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بررسی نقش اخالق گردشگری در ارتقاء امنیت گردشگران و توسعه مقاصد 

 ایرانگردشگری 
 1تیرکالیی رحمانی حسین

 دانشگاه پیام نورهیئت علمی تادیار، اس
 51/21/5931تاریخ صدور پذیرش:     51/20/5931تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

امنیت گردشگررا  ننا  موله  ا  خگ ت اارا، ع نینو س خن و سی ت که   جنر ،ج   ام ع نو س ارجنرو س سرا اارا،  سیر   

ی س نلخگگگ   مو  گگگ  ،سز کگ  ،سز د، ننگ ، ک گی  یف گ    اجعیت  ییا نردن اسیر د، کام امنیت گردشگگگرر  س نل،  گگگ     

اخالق مو نلاسی ا   گر سوشگگو سر ،  س سرا اارا،  ک شگگیر جین ا ا مو ه  کر،خگگو سوف اخالق    گردشگگرر  س نل،  گگ  

مو ه   ا را  اختر خلال ا هو د، ا،نو ء امنیت گردشگررا  س نلخگ   مو  ی گردشرر  س نل،      گردشگرر  س نل،  گ   

 را  ا ردشگگرر  س نل،  گگ د، ا،نو ء امنیت گردشگگررا  س نلخگگ   مو  گگی گ ا ا اخگگت ن  اخالق گردشگگرر  س نل،  گگ 

نرر    ا  اختر ،سشچرلس  مو نلاسی ا     سوف سع  ی؟ ،سش ا ا مو ه  نی و اخگتر شیلن گردوس،  االالن   ن  ک  س  

را  و  ن  ک  ک دجی ن  خگی گ   گردشرر  س نل،     ج   مو ه  سشگ   مو اخگتر   ا    س ناهیل االالن   نل گی و ناهیهو 

یا ننی سی زمنی وملزش س نرس ج چ ،چلب ج   اخالقو اختر د، ساقع خی    گردشرر  س  گل،     یا، س ا عا ادام   ی 

کیس  اخالق من او ک  س جنر ،  د، البی تع ارجنگع اق صگگ د س ام ع م مو شگگلد س سا     ک  س،شگگ  گگ رو خلاجی  نل،  گگ 

   میرک   ا،نب ط کرقرا، نننی س اگر م ماسر مییر د، ساقع اگر گردشگررا  اخالق سیاش   ک شنی سعو نلاسنی ک  موصی س میرک    

 ،ن  ت اخالق ،ا د، ا،نب ط ک  گردشررا  سنع  ی س یر  و  گر را  شی  گردشررا  س ن  د  ک زا، گردشرر  س نل،   

 خلاجی کلدر
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 مقدمه

اطالعات و »بعد از  بخش سرر و رردشگر  و توریس  5شاورا  هاانی سرر و رردشگر  و توریس   بر اساا  ممار  

بوده است. سرر  0253، سومین بخش اقتصاد  در هاان به لحاظ رشد اقتصاد  در سال «خدمات مالی»و « ارتباطات

درصد از تولید ناخالص  5209درمجموع حدود  به رردشگر  و توریس با صانای  وابساته    و رردشاگر  و توریسا   

به خود اختصاا  داده و همننین ساا  مستقی  سرر و    0253درصاد از ل  اشاتلال دنیا را در ساال     5201داخلی و 

درصد از ل  اشتلال  903درصد و سا  مستقی  اشتلال من  900از تولید ناخالص داخلی هاان  رردشاگر  و توریس  

ماهه  55هزار نرر و در  ۹322، تعداد 3۹هزار رردشگر خارهی، در سال  1122، تعداد 31ن بوده اسات. در ساال   هاا

شدت به رذار  در حوزه رردشگر  و توریس هزار رردشگر خارهی وارد لشور شدند. سرمایه 3۹22ساال رذشاته   

هزار  022 رردشااگر  و توریساا  رذار  در صاانعتله در حال حاضاار حج  ساارمایهطور افزایش یافته اساات، به

سااتاره هسااتند. تعداد  1ها  ها هت هت  در حال احداث نیز وهود دارد له بخشاای از من 122میلیارد تومان اساات و 

واحد در حال حاضاار رساایده   0222واحد در دو سااال پیش به  122برابر افزایش داشااته و از  1ها حدود ررد بوم

پذیر  ساارر و رردشااگر  و توریساا ، رتبه ایران در  اسااا  رزارش رقابت (. بر5930، و همکاران اسااتاد اساات)

ام در  551له از رتبه طور هر دوره بابود یافته به 0255از سال  پذیر  سارر و رردشگر  و توریس  شااخص رقابت 

همننین  رسیده است. 025۹ام در سال  39و رتبه  0251ام در ساال   3۹، رتبه 0259ام در ساال   33این ساال به رتبه  

