيان انواع امنيت و نقش متقابل امنيت و گردشگري  و داليل توسعه و كاهش آن 

  .و در پايان راهكارهاي توسعه امنيت داخلي و بين المللي  در استان خراسان جنوبي بيان شده است
  

 گردشگري، امنيت گردشگري، امنيت داخلي و بين المللي، خراسان جنوبي:  واژه هاي كليدي
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  :مقدمه
 بدون. است اقتصادي مختلف فعاليتهاي و بخشها در گذاري سرمايه به نيازمند كشوري هر در اقتصادي توسعه
 را اقتصادي رفاه و توليد ل،اشتغا گسترش انتظار توان نمي روبنايي و زيربنايي طرحهاي در گذاري سرمايه
 از استفاده و توريسم زيرساختهاي در گذاري سرمايه منظور بدين مناسب و مفيد راهكارهاي از يكي داشت،
ارتقاي شاخص ). ۱:۱۳۸۸همكاران، و زاده ابراهيم(باشد مي گردشگر جذب منظور به اي منطقه بالقوه نهاياتو

شدن و آلودگي بيش از استاندارد شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ، هاي توسعه انساني، مشكالت ناشي از صنعتي 
افزايش بهره وري و كارآمدي نيروي انساني، اشتغال زايي، تعامل فرهنگ ها و حفظ محيط زيست و در مجموع 
توسعه پايدار از دغدغه هايي است كه جهان امروز با آن رو به رو است و هر يك از كشور ها در سطحي از 

الش هستند كه پاسخ الزم به دغدغه هاي مذكور را بيابند و در اين ميان كشورهايي كه به تنوع توسعه در ت
بخشي اقتصاد روي آورده اند مي خواهند خود را از اقتصاد تك پايه اي برهانند و در جستجوي شناخت مزيت 

است كه اغلب  يكي از اين مولفه ها، گردشگري و صنعت گردشگري. ها و يا خلق جديد مزيت ها هستند
كشورها به ويژه كشورهايي كه به لحاظ موقعيت مكاني از اين مزيت برخوردار هستند آن را در برنامه هاي 

فيض (توسعه ملي خود گنجانده اند تا از اين طريق بتوانند فرايند توسعه ملي خود را تكامل بخشند
متوسط، دو برابر رشد متوسط جهاني ميالدي به طور  ۲۰۲۰نرخ رشد صنعت توريسم تا دهه). ۲:۱۳۸۳الهي،

رشد خواهد كرد،  ۳/۰ساليانه  ۲۰۲۰برآورد مي گردد؛ براساس برآورد بانك جهاني ميزان ثروت جهان تا سال 
بنابر ). ۴۷:۱۳۸۸رنجبريان، زاهدي،(درصد رشد مي كند ۱/۴در حالي كه تعداد گردشگران بين المللي ساليانه 

بدون انجام تجزيه و تحليل هاي امنيتي و  است چند رشته اي كه اگرعقيده كارشناسان، گردشگري دانشي 
يكي از مواردي كه مي بايست در ). ۱۲:۱۳۸۲هال،. (نخواهد بود سياسي دقيق توسعه و تكامل يابد قطعاً كامل

آسايش، راحتي و امنيت از مسائل بسيار مهمي است كه .گيرد امنيت مي باشد گردشگري قوياً مورد تأكيد قرار
در توسعه گردشگري عوامل متعددي ).۱۳۸۵ابرار اقتصادي، (به نقاط مختلف دنيا جلب مي كند ردشگران راگ

شاخصترين عامل گسترش گردشگري است، بازنگري در ارتباط ارگانيك صنعت  تأثيرگذار هستند كه امنيت
اط ارگانيك اين كنوني ارتب همگام با گسترش اين صنعت در برهه. ملي يك ضرورت است توريسم و امنيت

آموزش و  با مؤلفه هايي چون امنيت داخلي و ملي، صنايع حمل و نقل، خدمات، رسانه هاي جامعه، صنعت
به اعتقاد كارشناسان ميان گردشگري و ثبات و توسعه امنيت،  .مي شودوارد فاز جديدي  ؛پرورش و غيره دارد

تبليغات  دشگري، همكاري دستگاههاي فرهنگي وتعريف شده وجود دارد چرا كه توسعه زير ساختهاي گر رابطه
گردشگري، توسعه امنيت ملي را  مناسب و مشاركت گسترده دستگاههاي امنيتي و اطالعاتي همزمان با توسعه

امنيت ملي يك كشور چنان است كه  سعهدر تو نيز به همراه خواهد داشت، نقش و تأثير صنعت جهانگردي
بودن منابع كالن اقتصادي و درآمد، ترجيح مي دهند بر روي  جود دارااكثريت كشورهاي توسعه يافته با و

حضور مستقيم بازديد كنندگان و گردشگران در يك كشور عالوه بر توسعه  .دصنعت توريسم متمركز شون
 فرهنگي، آن كشور را بعنوان يك قطب امن گردشگري به جهانيان معرفي مي كند تا آنجا كه اقتصاد و تبادالت

خارجي براي سفر به  ر معناي گسترده يكي از مهمترين مسائلي است كه در ميزان تقاضاي گردشگرانامنيت د
گردشگري  كنون كارشناسان گردشگري بر اين باورند كه رابطه امنيت ملي وا. هر كشور ديگر تأثيرگذار است

شگران خارجي و شناخت گرد بايد مورد توجه قرار گيرد بطوريكه تعريف جديدي از امنيت ملي در سايه حضور
به اين ترتيب امنيت داخلي و ملي . الزم است واقعيتهاي داخلي و انتقال آنها به خارج يك ابزار ضروري و
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است كه مي خواهد خود را با مشخصات كشورهاي پيشرو  شاخصترين عامل گسترش گردشگري در هر كشوري
رابطه گردشگري و امنيت رابطه دوسويه و متقابل به عبارت ديگر  ).۱۳۸۴آرمين، (دندر امر توريسم تطبيق ده

  .كي در ديگري مستقيم است و بالعكسياست كه تاثير 

  :روش تحقيق
و نقش تحليلي انجام شده تاثير شاخص هاي امنيت در توسعه گردشگري  -در اين مقاله كه بصورت توصيفي

رهاي توسعه امنيت داخلي و بين متقابل امنيت و گردشگري و داليل توسعه و كاهش آن و در پايان راهكا
  .المللي  در استان خراسان جنوبي بيان شده است

  :مباني نظري 
ناميده مي شود تنها حفاظت او از شر دزدان و تبهكاران » امنيت گردشگري«ذكر اين نكته الزم است كه آنچه  

حوه برخورد نيروي انتظامي، نيست، تلفات جاده اي، سقوط هواپيما، بوروكراسي در تشريفات رواديد و بيمه، ن
نحوه فعاليت كسبه، محدود بودن ساعات كسب كار كسبه در ارتباط با گردشگري به دليل نداشتن امنيت پس 
از ساعت مقرر است، در صورتي كه بسياري از درآمدهاي گردشگري از طريق تفريحات شبانه مانند كنسرتهاي 

