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  چکیده

گردشگري تامین این نیاز براي گردشگران در صنعت . رود میبه شمارانسانیاساسهاي انگیزهونیازهاازامنیت

با توجه اهمیت گردشگري در اقتصاد خدماتی جهان و از . هایی است که از اهمیت فراوانی برخوردار است یکی از مقوله

از پیش شدت گرفته  گردشگري بیشدر هاي مختلف، توجه به مسائل امنیتی  طرفی شکنندگی این صنعت در برابر ریسک

مطالعات صورت گرفته در زمینه امنیت و ایمنی گردشگري با تاکید بر پیچیدگی این مسائل در عصر گردشگري .است

امروزه صنعت گردشگري نسبت به . اند هاي ادارکی گردشگران در مقصد را شناسایی کرده مدرن، ابعاد زیادي از ریسک

با توجه به  اینکه ایمنی و امنیت جنبه هاي . ذیرتر و شکننده تر گشته استحوادث مروبط به ایمنی و امنیت آسیب پ

مهمی براي مصرف کنندگان گردشگري می باشند، هرگونه تهدید مربوط به تایید این جنبه ها موانع مهمی براي تصویر 

تراتژي هاي توسعه از اس بخشیایمنی و امنیت باید . مقصد، وروردي هاي گردشگري و جوامع میزبان محسوب می شوند

وماهیتلحاظازپژوهشاین. مقصد در نظر گرفت شده و به یک معیاري مهم در بازاریابی مقاصد گردشگري تبدیل گردد

دهد که براي برنامه ریزي و  نتایج تحقیق نشان می. استايتوسعه-کاربرديآن،خروجیوتحلیلی-توصیفیتحقیق،شیوه

بینانه  به صورت واقعبازار گردشگري بایستی هاي امنیتی تهدید کننده شناسایی چالشبا  مدیریت مناسب در گردشگري

این مهم باید با همکاري متخصصان . میزان ثبات و امنیت حال و آینده در نواحی گردشگري مورد ارزیابی قرار گیرد

  . گردشگري و سایر رشته ها و در کلیه عناصر سییستم گردشگري مورد واکاوي قرار بگیرد

  

  گردشگري، امنیت گردشگري، مقصد گردشگري، سیستم گردشگري :کلید واژه
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  مقدمه 

دانشمندان  ومتفکراننظریاتدرپیوستهبوده است،تاریخطولدربشريهاي دغدغهازهموارهاینکهواسطهبهامنیت

اجتماعیوسیاسیحیاتبرايالزممهمقدواستاجتماعینظامهردرمقوله اساسیامنیت.استشناساییوپیگیريقابل

بودهعلمیواقتصادي،  فرهنگیسیاسی،گوناگونهاي زمینهدرتوسعههرگونهنیاز پیشامنیت.آید میها به شمار دولت

درو میبه شمارانساناساسیهاي انگیزهونیازهاازامنیت. کنند میفعالیتآرماناینبهرسیدنکشورها برايتمامی. است

شدنو مرتفعگیرد میراآنجايناامنیواضطرابتشویش،ورود میبینازانسانخاطرآن آرامشزوالباطوریکه به

صنعت مسافرت وگردشگري به عنوان بزرگترین و متنوع ترین . ]۱[استامنیتتأمینگرودرآدمینیازهايازبسیاري

گردشگري به تدریج .]۴[و پدیده اي کامال امنیت محور است ]3[ي صلح نیرویی براي ارتقا، ]۲[ت خدماتی در دنیا صنع

در این میان، یکی از فاکتورهاي . گردد ها شهروند در سرتاسر دنیا تبدیل می به یک بخش از زندگی روزمره میلیون

و ثبات گردشگري بدون امینت . ]5[ي این صنعت، مسائل مربوط به امنیت در گردشگري است محدودکننده توسعه

با توجه اهمیت گردشگري در اقتصاد خدماتی .]۶[سیاسی، که در شرایط نبود صلح محدود هستند، پیشرفت نخواهد کرد