لشور مورد بررسی  512امین لشور در بین  33در هایگاه  025۹با چاار پله صاعود نسابت به ساال     0253در ساال  

 ۹از  901 پذیر  سارر و رردشگر  و توریس  نمره ایران در شااخص رقابت  0253هاان قرار ررفته اسات. در ساال   

بود یافته است. ایران در میان لشورها  خاورمیانه، رتبه درصد نمره با 901، این نمره 025۹بوده له در مقایسه با سال 

به خود اختصا  داده له نسبت به سال  پذیر  سارر و رردشاگر  و توریس   ( را در شااخص رقابت 55هشات  )از  

پذیر  سرر و رردشگر  و رلن شاخص رقابت 51رلن از  52، ایران در 0253تلییر  نداشاته اسات. در سال    025۹

مربوط به رلن ممادری فناور  اطالعات و  025۹اشااته له بیشااترین میزان بابود من نساابت به سااال بابود د توریساا 

باالترین  ۹از  10۹با لسب نمره  0253ها در سال پذیر  قیمت( بوده اسات. ایران در رلن رقابت 101ارتباطات )نمره 

 ،استیر  و عزیز به دست مورده است)لشاور مورد بررسی لسب لرده و رتبه اول در هاان را   512نمره را در بین 

5931.) 

گر  پذیر  سرر و رردشپذیر  سرر و رردشگر  و توریس ، رتبه ایران در شاخص رقابتبر اساا  رزارش رقابت 

، 0259ام در سااال  33ام در این سااال به رتبه  551له از رتبه طور هر دوره بابود یافته به 0255از سااال  و توریساا 

با چاار پله صعود نسبت  0253رسیده است. همننین در سال  025۹ام در سال  39و رتبه  0251ل ام در ساا  3۹رتبه 

نمره  0253لشور مورد بررسی هاان قرار ررفته است. در سال  512امین لشور در بین  33در هایگاه  025۹به ساال  

 901، این نمره 025۹یسه با سال بوده له در مقا ۹از  901 پذیر  سرر و رردشگر  و توریس ایران در شاخص رقابت

پذیر  ( را در شاخص رقابت55درصاد نمره بابود یافته اسات. ایران در میان لشاورها  خاورمیانه، رتبه هشات  )از     

                                                           
1 . WTTC 
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، 0253تلییر  نداشته است. در سال  025۹به خود اختصاا  داده له نسبت به سال   سارر و رردشاگر  و توریسا    

بود بابود داشته له بیشترین میزان با پذیر  سرر و رردشگر  و توریس رقابترلن شاخص  51رلن از  52ایران در 

( بوده اساات. ایران در رلن 101مربوط به رلن ممادری فناور  اطالعات و ارتباطات )نمره  025۹من نساابت به سااال 

مورد بررسی لسب لشور  512باالترین نمره را در بین  ۹از  10۹با لساب نمره   0253ها در ساال  پذیر  قیمترقابت

در توسعه رردشگر  و توریس  عوام   (.5931اسماعیلی و باالیی، لرده و رتبه اول در هاان را به دست مورده است)

متعدد  تأثیررذار هساتند له امنیت شااخصاترین عام  رساترش رردشاگر  و توریساا  است، بازنگر  در ارتباط      

 باطارت لنونیمگام با رساترش این صنعت در برهه  اررانیك صانعت توریسا  و امنیت ملی یك ضارورت اسات. ه    

 هامعه، ها  رسااانه خدمات، نق ، و حم  صاانای  ملی، و داخلی امنیت چون هایی مؤلره با صاانعت این اررانیك

هدف این مقاله بررساای نقش اخالگ رردشااگر  و   .موزش و پرورش و غیره دارد، وارد فاز هدید  شااده اساات م

ایران است. سوال اصلی مقاله این است  رردشاگران و توسعه مقاصد رردشگر  و توریس  در ارتقاء امنیت  توریسا  

ه می ایران چگون در ارتقاء امنیت رردشگران و توسعه مقاصد رردشگر  و توریس  له اخالگ رردشاگر  و توریس  

 روش تجریه و تواند ایرا  نقش نماید؟ روش این مقاله لیری اساات. شاایوه رردمور  اطالعات لتابخانه ا  اساات.  

