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چکیده

یکپارچگی (انسجام) اجتماعی ،امور فرهنگی ،مدیریت قوی اقتصادی و توسعه ،از وجوه نرمافزاری امنیت بهشمار
میرود .صنعت گردشگری بهعنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی میتواند رهیافتی برای توسعۀ
اقتصادی در قلمرو ملی باشد؛ همچنین زمینۀ حفظ و ارتقای الگوهای فرهنگی در حوزۀ هنر و صنایعدستی ،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 توانمندیهای صنعت
گردشگری و امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران چه رابطهای وجود دارد؟» پژوهش حاضر ازنظر اهداف،
کمی و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه ،توصیفی
کاربردی؛ ابزار تحقیق ،میدانی و کتابخانهای؛ روش گردآوری دادههاّ ،
است .روش نمونهگیری تصادفی ساده به تعداد  170نفر ( 70نفر متخصص و  100نفر گردشگر محلی) است .ابزار
سنجش این پژوهش دو پرسشنامه  23سؤالی و  30سؤالی پژوهشگر ساخته است که به مدد تئوریها و بررسی
یافتههای پیشین گردآوری و سپس بر اساس نظریه متخصصان نهائی شد .اعتبار هر دو ابزار بهوسیله آلفای کرونباخ
محاسبه و برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون آماری موسوم به  tتکنمونهای استفادهشده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که:
طبق نظر متخصصان ،توسعۀ صنعت گردشگری بهطور معناداری موجب افزایش انسجام اجتماعی میشود.
طبق نظر ساکنان و گردشگران محلی ،توسعۀ صنعت گردشگری نتوانسته موجب افزایش انسجام اجتماعی شود.
طبق نظر ساکنان و گردشگران محلی ،توسعۀ صنعت گردشگری بهطور معناداری موجب محرومیتزدایی 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 واژهها :گردشگری ،امنیت ،امنیت اجتماعی ،اشتغال ،محرومیت ،انسجام فرهنگی.
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مقدمه

تأمل در تاریخ و گذشته کشور ،مبین آن است که صنعت گردشگری نظیر بسیاری از ظرفیتهای
دیگر اقتصادی ،قربانی اقتصاد تکمحصولی مبتنی بر خامفروشــی نفتی شــده است؛ زیرا مسلماً
درآمد سرشــار نفت ،حس بینیازی کشور نسبت به درآمدهای ارزی حاصل از اقتصاد گردشگری
را در دولتهای مختلف برانگیخته بوده اســت؛ اما در شــرایط تحریمی کنونی بجاســت که نگاه
دولتمردان نســبت به ایــن صنعت تغییر کــرده و قدمهای مؤثری درراه تبدیــل ایران به قطب
گردشگری منطقه و جهان برداشته شود.
یکی از فواید پنهان تحریمهای دنیای استکبار علیه ایران اسالمی بهویژه تحریمهای نفتی ،توجه به
ظرفیتهــای درآمــدزای غیرنفتــی نظیــر صنعــت گردشــگری اســت .بایــد توجــه
داشــت کــه صنعــت گردشــگری امــروزه یکــی از ســه صنعــت بــزرگ جهــان اســت؛
کــه افــزون بــر پردرآمــد و کمهزینــه بــودن و نقــش برجســتۀ ایــن صنعــت پــاک در
اشتغالزایی 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 قابلتوجهی نداشــت؛ بازهم از جهت سیاسی ـ فرهنگی ،توجه به آن
برای ایران اســامی بهعنوان محور مقاومت در مقابل مستکبرین جهانی قابل دفاع بوده و بهترین
پاتک علیه تبلیغات شــدید آنها در حوزههای مختلف علیه جمهوری اسالمی ایران بود؛ چه رسد
به شــرایط فعلی که نهتنها این صنعت صرفۀ اقتصادی قابلتوجهی 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
فرمودهاند« :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 میتواند وابستگی اقتصادی به صنعت نفت را به
کمترین میزان برســاند بهرهگیری از صنعت گردشگری است که درعینحال که بهصرف هزینههای
کالن ،نیازی ندارد بهســرعت ،اشتغالزا و درآمدزاست .در شرایط کنونی میتوان موضوع «اختالف
ارزش ریال و ارز» را به فرصت تبدیل نمود .در شــرایط اقتصــادی امروز دنیا ،ایران جزء ارزانترین
مقاصد ســفر در سراسر جهان قابل معرفی اســت و در وضعیت کنونی که برای استخراج و فروش
نفت باید هزینههای بســیاری را متحمل شــد تا به رقمی از ارز دست یافت به سهولت تنها با یک
برنامهریزی هدفمند ،هرکدام از گردشگران سایر کشورها در ایران میتوانند منبعی از ورود ارز باشند.
باوجود تمام تحریمهایی که هرروز دامنۀ آن علیه ایران گســتردهتر میشــود ،توسعۀ گردشگری را
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میتوان 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  8روزه خود به خراسان شمالی
(سال  )1391در دیدار با اعضای هیئت دولت بر آن اشاره داشته و در اولویتهای آن استان برشمردند.
معظم له در ســخنان خود ابتدا به بخش کشــاورزی ،سپس گردشــگری و بعدازآن به رسیدگی به
ٌ
کارخانهها و صنایع پرداختند؛ اما نکتۀ قابلتأمل اولویت دادن ایشــان به مقولۀ «گردشــگری» بود.
موضوعی که پیگیری جدی آن وضعیت اقتصادی منطقه را بهسرعت بهبود خواهد بخشید.
مطابق با ســند چشمانداز توسعه بیستساله کشور ،ایران میبایست در کلیه زمینههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در ســطح منطقه ،رتبه اول را کســب نماید که دســتیابی به  1/5درصد کل
گردشگران و  2درصد کل درآمد گردشگری جهان از اهداف این سند در ایران تلقی میشود.
بنابراین نیاز به مطالعه گردشگری و عوامل مؤثر بر آن در سطح ملی و بینالمللی برای برنامهریزی
و مدیریت صحیح گردشگری برای رسیدن به اهـــــداف سنــد چشمانداز بیستساله بیشازپیش
احســاس میشود .صنعت گردشگری بهعنوان بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا ،یک قدرت
اقتصادی ،اجتماعی ،زیســتمحیطی بزرگ و البته پدیدهای سیاســی و کام ً
ال امنیت محور است.
امنیت و گردشــگری در تعامل دوجانبۀ هم میتوانند 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
دولتها نسبت به جریان گردشگری است.
دراینبین یکی از مؤلفههای مهم در توســعۀ پایدار گردشــگری ،موضوع امنیت است و اصوالً تا
زمانی که امنیت نباشد ،سفری شکل نخواهد گرفت و بدون شک ،رضایتمندی گردشگران از یک
مقصد همواره انگیزۀ بازدید مجدد از آن مکان را فراهم مینماید( .مصلحی)2 :1384،
بنابراین احساس امنیت از یک مکان بهنوعی بازاریابی بدون هزینه برای مقاصد گردشگری محسوب
میشود.
مســئلۀ بــودن یا نبودن امنیــت صرفاً به بودن یا نبودن جنگ ،آشــوب و بحــران در جامعه
محدود نمیشــود؛ بلکه به کلیۀ موضوعات اجتماعی که میتواند در از بین بردن حس اعتماد
و آرامش فرد مؤثر باشــد و در صورت نبودن میتواند باعث جلب اعتماد بازدیدکننده شــود،
اطالق میگردد.
نبایــد فرامــوش کــرد که تحــرکات تبلیغاتــی و جنــگ رســانهای غــرب و محافــل
صهیونیســتی علیــه ایــران همــواره وجــود دارد تــا چهــره نادرســتی از ایــران را بــه دنیا
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معرفــی کننــد؛ امــا آنچــه تمــام ایــن نقشــههای پرهزینــۀ دشــمنان را نقشبـــــرآب
میکند ورود گردشگران خارجی به ایران است تا امنیت را در ایران تجربه و با انتقال سینهبهسینه
آن در کشورهایشان ،خأل گردشگری ایران را پر کنند.
«لوئیس ترنر» گردشگری را امیدبخشترین و پیچیدهترین صنعتی میداند که جهان سوم با آن روبهرو
است و معتقد است گردشگری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد (لی.)۱۳۷۸:۱ ،
توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و کاهش فقر میشود همچنین تأثیر بسزایی در افزایش
درآمد و کاهش بیکاری و درنتیجه افزایش رفاه اجتماعی دارد .افزون بر آن گردشگری عاملی است
برای گفتگوی بین فرهنگها و تمدنها و ازنظر سیاسی نیز ،روابط بین ملل و دول را متعادلتر و
نزدیکتر میسازد (همان.)۱ :
اهداف پژوهش
الف -هدف اصلی