در غير اين صورت گردشگراني كه به . هنري بدست مي آيد موسيقي، تئاتر، برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و
اينگونه مناطق سفر مي كنند و هزينه سنگيني را براي ديدار از اين مناطق متقبل مي شوند چاره اي ندارند جز 
اينكه نيمي از وقت خود را در اتاقهاي هتل سپري كنند، زيرا نيروي انتظامي امنيت ساعات نيمه شب را 

كاكاوند، (ت مسير استنياز گردشگر در استفاده بهينه از روزهاي سفر تنها در سايه امني. دتضمين نمي كن
بطور كلي به نظر مي رسد امنيت يك كاالي جهاني است كه همه اعضاي جامعه سعي مي كنند آنرا ) ۱۳۸۶

يتي، مي تواند ن موضوعات امنابدست آورند و بايد اين نكته را خاطرنشان كرد كه قراردادن مسائلي تحت عنو
باعث بروز وضعيت بحراني شود كه مستلزم تدابير شديد اضطراري است كه چه بسا نابجا بوده و نيز امكان دارد 

خيالي  الوه كسب امنيت زياد باعث ترويج حالت خوشباعث تحريك واكنشهاي شديد از سوي ديگران شود، بع
ايت گونه نظرات و انعطاف ناپذير نسبت به مي شود كه خود مانع پيشرفت مترقيانه شده و به حالت رض

  .)۴۵ :۱۳۷۹ماندل، . (گرفتاري ديگران كمك مي كند
  بررسي واژه امنيت و مفهوم آن

و در  آرامش و آسودگي معني شده است واژه امنيت در فرهنگ عميد از مصدر درامان بودن به معني ايمني،
مي پردازد، نخست از منظر شرايط  امنيت درباره اريفيفرهنگ لغات انگليسي آكسفورد، از دو منظر به ارائه تع

  :بدست مي آيد تأمين و تحفظ چهار تعريف زير
  .شرايط محفوظ ماندن از خطر و يا در معرض خطر قرار نگرفتن) الف
  .آزادي از ترديد، اطمينان و در اعتماد بودن) ب
  .آزادي از بيم، اضطراب يا حراست از آينده) ج
  .استحكام، پيوستگي و ثبات كيفيت تأمين) د

  :دوم به اعتبار ابزار امنيت، شش تعريف ديگر پيشنهاد مي كند
  .دشامل مي شو چيزي كه تأمين و تحفظ ايجاد نمايد كه حمايت و محافظت را) الف
  ابزار تأمين و ثبات در مواضع خود) ب
  بستري براي تأمين بگونه اي كه امنيت در آن ضمانت شود) ج
  متراكم شده و يا سرريز شده دارايي) د
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  به مثابه يك ضمانت) شود يا به گرو گرفته مي(كسي كه خود را براي ديگري گرو مي گذارد ) ـه
پرداخت خود نگاه داشته مي شود و بطور  ضمين براي حقتمدركي كه به وسيله يك تضمين كننده به مثابه  و

ها، منافع، اهداف در جهت ذهني، فقدان ترس از ارزش  كلي امنيت در بعد معني فقدان تهديدات نسبت به
واقع بشوند را مورد سنجش ) و غيرفيزيكي يفيزيك(مورد هجوم )منافع و اهداف ارزش ها،(اينكه بنيانهاي ملي 

نوعي به  امنيت يكي از موضوعاتي است كه ذهن بشر را در اعصار مختلف به). ۴۷ :۱۳۸۱تاجيك، (دهد قرار مي
جانبه اين مفهوم با مسائل حوزه  وجبات نگراني انسان را فراهم آورده، اما پيوندهاي چندخود مشغول داشته و م

و درك و شناخت اين واژه را دشوارتر ساخته،  اقتصاد، سياست و فرهنگ اجتماعي، عمالً توجيه و تفسير
مثال، مفهوم  براي. براي آن، كار چندان ساده اي نبوده و نيست بطوريكه مرز و تعريف قابل قبول همگاني

امنيت شخصي يا امنيت داخلي در برابر امنيت بين المللي، ظاهراً مي تواند در يك  امنيت شغلي در مقابل
انساني را به خود  خاصي از قلمرو و علوم و راستا قرار گيرد، حال آنكه چنين نيست و هر يك از آنها حوزه رديف

المللي از سوي ديگر و علوم سياسي نيز  ك سو، روابط بينبه عبارت ديگر علم اقتصاد از ي. اختصاص داده است
صحيح از مفهوم امنيت را براي انسان مدرن مجهز به آخرين  در مقابل آنها صف آرايي كرده اند تا امكان درك

داده كه ضرورتاً  امروزه دستاوردهاي دانش و تكنولوژي، بحران امنيت را چنان گسترش. تكنولوژي فراهم آورد
و از جمله برنامه توسعه ملل  بيش از گذشته در جهت شناخت وضعيت حال و آينده مهيا شده استذهن بشر 
ساخته و لزوم انتقال از امنيت هسته اي به  بر انسان متكي ۱۹۹۴محور توسعه را در سال  (UNDP) متحد

نوآوري را بعنوان با  است و صاحبنظران نيز انسان متفكر و مستعد براي را مورد توجه قرار داده امنيت انساني
و توسعه،  سرمايه جوامع انساني شناسايي و معرفي مي كند، ضمن آنكه بر روابط بين آزادي، امنيت ارزش ترين

محدوده معيني براي حداقل  نظريات انديشمندان چون الك و جان استوارت ميل را به خاطر مي آورد كه بايد
و تعرض ديگران قرار نگيرد و اين محدوده  متي مورد تجاوزاز آزادي شخصي وجود داشته باشد كه به هيچ قي
مبنا و بستر آن، زمينه ها و الزامات ارائه تفكرات خالق خود را  معين همان حداقل امنيتي است كه انسان بر

  ).۲۱۳ :۱۳۸۰مهديخاني، (پايه گذاري مي كند
  متغير هاي متاثر در امنيت

. دشگر در محيط يا كشور مورد بازديد برخوردار مي باشدميزان آرامش و امنيتي كه گر: امنيت رواني .۱
ساس و دور بودن از تهديدات محيطي و احبه عبارتي احساس ايمن نمودن و برخورداري از آرامش 

  .خطر نكردن در زمينه هاي جسمي، مالي و وجود حريم شخصي و خصوصي براي فرد
محدوده شهر محل اقامت و نيز در  وجود امنيت جتني و متاي در محل اقامت در: امنيت فيزيكي .۲

  .فاصله بين شهرها و جاده هايي كه گردشگران مسافرت مي كنند
توجه به حريم شخصي و خصوصي گردشگران و توجه به ازاديهاي فردي : فرهنگي –امنيت اجتماعي  .۳

  ).۱۵:۱۳۸۵زارعي،(و اجتماعي و فرهنگي آنان و نيز توجه به انتظارات فرهنگي گردشگران

  گردشگري وامنيت 
درصد از كل  ۱۱ميليون تن شغل ايجاد كرده و حدود  ۲۰۰صنعت گردشگري در سطح جهاني براي بيش از 
بديهي است كه با توسعه اين صتعت به خصوص با پيش بيني . اشتغال جهاني را به خود اختصاص داده است