 است. تحلی  اطالعات توصیری تحلیلی

 رویکرد نظری

 اب ق ظاهر غیر و بصیرت دیدة با تناا له است انساان  باطنی سارنوشات   و نیرو معنا  به و خُلق هم  «اخالگ» للمة

 «اخالگ» اصطالح شود.می ررته ظاهر چش  با درك قاب  و محسو  صورت و شک  به خَلق مقاب ، در. اسات  درك

 رود:می لار به معنا سه به عرفی استعماالت و اخالقی متون در

 .شودمی نامیده اخالگ است انسان در له باطنی و روحی صرات و ملکات و .غرایز5

 .(5933مشنا و اسمعیلی، شود)می ررته اخالقی رفتار یا و اخالگ نیز رردد ناشی خلقیّات این از له رفتار  و .اعمال0

  معنا اسااتعمال این بر بنا شااودلهمی اطالگ خوب نرسااانی حالت یا پسااندیده رفتار به اخالگ» موارد برخی .در9

 میاسال علوم حوزة در اخالگ عل  متعارف و لالسیك مناب  تریناصلی به مراهعه با امّا. ریردمی خود به محدودتر 

 لرد: تعریف زیر شرح به توانمی را اخالگ عل  احادیث، و قرمن در من لاربرد موارد در دقت و

ند و لها را معرفی میعل  اخالگ، علمی اسات له صرات نرسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیار  متناسب با من 

شایوة تحصای  صارات نرساانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دور  از صرات نرسانی بد و اعمال ناپسند را نشان     

الوه بر ررتگو از صرات نرسانی خوب و بد، از اعمال و رفتار متناسب با بر اسا  این تعریف، عل  اخالگ ع .دهدمی

ها را نیز مورد بررسااای قرار ها و دور  از رذیلتلارها  رسااایدن به فتااایلتچنان راهلند و ه ها نیز بحث میمن

اخالگ، به عنوان  .ها نیازمند استترین علومی اسات له انسان به من مندترین و ضارور  دهد. عل  اخالگ از ارزشمی

وسایله ا  در دسات انساان برا  درررون لردن هاان، امر  واقعی است. تکام  هامعه را باید به عنوان هریانی در    

نظر ررفات لاه از قاانونمناد  ها  خود پیرو  می لندن قانونمند  هایی له نه تناا تحت تأثیر اراده و مراهی افراد     

ت افراد را هدایت می لنند. در عین حال، نباید نقش مراهی را به عنوان عام  نیستند، بلکه برعکس، اراده، مراهی و نی

 .(5931، و همکاران باپیر )اساسی از نظر دور داشت
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هر انساانی، به طور نسابی دار  مزاد  انتخاب رفتار، تعیین هدف و وسایله فعالیت است. شعور شخصی، وهدان و    

نقش بزرری دارند. در واق ، مزاد  اراده اسااات له انتخاب رفتار را اراده و لیریت خصااالت ها  او در این انتخاب، 

ممکن می لند. انتخاب اا له اخالگ، تناا بر اسا  من می تواند نقش فعال خود را ظاهر سازد ا همیشگی و بی پایان  

نتخاب )هر اسات. دفاع مستمر از مننه مورد قبول است و یا ترك دفاع در برخی موقعیت ها، به معنا  وهود مزاد  ا 

چند به صاورت نسابی( اسات. هر عم ، انتخابی اسات از میان رفتارها  مختلفک ممکن و نیز رزینشی است از میان     

لشش ها  اهتماعی. در هریان همین انتخاب مستمر است له انسان، نیرو  خود را وقف دفاع از مزاد  انتخاب می 

 .(5935، باسمنجی و حیدر )لند

عنوان تنااا عام  تعیین لننده رفتار بذذیری ، مسااائولیت، هنبه ا  لامالال اخالقی به خود می  ارر اخالگ فرد  را، باه  

ریرد و هر فرد به طور لام ، مسااائول لارها  خود خواهد بود و هر راه عم  غیراخالقی از او سااار بزند، تناا خود 

عنوان عام  نیرومند  در نظر  اوساات له متا  و رناهکار اسااتن اما ارر شاارای  عینی و واقعیت ها  موهود را به  

بگیری  له رفتار مدمی را تعیین می لنند، هریان فرگ می لند. چه بسیار پیش می مید له رفتار مدمی، دلیلی بر بدبختی 

اخالگ از لحاظ ارزش ها و مرمان ها  معنو  در مبارزه به خاطر مردم اهمیت دارد. این مبارزه له  .اوست، نه رناه او

مراهی مردم انجام می شاااود، نه تناا به عنوان یك هدف، بلکه به عنوان شااارط الزم برا  پیشااارفت   در راه اعتال 

اخالگ انساانی در رذر زمان، در فعالیت هامعه مؤثر است   .اخالقی و رفتار مدمی، مورد تجزیه و تحلی  قرار می ریرد

مناف  مردم به لار می رود و مناا را برا   و در هات معینی عم  می لند و مانند سااالحی در هریان مبارزه و دفاع از

 .(5939بایبورد  و لریمیان، )فعالیت مشترك، سازمان می دهد

نامراهی و فریب خوردری مردم تا زمانی ادامه دارد له پشااات هر همله، مناف  خود یا دشااامنان خود را تشاااخیص 