گردشگري بیش از پیش در هاي مختلف، توجه به مسائل امنیتی  جهان و از طرفی شکنندگی این صنعت در برابر ریسک

  .شدت گرفته است

ي رشد و توسعه موفق گردشگري و رقابت پذیري مقصد به شمار  شرایط اولیهصلح، ایمنی و امنیت جزو عناصر و 

از . ندیآ یدر جهان به شمار م ریگردشگرپذ يمکان ها یابیمهم در ارز ياز شاخصه ها تیامروزه امن. ]8 ,7[روند می

در چند دهه .]۹[است يمقصد گردشگر کیحضور در  يعدم استقبال گردشگران برا ت،ینداشتن امن يها امدیپ نیمهمتر

تقاضاي گردشگري به طور . ]10[گذشته، صنعت گردشگري به شدت از عدم ترقی ایمنی و امنیت آسیب دیده است

تاثیر جنگ هاي خلیج فارس بر گردشگري خاورمیانه، مدیترانه و سایر کشورهاي . خاصی نسبت به امنیت حساس است

، انقالب هاي ]11[سپتامبر در ایاالت متحده  11حوادث تروریستی  ،)1997(اروپایی، حوادث تروریستی الکسور در مصر 

بهار عربی، حمالت صورت گرفته به فرودگاه آتاتورك استانبول، حوادث تروریستی پاریس و بروکسل تاثیر زیادي بر 

از  سطح مطلوب ریسک ادارکی در  مقاصد گردشگري یکی.]13 ,12[گردشگري بین المللی و منطقه اي داشته اند

تجربه توسعه گردشگري در مقاصد مختلف دنیا . شرط هاي کلیدي در توسعه و پایداري بلندت مدت گردشگري است پیش

بی . نشان داده است که آن دسته از مقاصدي همواره موفق بوده اند که تجارب مطلوبی را براي گردشگران ارائه داده اند

هاي آنان نسبت به انتخاب مقصد گردشگري تاثیر  گیري تصمیم شک سطح مورد انتظار ایمنی و امنیت گردشگران در

از اینرو امروزه امنیت گردشگري به عنوان یکی از اجزاي الینفک استراتژي توسعه گردشگري مقاصد گردشگري . گذارند

در این تحقیق تفصیل به جایگاه و نقش امنیت در گردشگري و باالخص مدیریت مقاصد گردشگري . تبدیل شده است

وتحلیلی-توصیفیتحقیق،شیوهوماهیتلحاظازپژوهشاینموضوع،اهمیتوضرورتبهتوجهبا. شود پرداخته می

  .استايتوسعه-کاربرديآن،خروجی

  جایگاه امنیت در مطالعات گردشگري

دل ساخته تداوم ریسک هاي مربوط به مسافرت، امنیت را به عنوان کانون توجه بسیاري از مطالعات گردشگري مب

مطالعات مربوط به امنیت و ایمنی در . ]15[امنیت یا اطمینان گردشگري بخشی از مدیریت ریسک می باشد. ]14[است

که شامل اپیدمی هاي سالمتی، امنیت غذایی، ]16[مضمون گردشگري ابعاد مختلف را مورد ارزیابی قرار داده اند 

]18 ,17[، تفاوت هاي میان فرهنگی و تا حدي جرم می باشند مخاطرات طبیعی، تروریسم، جنگ، بی ثباتی سیاسی



3هال و همکاران.]19[مورد مطالعه قرار داده اند نیز محققان در گذشته ماهیت قربانی شدن و ترس گردشگران از جرم را 

ز چهار نوع نی ]21[)2006(منسفلد و پیزام . امنیت گردشگري را از دیدگاه سیاسی تعریف کرده اند ]20[)2004(

این حوادث شامل جنایت، تروریسم، جنگ و آشفتگی . حوادث امنیت را شناسایی کردند که اثرات مخربی بر صنعت دارند

  .سیاسی می باشند/هاي مدنی

اگرچه در بسیاري از رشته ها تفاوت بین امنیت و ایمنی به وضوح شناسایی شده است ولی دانشمندان و 