ت و در اين ميان توريست هاي انجام داده، آمارهاي ياد شده نيز افزايش خواهند ياف ۲۰۲۰تا  wtoهاي كه 
موجود در سبد جهاني عايد كشورهايي خواهد شد كه بستر هاي الزم از جمله امنيت و خدمات را در بهترين 

يكي از مولفه هاي پايدار در توسعه در اين ميان، ). ۱۴:۱۳۸۷روزنامه سرمايه،(شكل موجود آماده كرده اند
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زماني كه امنيت نباشد سفري شكل نخواهد گرفت و بدون شك  گردشگري، موضوع امنيت مي باشد و اصوال تا
رضايتمندي گردشگران از يك مقصد همواره انگيزه بازديد مجدد از آن مكان را فراهم مي نمايد، به نوعي كه 

آن مكان ترغيب كرده و گردشگري كه رضايتمندي از   نفر را به گردش از ۲۰گردشگر رضايتمند تعداد بيش از 
نفر انتقال داده و اين خود باالترين  ۴۰دشگري نداشته باشد اين عدم رضايتمندي را به بيش از يك مقصد گر

هرگاه در سطح جامعه جهاني بستر به عبارتي ). ۳:۱۳۸۸كهزادي و همكاران،(ضد تبليغ به شمار مي رود
و . يابند گري رونق ميهاي مربوط به گردش كنند و در پي آن است كه فعاليت مناسبي فراهم باشد، افراد سفر مي

امنيت و  كنند جا سفر نمي اگر گردشگران نسبت به مقصدي احساس ناامني داشته باشند، هرگز به آن
تنش زدايي در روابط  با سياست .گردشگري، پارامترهاي يك معادله هستند كه نسبتي مستقيم با هم دارند
بنابراين ضرورت دارد كه جاذبه هاي  .خارجي مي توان زمينه مساعدي براي جلب گردشگران كمك كرد

نحو مطلوب تبليغ گردد و زمينه هاي الزم براي سهولت رفت و آمد گردشگران  گردشگري در خارج از مرزها به
توسعه اقتصادي  سازمانهاي توسعه گردشگري و كارشناسان اين شاخه معتقدند كه رشد و .دآي خارجي فراهم

آسيب مي بيند صنعت گردشگري  يكي از بخش هاي اقتصادي كه به شدتپديده اي كامالً امنيت محور بوده و 
كشور است و نيز زماني  توسعه صنعت گردشگري در هر كشور نشان از ثبات امنيت ملي در آن .است

اصد ، مقامنيت گردشگران بيشتر شده باشد گردشگري در كشور رونق مي يابد كه توجه دولت آن براي تأمين
صورتي كه امنيت در اين مناطق تأمين شود،  ط مختلف يك كشور پراكنده است، درگردشگري در تمام نقا

طور كه يكي از عوامل مهم  در واقع همان. )۱۳۸۴آرمين، (ضريب امنيت ملي آن كشور نيز افزايش مي يابد
توسعه گردشگري وجود امنيت است، رونق گردشگري در يك منطقه و تردد گردشگران در يك مقصد، موجب 

البته نبايد فراموش كرد كه اين قضيه هميشه هم صادق نيست، چرا كه در . شود جود آمدن امنيت ميبه و
با اين وجود، صنعت . برخي مواقع، وجود پديده گردشگري و رفت و آمد گردشگران باعث ناامني شده است

عتقاد داشت كه مالك اين مورد هم بايد دانست و ا ند،گردشگري و مقوله امنيت ارتباط تنگاتنگي با هم دار
از طرفي اين مساله بسيار حائز اهميت است كه بدانيم . توسط گردشگران است امنيت در گردشگري، امنيت
سفري شكل نخواهد گرفت و  اصوال تا امنيت برقرار نباشد،. هايي بايد به وجود بياوريم امنيت را در چه مقوله

در سطح جامعه جهاني بستر مناسبي فراهم باشد، افراد هرگاه . سخن گفتن از گردشگري، بيهوده خواهد بود
و اگر گردشگران نسبت به . يابند هاي مربوط به گردشگري رونق مي كنند و در پي آن است كه فعاليت سفر مي

بنابراين ضرورت دارد كه جاذبه هاي  كنند جا سفر نمي مقصدي احساس ناامني داشته باشند، هرگز به آن
نحو مطلوب تبليغ گردد و زمينه هاي الزم براي سهولت رفت و آمد گردشگران  مرزها بهگردشگري در خارج از 

اين موضوعات را در امنيت در . اي كه براي حل آن نيازمند شناخت تهديدها هستيم مساله. دآي خارجي فراهم
 .كنيم گردشگري ايران بررسي مي

  نمونه هاي بروز ناامني در گردشگري
كي از زيباترين كشورهاي خاورميانه يك مقصد ديدني براي گردشگران كشور لبنان به عنوان ي .۱

نفر  ۱۴۰۰۰۰/۱و  ۲۷۸۰۰۰/۱به ترتيب ۲۰۰۵و  ۲۰۰۴اروپايي محسوب مي شود و توانست در سال 
روزه با اسرائيل صنعت گردشگري اين كشور  ۳۳گردشگر خارجي را جذب كند، اما با وقوع جنگ 

با  ۲۰۰۶كه تعداد گردشگران ورودي به اين كشور در سال  دچار ركود و آسيب جدي شد، به طوري
 .نفر رسيد ۰۶۴۰۰۰/۱درصدي به  ۶/۸كاهش 

حوادث تروريستي يازده سپتامبر كه طي آن برج هاي دوقلو آمريكا در آتش سوختند و بزرگترين  .۲
 .لطمه را بر فعاليت هاي جهانگردي و صنايع وابسته وارد كرد
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. ادثه تلخ ديگري دامنگير صنعت گردشگري در شرق آسيا شدميالدي  ح ۲۰۰۲نوامبر  ۱۶در  .۳
اين بيماري مسري قابليت انتشار در مسيرهاي . بيماري سارس در شهر فوشون چين شايع شد

مورد به اين بيماري  ۸۱۰۰طبق آمار و اطالعات سازمان بهداشت جهاني . پروازي بين المللي را دارد
چند كه تعداد تلفات اين بيماري به نسبت كم بود اما تاثير  هر. نفر فوت كردند ۹۱۶مبتال شدند كه 

 .عمده اي بر مسافرت و جهانگردي گذاشت
بزرگترين و پر تاثير ترين حادثه اي كه تاكنون در تاريخ جهانگردي به وقوع پيوسته، سونامي سال  .۴

ي اندونزي به اين زلزله مهيب كه در قعر اقيانوس و در سواحل سوماترا. در اقيانوس هندبود ۲۰۰۴
نفر تلفات و  ۲۳۰۰۰۰كشور در اقيانوس هند را در بر گرفت و بيش از  ۱۴وقوع پيوست، امواج آن 

مدارس، بيمارستانها، زيرساختها، هتل هاة روستاها و كليه . ميليون نفر بي خانمان شدند ۱/۷
مي شود اين زمان  گفته. تاسيساتي كه در مسير اين سونامي مهيب بود كامال تخريب و از بين رفتند