 اخالقیات متراوت، بازتاب مناف  رروه .ستندندهندن چرا له عقاید اخالقی به دلی  نابرابر  ها  موهود، یك دست نی

ها  متراوت هامعه اند. این تراوت، ریشاااه در رواب  بین رروه ها دارد. در واق ، رروه ها  متخاصااا ، اعتقادها  

موضوع اخالگ برا  مردمی له لار می لنند و زحمت  .اخالقی اااا اهتماعی ا  دارند له نشانگر مبارزه بین منااست

اب  رروه ها  مقاب  منان، من قدر ساده نیست له در برخورد اوّل، روشن باشد. دورانه بودن اخالگ، می لشند، در مق

نشاانه ناسازرار  من استن چرا له همان چیز  له برا  باالدستی ها خیر و بر لت و سود است، برا  مردم محروم،  

ی اندیشه ها و تصورهایی را له به سود باعث رنج و ساختی اسات و به همین هات، باالدستی ها معنا و مراوم واقع  

انسان ها )اعتا  هامعه(، در هریان زندری، دارا  شخصیتی یك هانبه، همیشگی و بدون  .منااسات، پناان می لنند 

تلییر و تحول نیساتند. به همین هات، هر شاخصیت را باید در هریان پرفراز و نشیب زندری مورد بررسی قرار داد.   

خالص و ویژه من فرد نیسااتن بلکه از من ها له هر فرد  در هریان لار روزمر ه در  شااخصاایت هر فرد، شااخصاایت

رواب  مختلف با افراد رونارون قرار دارد و در ضامن، با اساوه ها  عینی و شخصیت ها  برهسته تاریخی مشنا می   

 .(5939، و همکاران بخارایی)رردد، شخصیت او به طور معمول، ترلیبی از شخصیت ها  مختلف است

می توان با ایجاد شارای  اهتماعی و تعلی  و تربیت، شخصیت فرد را تلییر داد. این تلییرات، در افراد، نسبی است و  

شاادّت و ضااعف دارد. با توهه به تأثیرات ارثی )کنتیك(، می توان زمینه اسااتعدادهایی را له به صااورت ارثی به فرد 

هر فرد، از شارای  رونارون، تأثیر می پذیرد و در شرای    .  نمودمنتق  شاده اند، رشاد داد و یا از رشاد من هلوریر   
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مختلف، والنش ها  مختلف بروز می دهد. همیشه اشخاصی له در طی زندری خود موفق به خودساز ، پرورش و 

سااخت روحیه خود شاده اند، ه  در شارای  ساخت و مصیبت بار، قادر به مقاومت و پایدار  هستند و ه  با قرار     

در موقعیت ها  برتر، خصاالت ها  انسااانی )تعاد، وفادار  و احترام به حقوگ دیگران( را حرا و از قدرت ررفتن 

 .(593۹، و همکاران بیات)خود، سوء استراده نمی لنند تا نرسانیات و اغراض شخصی خود را ارضا لنند

ند ا لوشش و پشتکار، سعی لوظیره هر انساان، حک  می لند له به پیشرفت و خوش بختی دیگران، اهمیت دهد و ب 

و  در زندری .له خودش پیشاارفت لند، نه این له دیگران را عقب بزند و مناا را خوار لند تا خودش پیشاارفت لند 

رواب  متقاب  انساان ها ممکن اسات هر لس اشاتباه لند. دوساتان باید نسبت به یکدیگر حالتی از اعتماد و اغماض     

د بین اشاتباه دوساتانه )له طبیعی به نظر می رسد( با خیانت ملرضانه و سوء   داشاته باشاندن اما روشان اسات له بای    

استراده، فرگ رذاشت. رواب  اهتماعی و زندری خانوادری بر پایه وهه اشتراك ها  فرهنگی و دوستی ها  وفادارانه 

دنیا به عنوان  روحیاات هر فرد و پاایبند  ها  اخالقی و  را می توان با مننه له مردم همه ها    .اساااتوار اسااات

قراردادها  اخالقی و انساانی پذیرفته اند، مورد بررسی قرار داد. درو،، در همه ها  دنیا زشت و بد است. دورویی،  

تامت زدن، بی وفایی، تمسخر و تحقیر دیگران، تبعیض و ... نیز چنین اند. هامعه ا  له نسبت باالیی از اعتا  من، 

خالقی بیشتر  به فرزندان خویش ارائه می دهد و فشار بیشتر  برا  اصالح خود و افراد اخالقمند باشند، الگوها  ا

لام برداشااتن به سااو  زندری اخالقی به اعتااا وارد می مورد. در نتیجه می توان ررت له تالش فرد فرد اعتااا    

بعد را نیز در هامعه برا  خودسااز  اخالقی، خیلی زود، به موهی اهتماعی تبدی  می شود له دیگران و نس  ها   