ایمنی به . امنیت به معناي حفاظت از شخص یا اشیا در برابر آسیب است. تمایل ندارند متخصصان گردشگري به این کار

در صنعت . معناي حفاظت از افراد در مقابل پیامدهاي ناخواسته می باشد که از ماهیت غیر داوطلبانه برخوردار است

رهم زدن تعطیالت، صنعت را هم مختل مسافرت و گردشگري، هرگونه رویداد ناگوار ایمنی و امنیتی ممکن است عالوه بر ب

اطمینان  "را در اصطالح  "5ایمنی گردشگري"و  "4امنیت گردشگري "به همین دلیل است که هر دو واژه . کند

  .]15[ترکیب می کنیم "6گردشگري

  هاي امنیتی مسافرت و گردشگري مدرن چالش

حتی با تقسیم گردشگران به که و حساس صنعت گردشگري باعث شده است صنعت گردشگري ماهیت پیچیده 

فهرستی از . دو دسته مسافران فراغتی و مسافران تجاري، بیشتر مسافران از وضعیت ناخوشایند مکان ها رنج می برند

  .]15[بانگیر آنها می شوند، عبارتند از مواردي که گردشگران گری

  .تمسافران اینگونه فرض می کنند که جایی که به آنجا می روند، ایمن اس-

مسافران اغلب ریسک هایی را می پذیرند که در محل اقامتشان قابل . ریسک پذیري در مسافرت به وقوع می پیوندد-

  .تحمل نیست

مسافران شناختی نسبت به مکان مورد مسافرت و جمعیت محلی آن ندارند و ممکن است آداب و رسوم محلی، برنامه -

در نهایت این مسافر است همیشه در مواجهه با یک وضع نامساعد قرار . ناسندهاي سفر، زبان، جغرافیا، و نواحی خطر را نش

  .دارد

بدین ترتیب آنها استانداردهاي ایمنی و امنیتی را به منظور اقامت در . مسافران اغلب از یک برنامه سفر پیروي می کنند-

  .یک بازه زمانی خاص پایین می آورند

  . مایل باشند وقت خود را براي ارائه گزارش به پلیس سپري کنند به ندرت اتفاق افتاده است که مسافران-

  . تعداد کمتري از مسافران حرفه اي هستند ولی دزدها به شدت ماهرند-

  امنیت و توسعه گردشگري در مقاصد گردشگري

                                                            
٣ Hall et al  
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. ]22[با افزایش تحرك جهانی، توجهات چشمگیري به مبحث ایمنی، امنیت و ریسک اختصاص یافته است

و ایمنی گردشگري در عصر تجارت جهانی  و محیط جدید اجتماعی و فرهنگی، چالش فزاینده اي براي کشورهاي  امنیت

ایمنی و امنیت بر .]23[امنیت گردشگري یک فاکتور الینفک گردشگري می باشد. ]5[دنیا ایجاد کرده است

امروزه صنعت گردشگري نسبت به حوادث . ]24[تصمیمگیري گردشگر در انتخاب کشور براي  تعطیالت تاثیر می گذارد

با توجه به  اینکه ایمنی و امنیت جنبه هاي مهمی براي . مروبط به ایمنی و امنیت آسیب پذیرتر و شکننده تر گشته است

مصرف کنندگان گردشگري می باشند، هرگونه تهدید مربوط به تایید این جنبه ها موانع مهمی براي تصویر مقصد، وروردي 

بنابراین تضمین و حفظ یک محیط ایمن و امن براي گردشگران داراي . دشگري و جوامع میزبان محسوب می شوندهاي گر

  .]7[اهمیت فراوان می باشد 

  ریزي توسعه گردشگري مقاصد گردشگري جایگاه امنیت در برنامه

آنجا ادراك مردم از  ایمنی و امنیت باید قسمتی از استراتژي هاي توسعه مقصد براي مناطقی تلقی شود که در