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

تعیین رابطۀ توانمندیهای صنعت گردشگری با انسجام فرهنگی در جمهوری اسالمی ایرانتعیین رابطۀ توانمندیهای صنعت گردشگری با محرومیتزدایی در جمهوری اسالمی ایرانتعیین رابط ،توانمندیهای صنعت گردشگری با تولید اشتغال در جمهوری اسالمی ایرانسؤالهای پژوهش
الف -سؤال اصلی

بین توانمندیهای صنعت گردشــگری و امنیت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران چه رابطهای
وجود دارد؟
ب -سؤالهای فرعی

بین توانمندیهای صنعت گردشــگری با انســجام فرهنگی در جمهوری اســامی ایران چهرابطهای وجود دارد؟
بیــن توانمندیهای صنعت گردشــگری با محرومیتزدایی در جمهوری اســامی ایران چهرابطهای وجود دارد؟
بین توانمندیهای صنعت گردشگری با تولید اشتغال در جمهوری اسالمی ایران چه رابطهایوجود دارد؟
فرضیههای پژوهش
الف -فرضیۀ اصلی

بیــن توانمندیهای صنعت گردشــگری و امنیت اجتماعی در جمهوری اســامی ایران رابطهای
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مستقیم وجود دارد.
ب -فرضیههای فرعی:

بین توانمندیهای صنعت گردشگری با انسجام فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران رابطهایمستقیم وجود دارد.
بین توانمندیهای صنعت گردشگری با محرومیتزدایی در جمهوری اسالمی ایران رابطهایمستقیم وجود دارد.
بین توانمندیهای صنعت گردشــگری با تولید اشــتغال در جمهوری اسالمی ایران رابطهایمستقیم وجود دارد.
پیشینۀ پژوهش