فصل  اوج گردشگري محسوب مي شد و گردشگران از كشورهاي مختلف براي گذراندن تعطيالت 
اندونزي و تايلند بيشترين صدمه را ديدند و صنعت گردشگري . كريسمس به اين مناطق آمده بودند
 .اين كشورها به شدت با ركود موجه شد

ني و مالي فرواني در بر داشت مي توان به زلزله مهيب بم از ديگر بالياي طبيعي كه اثرات و تلفات جا .۵
بر اثر اين زلزله ارگ . نفر را به كام مرگ كشاند ۴۰۰۰۰در ايران اشاره كرد كه بيش از  ۱۳۸۲سال 

 .تاريخي بم يكي از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري ايران به طور كامل تخريب شد
وسط نيروهاي بيگانه نيز لطمات جبران ناپذيري به جنگ افغانستان و عراق و اشغال اين كشورها ت .۶

صنعت گردشگري اين كشورها و كشورهاي پيراموني وارد ساخت كه آثار و تبعات آن هنوز باقي 
 ).۲۲۶:۱۳۸۸مختاري ملك آبادي و همكاران،(است

  گردشگرانعناصر تأثيرگذار در امنيت 
  نقش دولت ها ) ۱

مت گردشگران حساس باشند و بطور كلي جنبه هاي خطرناك دولت و بخش خصوصي بايد نسبت به حفظ سال
به هر گونه مشكل تندرستي، حمله به توريستها، بيماريهايي مانند ماالريا و . گردشگري بايد حل و فصل شوند

شرايط و آيين نامه هاي . ايدز پرداخته شود و از آن مطلع باشند و ديگر دولت ها را در جريان امر قرار دهند
سافرتي، به ويژه قسمت مهاجرت و گمرك بايد تا حد امكان كارآمد و كاربرپسند باشد، در عين حال تسهيل م

  ) ۷۹ :۱۳۸۴سازمان جهاني جهانگردي، . (مقررات را اعمال كند
  برنامه ريزي ) ۲

فرهنگي به  –چنانچه گردشگري با برنامه ريزي خوب اداره و توسعه داده نشود مي تواند مشكالت اجتماعي 
در بعضي مواقع ازدحام توسط توريستها موجب سلب آسايش ساكنان مي شود كه به خشم و . ود آوردوج

اگر تعداد بيش از حد جهانگرد در منطقه اي وجود . احساس دشمني آنان نسبت به جهانگردي مي انجامد
فاهي، رستوران، داشته باشد كه به ويژه در فصول شلوغ اتفاق مي افتد سبب ازدحام در ويژگي هاي جاذب و ر
در صورتيكه . فروشگاه و وسايل حمل و نقل مي شوند و ساكنين نمي توانند به آساني از آنها استفاده كنند

ساكنان كامالً از دسترس به ويژگي هاي رفاهي، از قبيل هتلها و اقامتگاههاي ساحلي منع شده باشند، ممكن 
كوچك روستايي مي تواند مخرب باشد و چنانچه  اين موضوع در اجتماعات. است حتي بيشتر خشمگين شوند

ساكنان تصور كنند كه منافع اقتصادي زيادي از گردشگري عايدشان نمي شود و توسعه گردشگري از طريق را 
  . منافع خارجي كنترل مي شود، اين موضوع مي تواند موجب خشم آنان شود
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  هويت فرهنگي ) ۳
استفاده بيش از حد . شدن احساس هويت فرهنگي بيانجامد برخي مسائل مي تواند به ضعف فرهنگي و سست

وقتي لباس، مراسم، موسيقي، . گردشگران از مناطق باستانشناختي و تاريخي مي تواند موجب تخريب آنها شود
رقص، صنايع دستي و الگوهاي فرهنگي محلي بطور ناشايست بعنوان جاذبه هاي توريستي ارائه شوند مي توانند 

يكي ديگر از آثار جهانگردي كه مي تواند به . شدن مفرط و از دست رفتن اصالت آنها شودموجب تجارتي 
اين امر بدون شناخت . صورت تقليد مردم، به ويژه جوانان تقليد از الگوهاي رفتاري و پوشاكي گردشگران باشد

بعالوه ممكن است  .اقتصادي جهانگردان انجام مي شود –پس زمينه هاي متفاوت فرهنگي و موقعيت اجتماعي 
با توسعه گردشگري .سوء تفاهم و مناقشاتي ميان جهانگردان و ساكنان به علت تفاوت زبان و رسوم بروز كند

پژوهشي كه . ممكن است مشكالت اجتماعي از قبيل اعتياد به مواد مخدر و الكل و جرائم ديگر بدتر شوند
نگردي به ندرت عامل اصلي و اوليه اين جرايم و درباره اين مشكالت انجام شده است نشان مي دهد كه جها

  ) ۵۷-۵۶همان منبع، . (تبهكاريها هستند، ولي ممكن است فرصتي براي گسترش آنها فراهم كند
  عوامل سياسي و اداري ) ۴

اين عوامل در ارتباط با معيارهاي مورد موافقت جهت تسهيل در امر جابجايي افرادي است كه هدفشان 
، معيارهاي رفاهي )توسط پليس و گمركات(يژه در مرزهايي كه كنترل جدي نمي كنند مسافرت است به و

عدم ثبات . نامناسب مانع شرايط مناسب بين كشورها مي شود كه از نظر جغرافيايي نزديك يكديگر هستند
  ) ۱۲۸ :۱۳۸۴وال، . (سياسي و تغييرات ناگهاني نيز از عوامل شديداً بازدارنده هستند

  ها شبكه راه) ۵
اين . جهانگردي در ايران به حساب آورد ٴدوره سلطنت شاه عباس اول را مي توان يكي از مهمترين ادوار توسعه

توسعه به چند عامل بستگي داشت كه مهمترين آن عبارت بود از امنيت و توسعه راههاي ارتباطي و تأسيسات 
كشور شبكه منظمي از راههاي ) اقتصاديامنيتي و (اقامتي كه در اين دوره براي سهولت ارتباط و توسعه 

معروف است در برخي نقاط كشور  امروزه هنوز راههايي كه به نام راه شاه عباسي بطوريكه. اساسي به وجود آمد
است كه به موازات مرمت راههاي قديمي و » شاهراه بزرگ هخامنشي«شناخته مي شود كه در واقع جانشين 
  .)۶۸-۶۹ :۱۳۸۴همايون، (آسايش و رفاه مسافران توجه خاص داشتايجاد راههاي جديد، شاه عباس به 

  امنيت و ابعاد اجتماعي گردشگري
موقعيت الزم براي مسافرت و . عوامل اجتماعي بر گردشگري و اتخاذ تصميم يك گردشگر اثرات مهمي دارد

از ضروريات و محدوديت  تنظيم برنامه مربوط به آن جزو مسائل اجتماعي است كه افراد عموما به طور  ناآگاه 
خودنمايي، موقعيت اجتماعي، سن ، جنس، ميزان تحصيالت، مذهب، : عواملي مانند. هاي آن پيروي مي كنند