چرا که هیچ چیزي نمی تواند فراتر از حقیقت  ]۶[ترور و نا امنی حقیقتی است که در ذهن بازدید کننده وجود دارد 

بنابراین باید به . ]26[ماهیت عینی ایمنی با مفهوم ایمنی واقعی و ایمنی ادارکی در گرشگري در ارتباط است. ]25[باشد

فهرست زیر نشان . ]۲۷[ان ثبات و امنیت حال و آینده در نواحی گردشگري مورد ارزیابی قرار گیردصورت واقع بینانه، میز

  .]۶[دهنده موارد مهمی است که باید در تدوین استراتژي امنیتی مقصد در نظر گرفته شوند

رقابت کنند مقصد ها و جاذبه ها باید در باالبردن میزان آمادگی خود براي حفظ ایمنی و امنیت با یکدیگر.

 آن دسته از مقاصدي که بتوانند امینت کافی را به همراه خدمات با کیفیت به مشتریان خود ارائه کنند، موفق

.خواهند بود

به عنوان مثال، این که براي . نبود رویکردي جامع باعث به وجود آوردن مفهومی اشتباه از امنیت خواهد شد

یت اشتباه را به وجود می آورد که دخایر آب هتل ممکن است مثل هوا مهمانان ماسک هوا موجود باشد این ذهن

.آلوده باشد

تمام اعضاي سیستم گردشگري محلی باید هنگام توسعه راهبرد جامع گردشگري دخالت داده شوند.

پوشش مطبوعاتی رویدادهاي محلی می تواند باعث گسترش اثرات روابط عمومی منفی براي کل قاره شود.

ازهاي امنیتی، براي تمام مولفه هاي تجربه بازدیدکننده، از جمله زیرساخت هاي حمل و نقل، تسهیالت توسعه نی

.اقامتی، استراحتگاه هاي موجود در بزرگراه ها و منابع غذایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند

ورند و پیش از وقوع ساخت مکانی که بازدیدکنندگان بتوانند در صورت وقوع حمله تروریستی به ان جا روي آ

.حمله تروریستی به آنجا روي آورند و پیش از وقوع هر تهدیدي، آزادانه آن محل و هدف آن را شناسایی کنند

هاي برنامه ریزي مسائل ایمنی و امنیت گردشگري در مقاصد شهري و  کند که تفاوت جدول زیر فاکتورهایی را بیان می

  .]28[دهد  روستایی را نشان می



  ریزي ایمنی و امنیت گردشگري در مقاصد گردشگرس شهري و روستایی تفاوت هاي برنامه -1جدول 

  گردشگري روستایی  گردشگري شهري  فاکتورها

  پلیس

  

پلیس دسترسی بیشتري به آموزش و تجارب 

  .دارد

  .معموال کمتر آموزش دیده اند و منابع کمتر دارند

  

  مکان

  گردشگران ممکن است افراد محلی را

.سند و احساس بیگانگی کنندنشنا

 خطر کمتر ادارك می شود و

گردشگران تمایل دارند در مقابل 

  .جنایات خیابانی بیشتر در امان باشند

 افراد محلی کمتر شاخته شده هستند و

ممکن است که گردشگران احساس 

.صمیمیت با جامعه محلی کنند

 گردشگران یک فضاي ایمن و دوستانه را

  .لب محتاط نیستندانتظار دارند و اغ

.تمایل به مدارا با جوامع مختلف دارند  جمعیت ها

 گردشگران ممکن است مایل به

  .گزارش بیشتر جرم باشند

ممکن است یک حس بیگانه هراسی نسبت به 

  .افراد خارجی داشته باشند

  

صحت احساسات 

  امنیت و ایمنی

حساسسیت ژورنالیسم ممکن است موجب ایجاد 

  .دگان شودترس در بازدیدکنن

  پایین بودن گزارش تجاوز جنسی و مصرف دارو

  احتمال وقوع حمله تروریستی پایین است  .احتمال وقوع حمله تروریستی باالست  تهدیدات تروریستی