در خصوص رابطه توانمندیهای صنعت گردشــگری با امنیت اجتماعی جمهوری اســامی ایران
مطالعات متعددی انجامشده که در زیر به برخی از آنها میپردازیم:
کهــزادی و همکاران ( )1388در مطالعهای تحــت عنوان «تحلیلی بر امنیت اجتماعی و فرهنگی
و نقش آن در توســعه پایدار گردشگری» چنین نتیجه گرفتند که امروزه امنیت بهعنوان یکی از
مهمترین و زیربناییترین اصل در تدوین راهبرد توســعه گردشــگری در جهان به شمار میآید.
ایشان بیان داشتهاند که عوامل زیادی در پیشرفت صنعت گردشگری دخالت دارد که امنیت کافی
برای گردشــگران یکی از آن موارد است .همچنین اشــاره نمودهاند که ابعاد گستردۀ این صنعت،
ارتباط همه جانبهای در سطوح ملی و منطقهای داشته و هرگونه بروز ناامنی و بهکارگیری خشونت
در سطوح مختلف ،لطمات جبرانناپذیری را به این صنعت وارد میسازد.
سریرافراز ( )1388در مطالعهای تحت عنوان «تحلیل اثر امنیت بر ابعاد اقتصادی صنعت گردشگری
در ایــران» چنین نتیجه گرفت که از میان مؤلفههای مؤثر بر تقاضای ســفر به ایران و بهتبع آن
درآمد ارزی حاصل از آن ،دو متغیر جنگ و انقالب که میتواند شاخصی برای اندازهگیری احساس
ناامنی و تحوالت داخلی تلقی شوند ،نسبت به سایر متغیرها اهمیت بیشتری دارد .ایشان در ادامه
به این نکته اشاره میکند که در حال حاضر باید تالش کرد فضای جامعه از این نظر مساعد گردد
و پس از اشــباع ظرفیتهای داخلی برای جذب گردشــگر ،امکانات داخلی توســعه یابد .نامبرده
خاطرنشــان مینماید که با توجه به موقعیت تاریخی و میراث فرهنگی گســتردهای که در کشور
وجود دارد امکان جذب گردشگر به مقدار چندین برابر امکانات موجود نیز وجود دارد.
آقاســی و همکاران ( )1388در مطالعهای تحت عنوان «نقش امنیت در توسعۀ گردشگری پایدار
ـ مطالعه موردی شهرســتان چابهار» چنین نتیجه گرفتهاند کــه مؤلفههای 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 /شرکتهای مسافرتی دارای
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کمترین میزان تأثیر هســتند .نامبردگان بیان داشتهاند که امروزه بهرهمندی و کسب درآمدهای
پایدار ،یکی از راههای رشد و توسعه و تولید محسوب میشود و در حال حاضر گردشگری پایدار،
ابزاری قوی در راستای کمک به تحقق توسعه پایدار تلقی میشود؛ چراکه ضمن پاسخ به نیازهای
گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و انتظارات گردشــگران ،تعادل زیســت بومی و سالمت
زیســتمحیطی جامعــۀ میزبان را نیز حفظ میکند 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 دولتها به منابع را درپی داشته و درعینحال اینگونه جوامع
نیز از توانایی بیشــتر دولتهایشان بهرهمند میشوند؛ بهطوریکه دولتهای این جوامع میتوانند
خدمات بیشتری همچون خدمات اجتماعی ،آموزشی ،مراقبتهای بهداشتی ،حفظ محیطزیست و
امنیت شهروندان به آنان ارائه کنند .نتیجه بهبود این جنبههای جامعه میتواند بر کیفیت زندگی
جوامع اثرگذار بوده و از سوی دیگر سبب توسعۀ گردشگری پایدار باشد.
خدایــی ( )1388در مطالعهای تحت عنوان «رابطه متقابل امنیت ،گردشــگری و توســعۀ پایدار
اقتصــادی» اینگونه عنوان مینماید که صنعت گردشــگری در ســالهای اخیر بهعنوان منبعی
برای توســعه پایدار کشــورهای درحالتوسعه و کشــورهای فقیر در نظر گرفتهشده است .مزیت
اصلی این صنعت در کمهزینه بودن و پرسود بودن آن است که موجب گسترش آن میشود .وی
توســعه گردشگری را نیازمند ایجاد امنیت در کشور میداند؛ زیرا گردشگری صنعتی است که هم
عرضه و هم تقاضای آن وابســته به امنیت است؛ ازاینرو امنیت را الزمۀ صنعت گردشگری و رشد
گردشگری را شاخصی از وجود امنیت در کشور دانسته است.
اذانی و همکاران ( )1388در یک تحقیق علمی با موضوع «سیاستگذاریهای دولت در ایجاد امنیت
بینالمللــی از طریــق گردشــگری» به ایــن نتیجه رســیدهاند کــه در نظام اقتصــاد جهانی
امــروز ،رابطــۀ بین صنعــت گردشــگری و دولــت از اهمیت زیــادی برخوردار اســت .دولت
باسیاســتهایش میتوانــد هدفهــای بلندمــدت این صنعــت را تعییــن کند .ایشــان ادامه
میدهنــد کــه از دیــد سیاســی ،گردشــگری اثراتــی را در درون و بــرون کشــورها بهجای
میگذارد؛ گســترش صلح و امنیت بینالمللی ،وحدت و وفاق ملی ،گسترش مردمساالری و ...آثار
مثبتی بر گردشگری دارد.
بیگی و میرزاخانی ( )1388در پژوهشی تحت عنوان «نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ
گردشگری» دریافتهاند که اصوالً تا امنیت نباشد ،سفری شکل نخواهد گرفت .امنیت و گردشگری،
مؤلفههای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم باهم دارند .در صورت برقراری امنیت اجتماعی و
فرهنگی در توســعه گردشگری نقش بسزایی دارد .نامبردگان نتیجه گرفتهاند که بر اساس ارتقای
فرهنگــی ،امنیت اجتماعی افزایش پیدا میکند و امنیــت اجتماعی توانایی جامعه را برای حفظ
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هویت ،منافع و ویژگیهای اساســی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات و نیز توانایی ارتقای