اعتقادات، سياست دولت، قوانين و مقررات، نحوه استفاده از مرخصي و به طور كلي وضعيت اجتماعي مردم 
هم چنين گروهي معتقدند ). ۱۷:۱۳۸۸مديان و زماني،ص(رابطه اي مستقيم با اوضاع و احوال گردشگري دارند

كه اگر چه توسعه گردشگري ممكن است ابزاري جهت ترويج صلح و تفاهم در بين ملل و دولتي در بين اقوام 
مختلف به نظر آيد، اما بعضي از محافل بين المللي با نگراني شديد به رشد و توسعه آن مي نگرند و آن را به 

نوعي نظر محكوم كننده گردشگري حاكي از . مي دانند كه باعث انحطاط اخالقي مي گرددصورت عاملي موثر 
اين است كه اشتغال در صنعت گردشگري موجب تنزل حيثيت افراد يك ملت شده و آنان را به يك پيشخدمت 

گسلد ودر تركيب فعاليت هاي بوميان و گردشگران، فعاليت بوميان را از هم مي . و فروشنده تبديل مي نمايد
اگر بوميان گردشگران را متفاوت از خود ببينند ممكن است به تقليد از رفتار و كردار و . آن دخالت مي كند
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اين حالت در مناطق در حال توسعه و موقعي كه فرهنگ ميزبان غني . آداب و رسوم آنها گرايش داشته باشند
 ).۲۲همان، (نباشد به چشم مي خورد
  گردشگريامنيت و ابعاد اقتصادي 

كاران صنعت گردشگري به بررسي و جستجوي راه حلهاي اجرايي در سالهاي اخير دانشگاهيان و دست اندر 
. جهت مديريت ناامني برآمده اند تا از اين طريق بتوانند اثرات منفي ناامني بر اين صنعت را كاهش دهند
گردشگري صنعتي است كه هم تقاضا و هم عرضه  آن به اتفاقاتي همچون تروريسم و خشونت هاي سياسي 

. ناامني و عدم وجود امنيت، بازدانده در گسترش صنعت گردشگري مي باشد خيلي حساس است يعني
كشورهاي زيادي در دنيا به وسيله تروريسم تهديد شده اند و فعاليت هاي خشونت آميز در بسياري از كشورها 
يسم افزايش يافته است اين اتفاقات و خشونت ها مي تواند مانعي براي گردشگري باشد چون از گردشگري و تور

هم چنين حضور مستقيم . به عنوان ابزاري براي آسايش و صلح در محيط اجتماعي استفاده مي شود
گردشگران در يك كشور و منطقه عالوه بر توسعه اقتصادي و تبادالت فرهنگي، آن كشور را به عنوان يك مكان 

ينه ترين راه رسيدن به امن گردشگري به جهان معرفي مي نمايد و در واقع گردشگري سريع ترين و كم هز
بنابراين در حالت كلي رابطه گردشگري، امنيت و توسعه اقتصادي را مي توان به . توسعه امنيت پايدار مي باشد

  .شكل ذيل نشان داد

  
رشد و توسعه اقتصادي پديده اي كامال امنيت محور بوده و يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كه در صورت عدم 

هم چنين توسعه گردشگري در هر كشور نشان . سيب مي بيند، صنعت گردشگري استوجود امنيت به شدت آ
از ثبات امنيت ملي در آن كشور است و توسعه امنيت ملي موجب رشد صنعت گردشگري مي 

  ).۱۲۲:۱۳۸۸خدايي،(شود
  امنيت و ابعاد زيست محيطي گردشگري

تبليغات استكبار جهاني، وقوع جنگ تحميلي صنعت گردشگري  در ايران بعد از وقوع انقالب اسالمي به دليل 
با توجه به آمار منتشر شده از سوي مسئولين . عراق عليه ايران و وجود ناامني در كشور كاهش چشمگير داشت

سازمان ايرانگردي و جهانگردي، ايران در حال حاضر ازنظر جاذبه اي طبيعي جز پنج كشور اول دنياست و از 
اي گوناگون و جاذبه هاي طبيعي و پتانسيل هاي غني براي توسعه توريسم نظر تنوع اقليمي و محيط ه

زمستاني و تابستاني برخوردار است، اما با توجه به اين امكانات وسيع، گردشگري بر مبناي طبيعت در جايگاه 
مناسبي قرار ندارد و گردشگري در طبيعت غالبا توسط گردشگران داخلي در مقياس محدودي در استانهاي 

عوامل متعددي در اين امر دخالت دارند كه شايد بتوان يكي از مهم ترين اين عوامل را . مالي صورت مي گيردش
وجود ناامني در بعضي از مناطق كه از لحاظ گردشگري طبيعي اهميت دارند،  ذكر كرد كه ايران در مجاورت 

اين امر موجب  تردد . ي قرار دارديكي از سه منطقه اصلي توليد مواد مخدر جهاني يعني منطقه هالل طالي
اشرار و قاچاقچيان در قسمت هاي شرقي كه همجوار با افغانستان و پاكستان مي باشد، شده است به عنوان 
مثال گروگان گيري توريست ژاپني در سيستان و بلوچستان يا آشوب اشرار در آن منطقه مويد ناامني يكي از 
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شرارت گروه پ ك ك در مرز تركيه و عراق امنيت مناطق شمال . است زيبا ترين كويرهاي دنيا در شرق كشور
لذا انتظار مي رود به دليل اهميتي كه اين بخش از گردشگري در ايجاد . غرب را تحت الشعاع قرار داده است

اثرات مثبت اقتصادي و اجتماعي  زيست محيطي دارد، گامهاي اساسي توسط مسئولين جهت تامين امنيت به 
حاجي (وسعه اكوتوريسم پايدار كه نوعي گردشگري با رويكرد برنامه ريزي شده است برداشته شودمنظور ت
  ).  ۲۱۳:۱۳۸۸مرادي،

  امنيت و ابعاد سياسي گردشگري
نخستين و مهمترين آن دخالت از راه . دخالت دولتها در امر جهانگردي از چند راه صورت مي گيرد

با بررسي وضع كلي كشور از جنبه هاي مختلف زيست محيطي،  در بيشتر موارد دولتها. سياستگذاري است
. فرهنگي، اقتصادي و سياسي به تنظيم و اعمال سياستهايي محدود كننده، جهت دهنده يا تشويقي مي پردازند
هم چنين انجام تشريفات اداري، ورود و خروج جهانگردان خارجي و مسائل امنيتي آنان از قبيل صدور رواديد و 

در سومين مرحله، وظيفه دولتها نگهداري از جاذبه هاي جهانگردي كشور . ركي بر عهده دولت استنظارت گم
و يا ايجاد و توسعه آن است و سرانجام دولتها در برخي موارد به عهده گرفتن خدمات جهانگردي و ايجاد 

اين از ميان نقش هاي بنابر). ۲۶۱:۱۳۸۸اذاني،(تاسيسات الزم براي آن، با بخش خصوصي به رقابت مي پردازد
معموال سياست با عبارتهاي رسمي مانند قوانين و . دولت، سياستگذاري از نقش هاي ديگر اهميت بيشتري دارد