عالئم گذاري بهتر و دسترسی به سخنگویان   آمادگی گردشگري

  زبان هاي خارجی

ضعف در عالئم گذاري و مهارت هاي ضعیف زبان 

  خارجی

ممکن است بسیاري از جایگزین هاي داخلی   سائل آب و هواییم

  .وجود داشته باشند

بسیاري از فعالیت هاي گردشگران در فضاي باز 

صورت می گیرند و  فعالیت هاي جایگزین براي 

  .شرایط آب و هوایی بد کمتر وجود دارد

  

  زندگی شبانه

ممکن است یک زندگی شبانه موجود باشد که 

  .طمینان گردشگري استمستلزم حفاظت ا

  .اغلب کمتر وجود دارد

  موجود  موجود  خشونت تبهکاران

  در یک ناحیه بزرگ پراکنده است  .اغلب در مناطق گردشگري متمرکز می باشد  جغرافیاي گردشگري

  

  امنیت به مثابه ابزار بازاریابی مقاصد گردشگري

به دلیل ترس از . ]29[مقصد محسوب شوند تعریف اولویت هاي جدید ایمنی یک معیار مهم براي بازاریابی

آسیب پذیري، صنعت گردشگري بر آن است تا نگاه متفاوتی به جهان داشته باشد و امنیت گردشگري از یک ضرورت 

به طوریکه در محیط امروزي امنیت به یک دارایی قابل عرضه در  ]15[پنهان به یک ابزار بازاریابی ارتقا پیدا کرده است 



مقاصدبرايهزینهبدونبه نوعی بازاریابیمکانیکازامنیتاحساسبنابراین. ]30[بدیل شده استگردشگري ت

ممکن است ایمنی و امنیت شخصی را تضمین  ]31[همچنین مشوق هاي بازاریابی .]۴[محسوب می شودگردشگري

هاي فراغتی گردشگري، امنیت  هدر توسعه اغلب گون. ]32[کنند و راهکارهاي حفاظت را به دولت محلی معرفی کنند

هاي فراغتی و نیز تصمیمگیري و انتخاب مقاصد توسط  مقاصد گردشگري یک فاکتور الینفک براي توسعه فعالیت

کنند تا  امروزه کارگزاران مسافرتی مشاوره هایی در مورد امنیت و ایمنی مقاصد را به گردشگران ارائه می. گردشگران است

توانند میزان  می) به ویژه در سفرهاي بین المللی(امروزه تورهاي گروهی . رید آنان را تسهیل کنندگیري و خ فرایند تصمیم

  .ریسک ادراکی گردشگران را کاهش دهند و تصویري امن از مقصد را در ذهن گردشگران جلوه دهند

ذهبی ممکن است در برخی از گونه هاي گردشگري مثل گردشگري ماجراجویانه و در بعضی از موارد گردشگري م

در چنین مواردي ناامنی و ریسک نه تنها به عنوان ابزار . هاي سفر مسافرت کنند ها و مشقت گردشگران با پذیرش همه رنج

  .کند بازاریابی بلکه به عنوان عاملی در جهت ارتقاي تجربه گردشگري عمل می

شناسی گردشگري  بنابراین در هنگام ادعاي امنیت به عنوان ابزار بازاریابی مقاصد گردشگري ابتدا بایستی به گونه

ها و تعابیري که در واژه شناسی مفاهیم گردشگري  از طرف دیگر بایستی به برداشت. و گونه شناسی گردشگران توجه کنیم

است که گردشگران انبوه سازماندهی شده سیاحتگران مقلدي هستند  آنچه که بدیهی است این. وجود دارد، مراجعه کنیم

براي آنها لذت و رضایت از سفر نقطه اوج تجربه گردشگري محسوب . کنند هاي آشنا و ایمن سفر می که همواره به مکان

میزان حساسیت به همین ترتیب این . شود و در نتیجه میزان حساسیت آنها به نسبت به وقوع حوادث منفی بیشتر است می