وضعیت اجتماعی به ســمت ارزشها و آرمانهای جامعه باال میبرد و با افزایش امنیت اجتماعی،
امنیت سیاسی و اقتصادی نیز فراهم میشود .محققان اظهار داشتهاند که آنچه امنیت گردشگری
نامیده میشــود ،تنها حفاظت از شر دزدان و تبهکاران نیســت ،تلفات جادهای ،سقوط هواپیما،
دیوانســاالری در تشــریفات ،روادید و بیمه ،نحوۀ برخورد نیروی انتظامی ،نحوۀ فعالیت کسبه،
محدود بودن ســاعات کسبوکار مرتبط با گردشگری به دلیل نداشتن امنیت پس از ساعت مقرر،
اســت؛ درصورتیکه بسیاری از درآمدهای گردشگری از طریق تفریحات شبانه مانند کنسرتهای
موســیقی ،تئاتر ،برگزاری جشــنوارههای فرهنگی و هنری بهدســت میآید .در غیر این صورت،
گردشگرانی که هزینه ســنگینی را برای دیدار از این مناطق متقبل میشوند ،چارهای ندارند جز
اینکه نیمی از وقت خود را در اتاقهای هتل ســپری کنند؛ چراکه نیروی انتظامی امنیت ساعات
نیمهشــب را تضمین نمیکند .پژوهشگران در خاتمه بر توجه همهجانبه نسبت به موضوع امنیت
اشــاره و بر نقش تبادالت فرهنگی ،اجتماعی ،معادالت سیاسی و تفکرات اقتصادی تا نقش نیروی
انتظامی ،دستاندرکاران گردشگری و مردم کوچه و بازار در این خصوص تأکید مینمایند.
صابر ( )1388در مطالعهای تحت عنوان «امنیت فرهنگی و گردشــگری پایدار» دریافته است که
تأثیرپذیری فرهنگی حتی از یک جریان کوچک گردشگران اجتنابناپذیر است؛ اما واپایش اثرات
زیانبار ،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 مینماید که اثرات فرهنگی
در درازمدت دیده میشــود؛ بنابراین اندازهگیری و ســنجش آن دشوار است .درمجموع پایداری
فرهنگی ســبب میشــود که واپایش مردم بر زندگی خویش ارتقا یابد و این مســتلزم همسویی
فرایندهای توســعه بافرهنگ و ارزشهای 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 کتابخانهای؛ روش گردآوری دادهها،
کمی و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه ،توصیفی اســت؛ زیرا به دنبال پاسخگویی به سؤاالتی است که
ّ
به روشنشدن و تبیین وضعیت موجود در موضوعی خاص میانجامد.
جامعۀ آماری موردپژوهش حاضر را کارشناســان گردشگری ج.ا.ا .با تحصیالت کارشناسی به باال
که اغلب ،مدیران و کارشناســان ســازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری و همچنین
اســتادان و دانشآموختگان 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.
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برای انتخاب گروه نمونه معرف و افزایش دقت اندازهگیری بر اســاس روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای و با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه اچ .اس .بوال ( ،1970ترجمه ابیلی)1375 ،
تعداد  170نفر نمونه پژوهش حاضر را تشکیل میدهد.
نمونهگیری در پژوهش حاضر بهصورت خوشــهای چندمرحلهای صورت گرفته است .بهاینترتیب
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
انتخابشــدهاند .از میان ساکنان ،کســبه و گردشگران حاضر در این مناطق ،بهتصادف به انتخاب
نمونه پرداختهشده است.
ابزار ســنجش پژوهش حاضر را دو پرسشنامۀ  30ســؤالی (برای متخصصان) و  23سؤالی (برای
ســاکنان و گردشگران محلی) که توســط محقق به کمک اســتادان راهنما و مشاور و بر اساس
یافتههای ملی و جهانی و مصاحبه با خبرگان تدوینشده است.
اعتبار هر دو پرسشنامه در پژوهش حاضر بهوسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که این میزان در
پرسشنامۀ مربوط به متخصصان  0.93و در پرسشنامه مربوطه به ساکنان گردشگران  0.89است.
روایی هر دو ابزار بهوسیله روایی صوری بهدستآمده است.
عالوه بر این ،برای بررســی روایی سازه در آزمون به بررسی ماتریس همبستگی هریک از مؤلفهها
با کل آزمون پرداختهشده است .ماتریس همبستگی نشان میدهد در تمامی مؤلفهها که در ادامه
بهصورت جداگانه بررسیشــده است ،همبســتگی باالتر از  0.50گزارششده که همگی در سطح
 ≤0.01Pمعنادار است .این امر به معنای روایی باال و قابلقبول برای کل آزمون است.
دادههــای ایــن پژوهــش بهوســیلۀ دو پرســشنامۀ  30ســؤالی (بــرای متخصصــان) و 23
ســؤالی (برای ســاکنان و گردشــگران محلی) بهدســتآمده اســت .پژوهشــگر پــس از اخذ
معرفینامــه از مســئوالن مســتقیماً به گــروه نمونه موردمطالعــه مراجعه و پرســشنامههای
یادشــده بر روی آنها اجرا و شــمارش پرســشنامهها بهصورت دســتی انجامشــده و دربستۀ
نرمافزاری  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
روش تحلیل اطالعات کمی در پژوهش حاضر بهصورت آمار توصیفی و استنباطی است.
در پژوهش حاضر افزون بر توصیف دادهها (رسم جداول توزیع فراوانی ،رسم جداول مشخصههای
آماری و نمودارها) از آزمونهای آماری موســوم به همبســتگی و رگرسیون و  tتک نمونهای نیز
استفادهشده است .این آزمونها پاسخ سؤاالت پژوهش حاضر را فراهم میآورند.
یافتهها
یافتههای توصیفی