به هر حال امكان دارد سياست دولت به صورت غير رسمي و ابراز . اسناد رسمي و سخنراني ها تعبير مي شود
براي مثال دولت اجازه نمي دهد . اتي دولت آنها را استنباط كردنشده باشد و ميتوان از الگوها و روند هاي عملي

كه يك هتل در مرز ساخته شود ولي براي اين كار هيچ قانون يا مدرك رسمي نيز صادر نمي كند همين امر 
مي تواند بيانگر سياست دولت باشد عالوه بر آن در صحنه حمايت از جهانگرد و ايجاد زمينه هاي مناسب براي 

برخي از نقش هايي كه مقررات دولتي ايفا . رداري از مسافرت، مقررات دولتي نقش مهمي را ايفا مي كندبهره ب
  :مي كنند عبارتنداز

قوانين و مقررات مربوط به سالم بودن غذا و رعايت اصول بهداشتي، باعث مي شود كه در هر مركز و مكاني كه 
 د و آب آشاميدني سالم باشدمحل تجمع افراد است استانداردهاي مشخصي رعايت شو

قوانين و مقررات رانندگي و قايقراني، دست اندركاران خدمات عمومي را ناگزير مي سازد كه رانندگان 
معموال براي حفظ منابع طبعي و فرهنگي . خودروهاي مسافرتي و ملوانان گوهينامه هاي معتبر تهيه كنند

 ايت آنها هستندقانون اعمال مي شود و دست اندركاران ملزم به رع
نمونه هاي آن را . برخي از مقررات حمايتي افراد را از دسترسي به مكانها يا چيزهاي آسيب پذير منع مي كند

مي توان در محدود كردن تعداد كساني كه سوار قايق مي شوند و به تماشاي مناظر طبيعي مي روند يا محدود 
اي گونه هاي خاصي از حيوانات وحشي مي توانند با آن كردن فاصله و طول كوهنوردي كه مسافران براي تماش

با توجه به تفوت محيط هاي مورد بازديد جهانگردان و ويژگي هاي فرهنگي هر مكان . جاها بروند، مشاهده كرد
 ).۲۶۹همان، (اعمال اين قوانين و مقررات حمايتي از اهميت زيادي برخوردار است

  امنيت و ابعاد فرهنگي گردشگري 
در سالهاي دور به عنوان يك عامل امنيت ساز در دولتهاي ملي و امنيت در مناقشات  ميان دولتها فرهنگ 

مطرح بوده است پس از جنگ سرد نيز شاهد نوعي از اينگونه منازعات بوده ايم در چندين سال اخير به دنبال 
و  ۲۰۰۱زدهم سپتامبر رشد اقتصادي سرسام آور ژاپن و پيدايش غول اقتصادي چين و به خصوص بعد از يا
امنيت و ابعاد فرهنگي در . باري ديگر امنيت ملي و امنيت جهاني ارتباط عميق تري با مقوالت فرهنگي يافت
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گردشگري فرهنگي هدف اصلي گردشگر ديد جلوهاي فرهنگي يك مقصد از قبيل مراسم، رفتارها، نمايشنامه 
ت ديگر مصونيت فرهنگ فرد و جامعه از هر گونه به عبار). ۳۷۴:۱۳۸۸صابر،(ها و هنر و موسيقي آن است

تعرض و تحديد را امنيت فرهنگي مينامند به عبارت ديگر امنيت فرهنگي عبارت است از ايجاد وضعيتي 
مطمن، آرام بخش و خالي از هر گونه تهديد و تعرض مي باشد كه انسان نسبت به دين، افكار، اخالق، آداب و 

راث فرهنگي، آثار ادبي و غيره تدارك ديده است به خاطر نقش و جايگاهي كه رسوم، باورها و ارزش ها، مي
فرهنگ در هويت موجوديت انسان و پيشرفت جوامع بشري دارد و نيز به خاطر نفوذ گسترده و موثر فرهنگ به 
همه ابعاد زندگي بشر اعم از فردي و جمعي، مادي و معنوي، روحي و جسمي و همچنين تاثيري كه مسائل 

تامين امينت فرهنگي از موقعيت  و حساسيت بيشتري برخوردار است بر اين . رهنگي بر ساير بخش ها داردف
اساس ارتقاي فرهنگي موجب مي شود تا امنيت اجتماعي افزايش پيدا كند و با افزايش امنيت اجتماعي 

به امنيت ملي زماني موجبات افزايش امنيت اقتصادي و سياسي نيز فراهم مي شود از طرف ديگر دستيابي 
است كه امنيت تك تك افراد جامعه تضمين شود و نخستين گام در جهت تامين امنيت افراد؛ تامين امنيت 

 ). ۳۴۸:۱۳۸۸بيگي و ميرزا خاني،(فرهنگي و رواني است
  امنيت در گردشگري ايران 

توانسته است با وجود جاذبه ولي متاسفانه ن. ايران در رديف سرزمين هاي پر جاذبه براي گردشگري قرار دارد
به منظور تحقق اين هدف بايد پس از . هاي خدادادي فراوان به جايگاه شايسته خود در گردشگري دست يابد

برقراري امنيت كامل با به كارگيري وسايل ارتباطي و رسانه هاي بين المللي، وجود امنيت كامل در كشور را به 
كشورهاي جهان رساند تا تصوير نادرست فقدان امنيت در كشور  سمع و نظر عموم مردم و جهانگردان همه

كارشناسان معتقدند كه به عبارتي، ). ۱۲۶:۱۳۸۸خدايي،(ايران، مانع از رشد و توسعه صنعت توريسم نشود
اي امنيت باشد ولي اين امنيت  اي كه ممكن است در جامعه به گونه. امنيت با احساس امنيت متفاوت است

كنيم  ابراين در ابتدا بايد بدانيم كه آيا ما در كشورمان امنيت نداريم و يا احساس امنيت نميبن. احساس نشود
شوند  و اصوال در صورت وجود، اين عدم امنيت و يا احساس عدم امنيت، مربوط به چه مقوالتي مي). كنند نمي(

ها و  ود، چقدر از نگرانيش يكي از عواقب مثبت سفر اين است كه گردشگر متوجه مي .و چقدر واقعي هستند
تجربه . هاي ذهني خود قرار دارد فرض هايش قابل اعتنا هستند و چه مقدار تحت تاثير تبليغات و پيش ترس
كنند،  تر گردشگراني كه به ايران سفر مي اندركاران صنعت گردشگري در ايران حاكي از اين است كه بيش دست

ها قبل از  اينكه چرا آن. كنند ر انتهاي سفر، ايران را امن تلقي ميدر ابتداي ورود احساس عدم امنيت دارند و د
براي مثال براي هر كشوري كه به عنوان مقصد . دانند، داليل بسياري دارد ديدار، ايران را كشوري امن نمي

نگاه  هاي سفر به ايران، از بد نيست بدانيم كه برخي از توصيه. هايي وجود دارد شود، توصيه گردشگري مطرح مي
 :آمده، چيست www.worldtravelguide.netچنان كه در سايت  المنافع با انگلستان آن دفتر كشورهاي مشترك