، "مسافرت"همچنین، تفسیر مفاهیمی مثل . گردد در گردشگرانی که میل به ادراك ریسک بیشتري دارند، کمتر می

  .در ادبیات گردشگري در پذیرش و یا رد این ادعا تاثیر بسزایی دارند "ماجراجویی"و  "زیارت"،  "گردشگري"

  مدیریت امنیت و ایمنی در مقاصد گردشگري

گردشگريمقاصد. ]33[باشندمینقلوحملوهاجاذبهاقامتگاه،ازمتشکلسیستمشگريگردمقاصد

گردشگريدرایمنیترتیب،بدین. کنندتمرکزایمنوجذابفرد،بهمنحصرگردشگريمحصولیکایجادبرايبایستی

  .]29[:گرددتضمینسطحچنددربایستیهمزمانطوربه

  .کنندمیتضمینراعمومیایمنیعمومیهاينهادسایروباشدمیقانونمجريپلیسملیسطحدر-

مهمانامنیتتضمینبرايمناسبتجهیزاتداشتناهمیتبهبایستینهادهاسایروهاهتلمدیرانمحلیسطحدر-

.نمایندحاصلآگاهیهایشان

آمادگی ها در مواقع وقوع حوادث به منظور ارتقاي مدیریت استراتژیک مقصد با هدف کاهش ریسک و تقویت 

 يهادر سال. ]34[منفی، دیدگاه هاي مختصصان گردشگري بایستی با نظریه ها و  مفاهیم سایر رشته ها ترکیب گردند

مدیریت ناامنی اجرایی جهت يهاحلراه يبـه بررسـی و جسـتجو ياخیر دانشگاهیان و متصدیان صنعت گردشگر

در گذشته محققان . ]35[را کاهش دهندي طریـق بتوانـد اثـرات منفـی ناامنی بر صنعت گردشگربرآمـده انـد تـا از ایـن 



اخیرا تحقیقات . جهت پاسخگویی به بحران ها استفاده می کردند 8از رویکرد پیشگیرانه 7به جاي انتخاب رویکرد واکنشی

تحقیقات به ساماندهی بهتر مقاصد نسبت به وقوع  این. مربوط به ایمنی و امنیت رویکرد پیشگیرانه را در پیش گرفته اند

جهت حرکت از رویکرد واکنشی به رویکرد پیش گیرانه،  ضرورري است چالش هاي مورد . ]28[بحران ها تاکید دارند

این چالشها مانع . مواجهه کشورها که در ارتباط با شکاف تکنولوژیکی یا نبود هماهنگی و همکاري است درك شوند

اذعان می کند برنامه ریزي و تدوین ]36[  9همانطور که منسفلد. ]35[براي تامین امنیت مسافرت می گرددپاسخگویی 

معیارها براي حفظ امنیت و تضمین ایمنی مسافران در مقاصد تا حد زیادي بر آینده گردشگري حائز اهمیت بوده و در 

  . نهایت بر رشد و بازگشت بازدیدکنندگان داللت داشته باشد

نابراین متخصصان گردشگري بایستی تدابیري در جهت تامین  ایمنی و امنیت مهمان هایشان بیاندیشند و صرفا ب

آن دسته از جوامع و کسب و کارهایی که در کنار قیمت هاي منصفانه به . نمی توانند به تالش هاي بازاریابی اتکا کنند

و بقاي خدمات مشتري پسندشان، شانس بیشتري براي  اطمینان گردشگري توجه می کنند، عالوه بر حفظ جاذبه ها

  .]28[موفقیت دارند 

این نمودار چرخه امنیت . همه بخش هاي صنعت مهمانوازي و گردشگري در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارند

قاصد شکل زیر چزخه امنیت گردشگري در م. ]30[گردشگري را نشان می دهد که بر ایمنی گردشگران تاثیر می گذارد

هاي مرتبط با صنعت  هاي مدیریت اطمینان گردشگري به هر یک از بخش دهد که بایستی در برنامه گردشگري را نشان می

  .گردشگري توجه شود

                                                            
٧ Reactive approach

٨ proactive approach
٩ Mansfeld  



  