در این بخش بهمنظور سطحبندی 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 (پایینترین قسمت نمرات) تا
سطح بســیار زیاد (باالترین قسمت نمرات) قابلبررسی است .توزیع نمونه در سطوح مختلف این
متغیر در جداول ذیل ارائه گردیده است:
جدول  1 -1شاخصهای توصیفی امنیت اجتماعی به تفکیک گروه
کجی

کشیدگی

کمترین

بیشترین نمره

متغیر

میانگین انحراف معیار

متخصصان

94.64

19.29

-0.08

0.22

49

142

ساکنان

70.52

13.07

0.34

-0.17

42

101

نمره

در گروه متخصصان میانگین بهدستآمده در متغیر امنیت اجتماعی برابر  94.64است که در کران
باالی ســطح متوسط قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدستآمده در این گروه برابر  49و بیشترین نمره
برابر  142است .مقدار کجی و کشیدگی بهدستآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع
نمرات در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشگری ،میانگین بهدستآمده در متغیر امنیت اجتماعی برابر 70.52
اســت که در سطح متوسط قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدســتآمده برابر  42و بیشترین نمره برابر
 101اســت .مقدار کجی و کشیدگی بهدســتآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع
نمرات در این گروه است.
جدول  1 -2شاخصهای توصیفی انسجام اجتماعی به تفکیک گروه

متغیر

میانگین انحراف معیار

متخصصان 29.02

6.96

کجی

0.14

کشیدگی کمترین نمره بیشترین نمره

-0.55

16

45

42
15
-0.45
0.13
6.38
ساکنان 27.47
در گروه متخصصان میانگین بهدســتآمده در متغیر انســجام اجتماعی برابر  29.02است که در
ســطح باال قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدســتآمده در این گروه برابر  16و بیشترین نمره برابر 45
است .مقدار کجی و کشیدگی بهدســتآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات
در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشگری ،میانگین بهدستآمده در متغیر انسجام اجتماعی برابر 27.47
است که در سطح متوسط قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدستآمده برابر  15و بیشترین نمره برابر 42
است .مقدار کجی و کشیدگی بهدســتآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات
در این گروه است.
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جدول  1 -3شاخصهای توصیفی نظم اجتماعی به تفکیک گروه
متغیر
متخصصان

میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی کمترین نمره بیشترین نمره

19.5

5.16

0.11

-0.67

27

7

ساکنان
19
5
-0.26 0.36
3.28
13.57
در گروه متخصصان میانگین بهدســتآمده در متغیر نظم اجتماعی برابر  19.5است که در کران
باالی ســطح متوسط قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدســتآمده در این گروه برابر  7و بیشترین نمره
برابر  27است .مقدار کجی و کشیدگی بهدستآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع
نمرات در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشــگری ،میانگین بهدستآمده در متغیر نظم اجتماعی برابر 13.57
است که در سطح باال قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدستآمده برابر  5و بیشترین نمره برابر  19است.
مقدار کجی و کشــیدگی بهدستآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات در این
گروه است.
جدول  1 -4شاخصهای توصیفی محرومیتزدایی به تفکیک گروه

متغیر
متخصصان

میانگین انحراف معیار

36.65

11.05

کجی

0.04

کشیدگی کمترین نمره بیشترین نمره

-0.68

16

60

ساکنان
38
11
-0.74 0.04
5.79
25.25
در گروه متخصصان میانگین بهدســتآمده در متغیر محرومیتزدایی برابر  36.65اســت که در
سطح متوسط قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدستآمده در این گروه برابر  16و بیشترین نمره برابر 60
است .مقدار کجی و کشیدگی بهدســتآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات
در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشگری ،میانگین بهدستآمده در متغیر محرومیتزدایی برابر 25.25
است که در سطح متوسط قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدستآمده برابر  11و بیشترین نمره برابر 38
است .مقدار کجی و کشیدگی بهدســتآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات
در این گروه است.
جدول  1 -5شاخصهای توصیفی اشتغالزایی به تفکیک گروه

متغیر

متخصصان

میانگین انحراف معیار کجی

5.94

2.07

0.14

کشیدگی

کمترین نمره

بیشترین نمره

-0.76

2

10

9
3
-0.71 0.10
1.80
6.55
ساکنان
در گروه متخصصان میانگین بهدســتآمده در متغیر اشــتغالزایی برابر  5.94است که در کران
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پایین ســطح متوسط قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدســتآمده در این گروه برابر  2و بیشترین نمره
برابر  10است .مقدار کجی و کشیدگی بهدستآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع
نمرات در این گروه است.
در گروه ساکنان مناطق گردشگری ،میانگین بهدستآمده در متغیر اشتغالزایی برابر  6.55است
که در ســطح متوسط قرار دارد .کمترین نمرۀ بهدستآمده برابر  3و بیشترین نمره برابر  9است.
مقدار کجی و کشــیدگی بهدستآمده در این متغیر نشاندهندۀ نرمال بودن توزیع نمرات در این
گروه است.
یافتههای استنباطی
سؤال اصلی پژوهش