شود كه فاصله چندصد كيلومتري خود را با مرز ايران و افغانستان و مرز ايران و  به گردشگران قويا توصيه مي
همچنين بهتر است گردشگران در جاده كرمان به . مرز ايران و پاكستان هم ناامن است. ظ كنندعراق، حف

جرائم خياباني در تهران و شهرهاي ديگر كم است و حوادث دزدي از خارجيان  .بندرعباس و بم تردد نكنند
اپي با موتورسيكلت هاي متفرقه و كيف ق  اما تعدادي دزدي توسط مردان جوان با اتومبيل. گزارش نشده است
برخي از افراد با لباس شخصي و غيرنظامي خود . ترند هاي متفرقه مطمئن ها از اتومبيل تاكسي .ديده شده است

كنند، كارت  كنند، از اين جهت گردشگران بايد از كساني كه خودشان را پليس معرفي مي را پليس معرفي مي
جا كه  از آن .ها را تشخيص دهند ولتي ويژه ماموريت آنهاي د كه اتومبيل شناسايي درخواست كنند يا اين

ريزي  شود كه براي برنامه المللي وجود دارد، به گردشگران توصيه مي هاي سياسي ميان ايران و جوامع بين تنش
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بايستي از اجتماعات بزرگ دوري  گردشگران مي.هاي سفر را جدي بگيرند ها و توصيه سفر به ايران، اخبار رسانه
از كارت اعتباري . خيز است ايران كشوري زلزله .برداري از مناطق نظامي و دولتي ممنوع است عكس .كنند
دار  هاي الكل شود، نوشيدن نوشيدني قوانين اسالمي در اين كشور به شدت رعايت مي. توان استفاده كرد نمي

دشگران بايد در تمام مدت، گر .هاي باالي چند سال بايد حجاب اسالمي را رعايت كنند ممنوع است، و خانم
هاي سفر به ايران  حال متوجه شديم كه از نقطه نظر توصيه .هاي شناسايي خود را به همراه داشته باشند كارت

احساس «به چه موضوعاتي اشاره شده است، بنابراين براي رونق گردشگري بايد بتوانيم در حل مشكل عدم 
. هاي سفر به ايران، برخي واقعيت دارند و برخي نه به عنوان توصيه در موارد ذكر شده .بكوشيم» امنيت در ايران

كه ذكر شده، ناامن نيستند ولي به خاطر دوري شهرها از هم و مناطق وسيع بدون  مرزهاي كشور ما چنان
شود كه شهرها و  ه، و البته چند مورد گروگان گيري و حمله مسلحانه، ناخودآگاه اين شبهه ايجاد مينسك

عدم  .اما اين موضوع، مشكلي نيست كه قابل حل نباشد. مرزي از امنيت الزم برخوردار نيستند مسيرهاي
سوء برداشت شود و عكس  ترين ويژگي ايرانيان  شناخت جامعه جهاني از ايران، باعث شده كه از يكي از مهم

شويم كه هميشه در  جه ميهرگاه به تاريخ گذشته و زندگي امروزي ايرانيان نظر كنيم متو. قضيه اتفاق بيفتد
اكنون در كشور ما  هم. اند ايران مردمان بسيار با نژادهاي مختلف و اديان گوناگون در كنار هم زندگي كرده

كنند كه اين موضوع خود از امنيت اجتماعي  زرتشتيان، يهوديان، مسيحيان و مسلمانان در كنار هم زندگي مي
ابراهيم زاده و (كشي اتفاق نيفتاده است كشور نسلهرگز در اين . گويد در اين كشور سخن مي

اما آنچه كه مسلم است كشورهاي استعمارگر كه خواهان عدم پيشرفت و استقالل ايران ). ۸:۱۳۹۰همكاران،
هستند، به روشهاي مختلف و به ابزار هاي مختلف سعي در بر هم زدن اوضاع داخلي كشور و تغيير ديدگاهها و 

ا نسبت به ايران را دارند و در اين راستا از هر روش و ابزاري مضايقه نمي كنند و با ذهنيت هاي ساير كشوره
انجام تبليغات گسترده اي سعي در ناآرام جلوه دادن كشور ايران و اينكه مردمان ايران تروريست هستند را 

 و داراي حكومت و دارند، اما واقعيت خالف اين است و كشور ايران كشوري است با درصد امنيت و آرامش باال
  ).۳۷۷:۱۳۸۸صابر،(مردماني صلح طلب
  نتظامي در ايجاد امنيت گردشگريانقش نيروي 

ركن اساسي براي كليه فعاليتهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ديني يك جامعه، نظم و امنيت است و رشد و 
ررات به منصه ظهور مي رسد و شكوفايي استعدادها و تالش ها با برقراري محيط امن در چارچوب قوانين و مق

از جمله نكات مهم كه در مجموعه سازمان پليس به عنوان . افراد جامعه از موهب آن بهره مند خواهند شد
حافظ منافع و نگاهبان نظم و امنيت جامعه مي بايستي مورد توجه قرار گيرد، نگرش به جامعه و تنظيم و 

براي مثال چنانچه نگرش توسعه اي در برنامه ها و . ستتاسيس وظايف سازماني براساس نگرش اجتماعي ا
سازماندهي پليس مورد توجه قرار گرفته باشد، برنامه هاي پليس مي بايستي در جهت تثبيت و تداوم امنيت به 

به همين منظور نخستين هدف پليس مي بايستي ايجاد . عنوان مبنايي ترين نياز مردم و جامعه قرار گيرد
به عبارتي ديگر، نگرش توسعه اي به جامعه و تنظيم برنامه براساس آن مي بايد با . م باشداعتماد عموم مرد

يكي از مباني اساسي سرمايه . بهره مندي از سرمايه هاي موجوئ جامعه از جمله سرمايه اجتماعي باشد
هنگ با تحوالت چنانچه پليس بتواند اعتماد عمومي را به خود جلب كند، هما. اجتماعي اعتماد اجتماعي است

اجتماعي و در مسير مستقيم توسعه قرار گرفته است در غير اينصورت عمال فعاليت هاي پليس در محدوده 
حفظ موقعيت سازماني در مجموعه موقعيت هاي رسمي دولت و حكومتي قرار خواهد گرفت تا ارائه خدمت به 

  )۶۸:۱۳۸۸مهديزاده،(مردم
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  استانواقعيت امنيت گردشگري در  
زل بودن ثبات و امنيت ئر مناطق پيراموني با ويژگيهايي چون ناهمگوني قومي و مذهبي با بافت مناطق متزل

مركزي كشور، پيشينه تنش در اين مناطق و قرار داشتن بخش هاي قابل توجهي از اين مناطق در حوزه نفوذ و 
ين مناطق در ابعاد مختلف منافع كشورهاي هم جوار، نقش تعيين كننده اي در اعمال سياست گذاري هاي ا

مر، دولت در ايران به جاي سرمايه گذاري در بخش هاي زير بنايي جامعه چون ابه تناسب همين . داشته است
آموزش، بهداشت و تامين اجتماعي، مبادرت به افزايش هزينه هاي دفاعي و نظامي براي تامين امنيت خود مي 