 .(5930بیکی، )بر می ریرد

 بحث

اخالگ رردشاگر  و توریسا  از من دساته مباحای اسات له در ادبیات رردشگر  و توریس  ایران لمتر مورد توهه     

عنوان یکی از موضااوعات مرتب  با رردشااگر  و توریساا  پایدار و   قرار ررفته. اخالگ رردشااگر  و توریساا  به 

ر ها  رردشگر  و توریس  به به معنا  اندیشایدن درباره پیامدها  ناشی از فعالیت رردشاگر  و توریسا  مسائوالن   

ا  ویژه لشورهمحی  زیسات، اقتصااد و مردمان بومی و محلی در هامعه میزبان است. تجربه بسیار  از لشورها، به  

باره و بدون ه توسعه یکدر حال توساعه، درباره روبرو شدن با پیامدها  منری رردشگر  و توریس  له بیشتر در نتیج 

میالد  با تشکی   0221را بر من داشت تا در سال  5ریز  پیدا شاده بود، سازمان هاانی رردشگر  و توریس   برنامه

هایی را برا  افراد و ناادها  فعال در بخش رردشگر  و نامه، شیوه«لمیته هاانی اخالگ در رردشاگر  و توریس   »

بر  ها  اخالقی و همننین ارزیابی و نظارتنامهاین لمیته، رسترش و ارتقا  شیوه توریسا  تنظی  لند. وظیره اصلی 

رد  ها  راهبنامهاهرا  اصااول تعیین شااده اساات. البته باید به این نکته اشاااره لرد له الزامی برا  پیرو  از شاایوه 

بند  دهنده میزان پایشااده، نشااانئهتواند عالوه بر افزایش لیریت خدمات ارالار بسااتن مناا میرمان بهنیساات، اما بی

. (5931 ،و همکاران پوراحمد)فعاالن این صانعت به بحث رردشگر  و توریس  پایدار و لنترل پیامدها  منری باشد 

ها  اخالگ رردشااگر  و توریساا ، به حدالار رساااندن مناف   نامهرو  ه  رفته نیز، هدف از تایه و انتشااار شاایوه 

                                                           
1 . UNWTO 
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ند تواا  اساات له میشااگر  و توریساا  و به حداق  رساااندن پیامدها  منری بالقوهها  فعال در صاانعت رردبخش

میالد ،  0253تا ماه موری  سااال  .محی  زیساات، اقتصاااد و میراث فرهنگی در هوام  میزبان را تحت تأثیر قرار دهد

ها  صورت داوطلبانه فعالیتلشور هاان به 11شارلت خصاوصای فعال در صانعت رردشگر  و توریس  از      111

اند. الزم به ذلر اساات له متاساارانه نام هیک شاارلت و  ها  اخالقی تنظی  لردهنامه  پیرو  از شاایوهخود را بر پایه

 .(5933، و همکاران پورهعرر)خوردچش  نمیشرلت خصوصی به 111نااد  از ایران در میان این 

ه رذشااته ساابب هلب توهه بساایار  از لشااورها، لسااب و لارها و پژوهشااگران    از همله دالیلی له در یك ده

  از روبرو شدن با پیامدها رردشاگر  و توریس  به مقوله اخالگ رردشگر  و توریس  شده، به دست موردن تجربه 

ر  ارونه له مزایا  فراوانی در توسعه سری  رردشگر  و توریس  برا  بسیمنری رردشاگر  و توریس  است. همان 

 اندرلارانلند. بنابراین، دسااتزیساات را تادید میاز مردمان و نواحی وهود دارد، خطراتی نیز هوام  بومی و محی  

ند تا با در پیش ررفتن راهکارهایی، از توزی  متوازن و عادالنه اریرندران رردشااگر  و توریساا  موظف و تصاامی 

  اهتماعی مطمئن شاوند. در اینجا هدف از طرح موضوعی  هامزایا  رردشاگر  و توریسا  در میان اقشاار و رروه   

رذاران رردشاااگر  و توریسااا  به یکی از همنون اخالگ رردشاااگر  و توریسااا ، هلب نگاه مدیران و سااارمایه

داف تواند به لسب اهریز  و توسعه رردشگر  و توریس  میموضاوعاتی اسات له توهه به من از مغاز فرایند برنامه  

خاطر داشت این است له در واق  و بنا به ممارها  پایدار یار  رساند. مننه بایستی همواره بهرردشاگر  و توریس   

ر  و رردشگ” صنعت“توان مدعی وهود سختی میالمللی، بهها و استانداردها  بینرردشگر  و توریس ، زیرساخت

رها  همسایه در منطقه خاورمیانه را توریسا ، به معنا  واقعی من، در ایران شدن صنعتی له حتی توان رقابت با لشو 