سؤال اول عبارت است از :آیا توسعه گردشگری میتواند موجب افزایش امنیت اجتماعی در جامعه
گردد؟
بهمنظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون tتک نمونهای استفادهشده است.
جدول – 1 6آزمون  tتک نمونهای (معناداری تفاوت امنیت اجتماعی با مقدار متوسط به
تفکیک گروه)

گروهها میانگین نمونه مقدار متوسط اختالف میانگینها درجه آزادی مقدار  tسطح معناداری
متخصصان

94.64

90

4.64

69

2.11

0.05

ساکنان

70.52

69

1.52

69

0.51

0.61

میانگین نمرۀ مربوط به نظرات متخصصان در خصوص اثرگذاری توســعه گردشــگری برافزایش
امنیت اجتماعی برابر  94.64اســت که به میزان  4.64نمره از حد متوسط در نظر گرفتهشده در
این مقیاس بیشــتر است .مقدار  tبهدستآمده در ســطح ≤ 0.05Pمعنادار است .بهاینترتیب ،با
 95درصد اطمینان میتوان گفت طبق نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری بهطور
معناداری موجب افزایش امنیت اجتماعی میشود.
میانگین نمرۀ مربوط به نظرات ساکنان در خصوص اثرگذاری توسعه گردشگری برافزایش امنیت
اجتماعی برابر  70.52اســت که به میزان  1.52نمره از حد متوســط در نظر گرفتهشــده در این
مقیاس بیشــتر است .مقدار  tبهدستآمده در سطح  ≤0.05Pمعنادار 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 میتواند موجب افزایش انسجام اجتماعی در
جامعه گردد؟
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بهمنظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون  tتک نمونهای استفادهشده است.
جدول  1 – 7آزمون  tتک نمونهای (معناداری تفاوت انسجام اجتماعی با مقدار متوسط به تفکیک
گروه)

گروهها میانگین نمونه مقدار متوسط اختالف میانگینها درجه آزادی مقدار  tسطح معناداری
متخصصان

29.02

27

2.09

69

2.43

0.01

ساکنان

27.47

27

0.47

69

051

0.64

میانگین نمرۀ مربوط به نظرات متخصصان در خصوص اثرگذاری توســعه گردشــگری برافزایش
انسجام اجتماعی برابر  29.02است که به میزان  2.09نمره از حد متوسط در نظر گرفتهشده در
این مقیاس بیشــتر است .مقدار  tبهدستآمده در ســطح  ≤0.01Pمعنادار است .بهاینترتیب ،با
 99درصد اطمینان میتوان گفت طبق نظر متخصصان توسعه صنعت گردشگری بهطور
معناداری موجب افزایش انسجام اجتماعی میشود.
میانگین نمرۀ مربوط به نظرات ساکنان در خصوص اثرگذاری توسعه گردشگری برافزایش انسجام
اجتماعی برابر  27.47اســت که به میزان  0.47نمره از حد متوســط در نظر گرفتهشــده در این
مقیاس بیشــتر است .مقدار  tبهدستآمده در سطح  ≤0.01Pمعنادار 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 میتواند موجب افزایش نظم اجتماعی در جامعه
گردد؟
بهمنظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون  tتک نمونهای استفادهشده است.
جدول  1 – 8آزمون  tتک نمونهای (معناداری تفاوت نظم اجتماعی با مقدار متوسط به تفکیک گروه)
گروهها میانگین نمونه مقدار متوسط اختالف میانگینها درجه آزادی مقدار  tسطح معناداری
متخصصان

19.5

18

1.5

69

2.42

0.01

ساکنان

13.57

12

1.57

69

1.93

0.02

میانگین نمرۀ مربوط به نظرات متخصصان در خصوص اثرگذاری توسعه گردشگری برافزایش نظم
اجتماعی برابر  19.5است که به میزان  1.5نمره از حد متوسط در نظر گرفتهشده در این مقیاس
بیشتر است .مقدار  tبهدستآمده در ســطح  ≤0.01Pمعنادار است .بهاینترتیب ،با  99درصد
اطمینان میتوان گفت طبق نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری بهطور معناداری
موجب افزایش نظم اجتماعی میشود.
میانگین نمره مربوط به نظرات ســاکنان در خصوص اثرگذاری توســعه گردشگری برافزایش نظم
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اجتماعی برابر  13.57اســت که به میزان  1.57نمره از حد متوســط در نظر گرفتهشــده در این
مقیاس بیشــتر است .مقدار  tبهدستآمده در ســطح  ≤0.05Pمعنادار است .بهاینترتیب ،با 95
درصد اطمینان میتوان گفت طبق نظر ســاکنان مناطق گردشــگری ،توسعۀ صنعت
گردشگری بهطور معناداری موجب افزایش نظم اجتماعی میشود.
سؤال فرعی سوم:

سؤال سوم عبارت است از :آیا توسعۀ گردشگری میتواند موجب محرومیتزدایی در جامعه گردد؟
بهمنظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون  tتک نمونهای استفادهشده است.
جدول  1 – 9آزمون  tتک نمونهای (معناداری تفاوت محرومیتزدایی با مقدار متوسط به
تفکیک گروه)

گروهها

میانگین نمونه مقدار متوسط اختالف میانگینها درجه آزادی مقدار  tسطح معناداری

متخصصان

36.65

36

0.65

69

0.49

0.62

ساکنان

25.25

24

1.25

69

1.52

0.07

میانگیــن نمــرۀ مربوط بــه نظرات متخصصــان در خصوص اثرگذاری توســعه گردشــگری بر
محرومیتزدایی برابر  36.65اســت که به میزان  0.65نمره از حد متوسط در نظر گرفتهشده در
این مقیاس بیشــتر است؛ اما مقدار  tبهدستآمده در سطح  ≤0.01Pمعنادار نیست .بهاینترتیب،
میتوان گفت طبق نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری در کشور ایران نتوانسته اثر
مثبت و معناداری بر محرومیتزدایی در مناطق گردشگری داشته باشد.
میانگین نمرۀ مربوط به نظرات ساکنان در خصوص اثرگذاری توسعۀ گردشگری بر محرومیتزدایی
برابر  25.25است که به میزان  1.25نمره از حد متوسط در نظر گرفتهشده در این مقیاس بیشتر
است .باکمی اغماض میتوان گفت مقدار  tبهدستآمده در سطح  ≤0.05Pمعنادار است؛ بنابراین،
طبق نظر ســاکنان مناطق گردشگر ،توسعۀ صنعت گردشگری بهطور معناداری موجب
محرومیتزدایی در این مناطق شده است.
سؤال فرعی چهارم:
سؤال چهارم عبارت است از :آیا توسعۀ گردشگری میتواند موجب ایجاد اشتغال در جامعه گردد؟
بهمنظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو گروه از آزمون  tتک نمونهای استفادهشده است.
جدول  1 –10آزمون  tتک نمونهای (معناداری تفاوت اشتغالزایی با مقدار متوسط به تفکیک گروه)
گروهها میانگین نمونه مقدار متوسط اختالف میانگینها درجه آزادی مقدار t

سطح معناداری

متخصصان

5.94

6

-0.06

69

-0.23

0.81

ساکنان

6.55

6

0.55

69

0.94

0.21

94
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میانگین نمرۀ مربوط به نظرات متخصصان در خصوص اثرگذاری توسعۀ گردشگری بر اشتغالزایی
برابر  5.94اســت که به میزان  0.06نمره از حد متوسط در نظر گرفتهشده در این مقیاس کمتر
است؛ اما مقدار  tبهدستآمده در سطح  ≤0.01Pمعنادار نیست .بهاینترتیب ،میتوان 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  6.55اســت که به میزان  0.55نمره از حد متوسط در نظر گرفتهشده در این مقیاس بیشتر
اســت؛ اما مقدار  tبهدستآمده در ســطح  ≤0.05Pمعنادار نیست؛ بنابراین ،طبق نظر ساکنان
مناطق گردشــگری توسعۀ صنعت گردشگری نتوانســته موجب ایجاد اشتغال در این
مناطق شود.
نتیجهگیری پژوهش

دادههای پژوهش حاضر چنانچه که قب ً
ال نیز اشــاره شــد بهوسیلۀ دو پرسشنامۀ  23سؤالی و 30
ســؤالی بهدستآمده است .محقق پس از اجرای پرسشنامهها ،به مدد آزمونهای  tتک نمونهای،
دادهها را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده که نتایج این آزمونها 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
میتوان با  95درصد اطمینان گفت که ازنظر متخصصان ،توســعۀ صنعت گردشــگری به امنیت
اجتماعی میانجامد.
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 میتوان با  95درصد 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  99درصد
اطمینان میتوان گفت :طبق نظر متخصصان توســعۀ صنعت گردشگری بهطور معناداری موجب
افزایش انسجام فرهنگی میشود.
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 میتوان با  95درصد
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  99درصــد اطمینان میتوان گفت :طبق نظر متخصصان توســعۀ صنعت گردشــگری بهطور
معناداری موجب افزایش نظم اجتماعی میشود.
ششــمین نتیجــۀ پژوهــش حاضــر بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه از دیــدگاه ســاکنان
و گردشــگران محلــی ،توســعۀ صنعــت گردشــگری در کشــور توانســته موجبــات
افزایــش نظــم اجتماعــی را فراهــم آورد .بهاینترتیــب ،بــا  95درصــد اطمینــان
میتوان گفت طبق نظر ســاکنان و گردشگران محلی ،توسعۀ صنعت گردشگری بهطور معناداری
موجب افزایش نظم اجتماعی میشود.
هفتمین یافتۀ پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که از دیدگاه متخصصان صنعت گردشگری،
با وجود اهمیت و تأثیرگذاری گردشــگری بر محرومیتزدایی ،توسعۀ گردشگری در این نتوانسته
به این مهم نائل آید ،بهاینترتیب ،میتوان گفت طبق نظر متخصصان توسعۀ صنعت گردشگری در
کشور ایران نتوانسته اثر مثبت و معناداری بر محرومیتزدایی 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 بهطور معناداری موجب
محرومیتزدایی در این مناطق شــود .بهاینترتیب ،طبق نظر ساکنان و گردشگران محلی ،توسعه
صنعت گردشگری بهطور معناداری موجب محرومیتزدایی 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 ،رابطهای مســتقیم و معنادار وجود ندارد.
بهاینترتیب ،میتوان 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 بهاینترتیب ،طبق نظر ساکنان
مناطق گردشگری توسعۀ صنعت گردشگری نتوانسته موجب ایجاد اشتغال در این مناطق شود.
یافتههای این پژوهش با یافتههای افرادی همچون کهزادی و خادم الحسینی ( ،)1388سریرافراز
( ،)1388آقاسی ،ابراهیم زاده و هادیانی ( ،)1388خدائی ( ،)1388اذانی ،مدنی و خاکی (،)1388
هزارجریب ( ،)13بیگی و میرزا خانی ( )1388و صابر ( )1388مطابقت 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.
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محدودیتها