  چرخه امنیت گردشگري در مقصد -1شکل 

در همین راستا، اعضاي مدیریت امنیت گردشگري را متخصصان مختلفی از رشته هاي گوناگون تشکیل می 

  . ]15[:د که عبارتند ازدهن

یک فرد قانونی یا کامند بسته به  -3یک پزشک متخصص یا متخصص بهداشت عمومی  -2یک مدیر ریسک -1

یک بازاریاب یا متخصص روابط عمومی -5یک متخصص امنیت فیزیکی یا امنیت انسانی  -4اندازه کسب و کار 

بینخوبکاريارتباط. دارندگردشگراندرامنیتاحساسایجاددرحیاتینقشگردشگريامنیتمتخصصان

باگردشگريمتخصصان.]15[کندکمکهاریسککاهشبهتواندمیشخصیامنیتمسئوالنوقانوناجرايمسئوالن

  .]25[: کنندحفاظتزیرموارددررابازدیدکنندگانتاکنندمیکارامنیتیمتخصصان

  .دارندآنانرسانیآسیبقصدکهبومیانی-1

  صداقتکمکارکنانیاوپرورانندمیسردرجنایتکارانهاهدافکهکنندگانیبازدید-2

  

  

  

  



  در مقصد احتمالی اشکال مختلف جرم و جنایت هاي -2جدول 

  جنایات صورت گرفته توسط  علیه چه کسی  برخی از نمونه ها  هدف جنایت

معموال اهداف اقتصادي یا 

  اجتماعی

کنندگان، افراد بازدیدسایر  دزدي، جیب بري

  محلی یا پرسنل گردشگري

  گردشگران

تهاجم، جنایات   معموال هدف هاي اقتصادي

  اخالل گر

  ساکنان محلی  بازدید کنندگان

کاله برداري، ارائه   اقتصادي

  ناقص تجاري

  صنعت گردشگري  بازدیدکنندگان

  

  گیري نتیجه

اضاي گردشگري براي مسافرت به یک مقصد یکی از عوامل محدود کننده سفر گردشگران و به عبارتی کاهش تق

، منسفلد و )2014(در این راستا محققان و صاحبنظرانی چون تارلو . گردشگري، مقوله ایمنی و امنیت در گردشگري است

اند و امنیت گردشگري را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی  تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده) 2004(و هال ) 2006(پیزام 

دهد که در عصر گردشگري مدرن پیچیدگی مسائل ایمنی و امینت در گردشگري  نتایج تحقیقات آنها نشان می. اند ار دادهقر

از اینرو مقاصد گردشگري بایستی نسبت به ایجاد . هاي زیادي در این زمینه وجود دارد بیش از گذشته شده است و چالش

  .یک محیط ایمن و امن براي گردشگران متعهد باشند

اطمینان گردشگري بایستی به عنوان بخشی از برنامه استراتژیک توسعه گردشگري در مقصد مورد توجه قرار گیرد و 

با در نظر . بینانه میزان ثبات و امنیت حال و آینده در نواحی گردشگري مورد ارزیابی قرار گیرد بایستی به صورت واقع

با توجه به انگیزه و انتظار توان اینگونه استدالل کرد که  گردشگري میبینانه به مقوله مدیریت ریسک  داشتن نگاه واقع

تواند به عنوان ابزار بازاریابی گردشگري مطرح شود و در  گردشگران از سفر به مقصد و خدمات ارائه شده در آن، امنیت می

  .واقع در برندینگ مقاصد گردشگري باید به این مهم توجه شود

در همین راستا . امنیت گردشگري مستلزم همکاري همه نهادهاي بخش خصوصی و دولتی است در نهایت مدیریت ایمنی و

ها ترکیب گردد تا امنیت کلیه  هاي صاحبنظران سایر بخش هاي متخصصان گردشگري با نظریه و دیدگاه بایستی دیدگاه

  .عناصر سیستم گردشگري در مقصد تامین گردد
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