ها و پرهیز از رفتارها، شعارها و داشاته باشاد. پس با عل  به این وضاعیت، باتر من اسات له ضامن پذیرش واقعیت     

زده، در رام نخست بدانی  له ارائه هررونه راهکار  برا  توسعه رردشگر  و ها  احسااسای و شاتاب   اهرا  برنامه

افزار  مدرن و مورد نیاز افزار  و نرمها  سختها، قواعد و زیرساختشانایی با سایاسات   توریسا  در ایران بدون م 

هایی برا  ارتقا  اخالگ نامهساااز  شاایوهلارریر  و بومیبرا  توسااعه رردشااگر  و توریساا  پایدار )همنون به 

  در دستاورد پذیر و مسئوالنه( محکوم به شکست بوده ورردشاگر  و توریسا ، رردشاگر  و توریسا  دساتر      

ها تجربه و مزمون و خطا  بلندمدت نخواهد داشاات. عالوه بر اینکه مشاانایی با برخی مراهیمی له دسااتاورد سااال  

اند، این امکان را به ما خواهد طور هد  در فرایند توساعه رردشگر  و توریس  درریر بوده لشاورهایی اسات له به  

ها و المللی، سیاسترردشاگر  و توریسا  و لشااندن رردشگران بین    ریز  برا  توساعه داد تا از مغاز فرایند برنامه

ا  درسات و علمی اساتوار لنی . برا  نزدیکی هر چه بیشتر به پارادای  ها  رردشگر  و   ها  خود را بر پایهفعالیت

  یتوریساا  پایدار، مراوم اخالگ در لانون توهه   رردشااگر  و توریساا  قرار ررفته اساات تا از یك طرف با مح 

  ا شاایوه به بخش هر در صاانعت این فعاالن و میزبان هامعه با دیگر طرف از و اهتماعی –زیساات، محی  فرهنگی 

 .(5935پیشرو و میکائیلی، شود) رفتار اخالقی

اخالگ بخشای از فلسره است له به نظامند ساختن و معرفی رفتار ها  صحی  و غل  می پردازد. سه حوزه عمده در  

مطالعات اخالگ، فرا اخالگ، اخالگ هنجار  و اخالگ لاربرد  اسااات. اخالگ لاربرد ، همان چیز  اسااات له فرد 

رد  در حوزه لسااب و لار تکام  پیدا موظف اساات در شاارای  یا در حوزه عم  خا  بدان عم  لند. اخالگ لارب
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لرده اسات. اخالگ در رردشگر  و توریس  شاخه ا  از اخالگ لاربرد  محسوب شده و در واق  به وسیله اخالگ،  

بساتر  برا  مسئولیت پذیر  مشترك در رردشگر  و توریس  فراه  می شود. توسعه   لنترل نشده   رردشگر   

بدون توهه به اصااول پایدار  منجر شااد رویکردهایی به لار ررفته شااود له  5332و  53۹2و توریساا  در دهه ها  

تناا درصاادد تحقق حدالار  مناف  تعداد محدود  از ذ  نرعان باشااد. پیامدها  ناشاای از این نوع نگاه منجر شااد،  

د توهه به ناخالگ در رردشاگر  و توریسا  بیش از پیش مورد تالید قرار ریرد. رسیدن به اصول توسعه پایدار نیازم  

مراهی  اخالقی در رردشاگر  و توریسا  اسات. در چند دهه   اخیر نیز رردشاگر  و توریسا  مسئوالنه به عنوان      

روند  قاب  توهه در هات اتخاذ شایوه ها  بازاریابی و مصرف اخالقی در رردشگر  و توریس  مطرح شده است.  

اتراگ می افتد له مسافرین یك مقصد یا افراد  له رردشاگر  و توریس  اخالقی اما اصطالحی است هدید و زمانی  

قصاد توساعه رردشاگر  و توریسا  در منطقه ا  خا  را دارند، به مسائ  اخالقی چون عدالت اهتماعی، حقوگ     

بشار، رفاه حیوانات و حرا محی  زیسات توهه نمایند. در حقیقت رردشاگر  و توریسا  اخالقی، تشویق مصرف     

پرهیز از مشاااارلات در فعاالیت هایی اسااات له از نظر اخالقی منری تلقی می   لننادراان و فعااالن صااانعات باه      

 .((.5933تصدیقی، )شوند

 در الگاخ میزبان، هامعه و رردشگر میان برد –در پارادای  پایدار  و در راساتا  حرا مناب  و برقرار  رابطه   برد  

 دهش ررفته نادیده اغلب له امیم عنصر رردشاگر  و توریس   توساعه  در. شاود  می مطرح رردشاگر  و توریسا   

 و فرهنگی اهتماعی، تلییرات در ما  عاملی رردشااگر  و توریساا  زیرا اساات اخالقی ضااواب  و تعادات اساات،