برخی محدودیتهای پژوهش عبارت است از:
نبــود قابلیت تعمیم نتایج پژوهش بهکل جامعه موردمطالعه به دلیل کمبودها و موانع موجوددر اجرای پژوهش در مقیاس وسیعتر
نبود قابلیت تعمیم وسیعتر نتایج پژوهش بهکل جامعۀ موردمطالعه به دلیل استفاده نکردن ازمقیاسهای دیگر با مضمون متفاوتتر و طول زیادتر و نرم ملی در تهیه ابزار سنجش
کمی ساختن تمامی متغیرهای مؤثر بر امنیت اجتماعی
دشواری در ّاحتمال وجود نوعی خطای یکطرفه به علت نبود دقت آزمودنیها در پاسخدهی به سؤالها.پیشنهادها

پیشنهادهای پژوهش نیز بدین شرح است:
اجرای این پژوهش برای کل کشور توسط گروهی از متخصصان با ابزارهای استاندارد و اعالمنتیجۀ آن به مسئولین مربوطه.
پیشنهاد میشــود آموزش به مســئوالن از طریق انتشــار فصلنامهها و اجرای همایشهایتخصصی ،دربارۀ اهمیت توسعۀ صنعت گردشگری و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی بهویژه ایجاد
اشتغال ،محرومیتزدایی 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 آنها بهمنظوررشد و شکوفایی این صنعت.
انسجام نهادها و اعضای دستاندرکار توسعۀ گردشگری. تهیه و تدوین بســتۀ سرمایهگذاری مشــخص بهویژه در خصوص گردشگری مذهبی ازنظرزیرساختهای گردشگری اعم از هتل˓ وسایل حملونقل ،تور و  ...به لحاظ موقعیت فرهنگی
مذهبی خاص ایران در میان کشورهای دیگر.
ارتقای سطح آگاهی مردم از طریق تبلیغات و اطالعرسانی صحیح.تدوین و ارائۀ برنامههای آموزشی برای تمامی کسانی که به نحوی از انحاء در تماس مستقیمبا گردشگران هستند.
آموزش گردشــگران داخلی و خارجی بهمنظور آشــنایی بافرهنگ ،آدابورسوم و ارزشهایمردم بومی و احترام گذاشتن به آنها.
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1.1اذانی ،مهری .مدنی ،بهناز .خاکی ،اســداهلل .)1388( .سیاستگذاریهای دولت در ایجاد
امنیت بینالمللی از طریق گردشگری .اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری،
اصفهان ،انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
2.2آقاســی ،عبدا ،...ابراهیمزاده ،عیســی .هادیانی ،زهره .)1388( .نقش امنیت در توســعۀ
گردشــگری پایدار ـ مطالعه موردی شهرســتان چابهار .اولین همایش ملی امنیت و
توسعه پایدار گردشگری ،اصفهان ،انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان
اصفهان.
3.3بیگــی ،مرجان .میرزا خانی ،هاجر .)1388( .نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ
گردشــگری .اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری ،اصفهان ،انتشارات دفتر
تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
4.4خبرگزاری ویستا« .)1392( .بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری».
5.5خدائی ،حامد .)1388( .رابطه متقابل امنیت ،گردشگری و توسعه پایدار اقتصادی ،اولین
همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشــگری ،اصفهان ،انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
6.6ســریرافراز ،محمد .)1388( .تحلیلی اثر امنیت بر ابعاد اقتصادی صنعت گردشگری در
ایران .اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری ،اصفهان ،انتشارات دفتر تحقیقات
کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
7.7صابر ،الهه .)1388( .امنیت فرهنگی و گردشــگری پایدار .اولین همایش ملی امنیت و
توسعۀ پایدار گردشگری ،اصفهان ،انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان
اصفهان.
8.8لی ،جان .)۱۳۷۸( .گردشــگری و توسعه در جهان ســوم .ترجمــه؛ افتخاری ،علیرضا
رکنالدین و صالحی امین ،معصومه ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،تهران ،چاپ اول.
9.9کهزادی ،اســفندیار .خادم الحســینی ،احمد .فتوحی ،زیبا .دائی ،نگار .)1388( .تحلیلی بر
امنیت اجتماعی و فرهنگی و نقش آن در توســعه پایدار گردشگری .اولین همایش
ملی امنیت و توسعۀ پایدار گردشگری ،اصفهان ،انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی
انتظامی استان اصفهان.
1010مصلحی ،محسن (« )1384شناسایی موانع صنعت توریسم» ،اصفهان ،راهبردهای علمی
و عملی در اصفهان.