ن المللي كه از سوي سياستگذاران يك كشور احساس مي شود، نمايد؛ چرا كه هر چه سطح تهديدات امنيتي بي
در بسياري از موارد، موضوع نياز تامين امنيت به . بيشتر شود، هزينه هاي نظامي آن كشور نيز باال خواهد رفت

در واقع . عنوان پيش نيازي براي توسعه مناطق پيراموني در مقايسه با مناطق مركزي، بيشتر احساس مي شود
ه نظر مي رسد كه هزينه هاي مربوط به آماده سازي بسترهاي الزم براي توسعه در استان هاي پيراموني چنين ب

اگر چه مبادرت دولت ها و حكومت هاي مركزي در ايران براي . بسيار بيشتر از استان هاي مركزي مي باشد
اين دار بوده است اما تداوم مهم قلمداد كردن اين مفروض براي برخي از مقاطع زماني، از منطق الزم برخور

به عبارتي ديگر، دولت ها و حكومتهاي . موضوع درتمامي دوره هاي زماني از توجيه الزم برخوردار نبوده است
مركزي در ايران از اهرم ناامني و فقدان امنيت در مناطق و برخي از استان هاي مرزي به عنوان اهرم و ابزاري 

ناطق و استان ها استفاده كرده اند و به امنيتي شدن فضاي اين مناطق جهت اعمال كنترل بيشتر بر اين م
سلطاني و (تراكم باالي مراكز نظامي و انتظامي در استان هاي مرزي، مهر تاييدي بر اين ادعاست. دامن زده اند
، خراسان جنوبي با وجود جذابيت هاي منحصر به فرد استان مشكل در اين ميان، ). ۲۷۹:۱۳۸۸هاشمي،
امن است و البته  اين استانمشكل اين است كه به گردشگران القا كنيم كه . نه امنيت اس عدم امنيت استاحس

وجود . شان را تامين كنيم جاني و مالي و رواني امنيت حتما سفر كردند بايدگردشگران به استان بعد از اين كه 
پاكيزگي شهر، حفاظت از ميراث فرهنگي . هتل مطمئن و رستوران بهداشتي نيز بر احساس امنيت او موثر است

و طبيعي و احترام به محيط زيست، از جمله ديگر مواردي هستند كه ناخودآگاه گردشگر را براي احساس 
به عبارت ديگر صرف وجود يك جاذبه گردشگري در . دهند امنيت يا عدم احساس امنيت تحت تاثير قرار مي
شكوفايي صنعت گردشگري آن منطقه نيازمند عوامل چون مهيا يك منطقه براي جذب گردشگر كافي نبوده و 

بودن زيرساخت ها، سهولت قوانين و مقررات، مشاركت جوامع محلي، امنيت و مهم تر از همه نقش دولت در 
  .اين زمينه مي باشد
  نتيجه گيري 

 ،امنيت بين المللگردشگري در بعد با توجه به آنچه كه گفته شد پيرامون امنيت و نقش آن در توسعه صنعت 
شناسايي مشكالت و موانع آن راهكارهاي زير  ،رابطه آنها با امنيت ، ابعاد گوناگون گردشگري،امنيت داخلي

  . پيشنهاد مي گردد
Ø  و معرفي  خراسان جنوبي استانغات موقعيت و جو حاكم بر يايجاد شبكه هاي ماهواره اي و انجام تبل 

  ؛به ساير ملل
Ø اخت هاي گردشگري و مراكز تفريحي با هدف كاستن از تنش تالش براي توسعه زيرس  
Ø ظرفيتهاي   ؛برگزاري نمايشگاهها و همايشها اختصاصي در سطح بين المللي جهت شناساندن

براي سطح ملي و سطح  شركت فعال در نمايشگاههاي بين المللي خارج از كشور استان وگردشگري 
  استاني؛
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Ø  خراسان  از مناسبت هاي مذهبي فرهنگي در سطح استانافزايش نشاط اجتماعي با بهره گيري
  ؛جنوبي براي توسعه بيشتر گردشگري درون استاني

Ø به سرمايه گذاري در زمينه گردشگري و داخل كشور تشويق مردم، سازمانها و ايرانيان خارج از كشور 
  ؛استاني مخصوصا در مناطق نمونه گردشگري استان

Ø ؛فيت و پرهيز از سياه نمايي هاي ژورناليستيمهندسي اطالع رساني با رعايت شفا  
Ø در سطح ملي و  استفاده از تجربيات ديگر كشورها به ويژه كشورهاي موفق در حوزه گردشگري

  ؛استاني زير نظر سازمان مركزي
Ø  استان خراسان جنوبي و تشويق بيشتر مردم به بهره برداري بيشتر از  افزايش امنيت مرزي و داخلي

   ؛گريدرآمد هاي گردش
Ø ؛جهت ارتباط هر چه موثرتر با گردشگران المللي تربيت نيروي انساني كارآمد و آشنا به زبانهاي بين  
Ø از شمال به جنوب استان و مناطق دور از دسترسي بيشتر افزايش امنيت راههاي ارتباطي و مواصالتي 

  ؛مخصوصا مناطق جنوب غربي استان خراسان جنوبي
Ø كشور و مخصوصا در استان جهت راهنمايي و برخورد مناسب با  در كل تربيت پليس راهنما

    ؛گردشگران
Ø  كاستن از فاصله يا تضاد در احساس و ادراك امنيت يا انجام تبليغات گسترده در خصوص وجود

  ؛امنيت
Ø ي مورد در در كشور و جلو گيري از بازرسي هاي ب تسهيل در زمينه اخذ ويزا براي گردشگران خارجي

  ز گردشگران؛سطح استان ا
Ø   به برقراري امنيت در سايت هاي گردشگري بخصوص در زمينه تورهاي طبيعت گردي و كوير نوردي

 ؛خصوص بخشهاي جنوبي استان
Ø عدم  و طبيعي ران در ساعت هاي خلوت و كم تردد در بافت هاي تاريخيگتامين امنيت براي گردش

با مزاحمت هاي موتورسواران در  برخورد ي خطرناك و برگزاري تورهاي گردشگري در مسيرها
  ؛نزديكي بافتهاي تاريخي براي گردشگران

Ø  فراهم شدن بستر براي توسعه گروههاي به هنجار و ترويج هنجارها و در نهايت توسعه نظم اجتماعي
  ؛در شهرهاي استان براي جلوگيري از تبليغ بد عليه استان

Ø پرداخته و گاها از انان نيز ايي جهانگردان برخورد جدي با افرادي كه به شكل غير مجاز به راهنم
 ؛اخاذي مي كنند

Ø ؛ايجاد امكان طراحي برنامه هاي بلند مدت و استراتژيك  
Ø  هماهنگي و برقراي تعامل دو جانبه بين دفاتر مسافرتي و گردشگري يا راهنمايان تور و نيروي

   ؛بيعت گرديانتظامي در ارتباط با برگزاري تورهاي گردشگري بخصوص كوير نوردي و ط
Ø اي و اقتصادي با  هاي توسعه هاي مربوط به آن، توجه به زيرساخت زدايي و اجراي طرح محروميت

اي براي ارتباط مردم  قطعا گام موثري براي اميدوار كردن مردم به زندگي و دريچه هرويكرد جديد ك
  .با مسووالن است
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