د. در نتیجه، تدوین ضواب  اخالقی از اهمیتی خا  برخوردار است زیرا رردشگر  رو می شمار به محیطی زیسات 

و توریساا  مبتنی بر اخالگ الزمه   موفقیت در توسااعه پایدار رردشااگر  و توریساا  اساات. لدها  هاانی اخالگ 

اهزا اص  اساسی له  52، تصویب لرد له شام  5333رردشاگر  و توریسا  را ساازمان هاانی هاانگرد  در سال    

 :اقتصاد ، اهتماعی، فرهنگی و سرر و رردشگر  و توریس  را در بر ررفته است له به این شرح است

 مشارلت رردشگر  و توریس  در درك متقاب  و احترام بین مردم و هوام : 5ماده 

 رردشگر  و توریس  به عنوان ابزار  برا  تحقق اهداف فرد  و همعی: 0ماده 

 توریس ، یك عام  توسعه پایداررردشگر  و : 9ماده 

 رردشگر  و توریس ، برا  حرا میراث فرهنگی بشر و مشارلت در حرا من: 1ماده 

 رردشگر  و توریس ، یك فعالیت مرید برا  لشورها  میزبان و هوام : 1ماده 

 لنندران در توسعه رردشگر  و توریس وظایف مشارلت: 1ماده 

 حق رردشگر  و توریس : ۹ماده 

 مزاد  حرلت رردشگر  و توریس : 3ماده 

 حقوگ لاررران و لارمفرینان در صنعت رردشگر  و توریس : 3ماده 

 (5939، و همکاران هواد  ارهمند )اهرا اصول اخالگ هاانی رردشگر  و توریس : 52ماده 

ورود به هامعه میزبان رردشاااگران به عنوان هامعه میامان دارا  ارزش ها و باورها  فرهنگی متنوع هساااتند، اما با 

برا  لساب پذیرش و اساتقبال باید ضامن حرا شائون و اصول پذیرفته شده من هامعه، احترام و ادب را رعایت و     
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احساا  تعلق خاطر را نسابت به من سارزمین داشاته باشند. در واق  رردشگران مسئوالن فرهنگی مسئولیت پذیر      

هوام  احترام بگذارند. هوام  میزبان نیز با توهه به اینکه از  هسااتند له باید به حرا محی  زیساات و فرهنی سااایر 

مح  درممدها  رردشاگر  و توریسا  به توسعه ا  فراخور دست یافته اند باید بتوانند تعام  مابت و سازنده ا  را   

راین بناببا رردشاااگران برقرار ساااازند منگونه له رردشاااگران را متقاعد لنند له دوباره از این مقصاااد بازدید لنند. 

رردشااگر  و توریساا  فعالیتی دو سااویه اساات. اما باید به این ما  نیز توهه داشاات له درصااد قاب  توهای از     

رردشاگران در ساط  هاان با عالیق و ساالیق مختلف و انگیزه ها و اهداف متراوت اقدام به رردشگر  و توریس     

هماهنی برا  هوام  رردشگر پذیر دست یافت تا بتوان می لنند، از این رو باید به یك شایوه نامه یا دساتورالعمللی   

لادهایی را تدوین و افراد را ملزم به رعایت مناا سااااخت. این لدها می توانند برنامه ها  فرهنگی نگارش یافته ا   

 لنگردو  وچرمنیان)براساا  ویژری ها  هوام  مقصد باشد، نه یك برنامه هاانی دیکته شده برا  همه فرهنی ها 

 .(5930یکی، بعلی

اند نظران دانشگاهی، اهمیت اخالگ را دیر درك لردهمحققان براین باورند له صنعت رردشگر  و توریس  و صاحب

  اند. توریسااو عمدتاال تأثیرات رردشااگر  و توریساا ، باالخص تأثیر من را بر محی  زیساات مورد توهه قرار داده  

ها  خود صنعت رردشگر  و توریس  را سعی دارد با فعالیت ا  له مقرش در بریتانیاسات، لنسارن، ساازمان خیریه  

ها  اهبار ، استراده نابجا از مب، شرای    تعارضاات فرهنگی، لو  دادن محورتر لند. این ساازمان در زمینه اخالگ

 محیطی فعالیتها  زیستلشای هنسای از لودلان در رردشاگر  و توریسا  و مسایب     لار ، اساتامار زنان و باره 

خوانی  له سااااالنه بیش از یك میلیون لودك مورد مزار و اذیت هنسااای در رزارش توریسااا  لنسااارن می. ندلمی

ی از شوند. در برخها  رردشاگر  و توریسا  استامار می  ها هوان نیز در فعالیتریرند و میلیونرردشاگران قرار می 

شود. مردمان بسیار  نیز لف هدایت میها  رلشورها  هنوب شرگ مسیا، مب مورد نیاز مردم محلی به سمت زمین

ها  رردشگر  و توریس  ها  ملی و ترریحگاهها  مناا، پاركها  خود را ترك لنند تا در زمیناند زمینوادار شاده 

لارریر  قوانین اخالقی در رردشگر  و هایی له در باال ذلر شد، بهرغ  سوء استرادهبا این حال، علی. سااخته شاود  

نرعان مفرین بوده اسات، زیرا صانعت رردشگر  و توریس  بسیار رسسته است و دارا  ذ   ره مشاک  توریسا  هموا 

باشاااد. دیدراه رردشاااگران، توررردانان و هوام  محلی در مورد رفتارها  اخالقی متراوت اسااات و در فراوانی می

نابراین اوت رریزناپذیر است، بها ِ اعتقاد ِ فرهنگی و دینیِ مترالمللی تما  با سایسات   رردشاگر  و توریسا  بین  

همواره مشاخص نیسات له رردشاگر هنگام بازدید از مقصاد به لدام نظام ارزشای باید پایبند باشد. در تالش برا       

 ها ووساایله صاانعت رردشااگر  و توریساا ، حکومتبرطرف لردن این مسااائ ، مجموعه قوانین اخالقی فراوانی به

ها و توررردانان نر  ببرند. ز این طریق رردشاااگران، هوام  میزبان، حکومتاند تا اهاا تدوین و تنظی  شاااده انجمن

 بستر یك رد قبول غیرقاب ( یا) و قبول قاب  رفتار از افراد لردن مراه برا "براساا  دیدراه مالو  و فن  این قوانین  

 بیرون و درون در – اخالقی مختلف ها تخطی به والنش در قوانین این اخیر ها ساال  در. اندشاده  طراحی "خا 

 (.5931، و همکاران حاتمیاند)لرده پیدا توسعه – رردشگر  و توریس  صنعت از

ا( و هریرند: قوانین اخالقی )براسااا  ارزشرودوین و فرانساایس معتقدند له قوانین لردار  در دو دسااته قرار می 

ها در محیطی خا (. در زیر به تعداد  از قوانین لردار  هدید در رردشگر  و توریس  قوانین رفتار  )عم  به من
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شاود. این مجموعه قوانین مختلف حالی از وهود عوام ، مسائوالن و مخاطبان بسایار زیاد در این صنعت    اشااره می 

حاص  لار )و توریس  لشی هنسی در سرر و رردشگر  قوانین رفتار  برا  صیانت از لودلان در مقاب  باره: است

ها  یونیساف، پایان دادن به روسذیگر  و قاچاگ لودلان و سازمان هاانی هاانگرد (. این مجموعه قوانین  ساازمان 

 .ریردنر  فراوانی را در بر میها  ذ المللی تدوین شده و رروهها  بینتوس  سازمان

ص  لار استاندار  لیپ غربی در مفریقا  هنوبی(. این )حاقوانین رفتار  و اخالقی راهنمایان رردشگر  و توریس  

قوانین لردار  برا   .طور خا  راهنمایان تور استوسایله یك دولت محلی تدوین شاده و مخاطب من به  قوانین به

)حاص  لار صندوگ پول هاانی برا  حیات وحش(. این قوانین توس  یك سازمان خیریه  "رردشاگران قطب شمال 

لند تدوین شااده و هدف من مموزش رردشااگرانِ بازدیدلننده از قطب   حیات وحش فعالیت مینههاانی له در زمی

 .هایی در مورد حراظت، پاسدار  از تنوع زیستی، اقتصاد محلی و ایمنی استشامال اسات. این قوانین حاو  توصیه  

جموعه قوانین هاانی اخالگ المللی النون دارا  یك معالوه بر این قوانین خا ، صانعت رردشگر  و توریس  بین 

رونه تشری  میالد  از سو  سازمان هاانی هاانگرد  منتشر شد. این مجموعه قوانین این 0225اسات له در ساال   

نرعان در توسااعه رردشااگر  و توریس  مجموعه اصاول هامعی له هدف مناا راهنمایی و هدایت ذ  "شاده اسات:   

ز  و محلی، هوام  محلی، صانعت رردشگر  و توریس  و شاغالن  ها  مرلنرعان عبارتند ازحکومتاسات. این ذ  

 3  (. این مجموعه0225)ساااازمان هاانی هاانگرد ،  "المللی و داخلیاین صااانعت و همننین بازدیدلنندران بین

ها  ا  نیز در مخر وهود دارد له به تشری  رویهریردن البته مادها ، طیف وسایعی از مسائ  اخالقی را در بر می ماده

ها به لمیته اخالگ رردشااگر  و توریساا  سااازمان هاانی هاانگرد    ساااز  و ارهاع شااکایت هار  برا  پیاده

لند: رواب  بین رردشگران و سالنان محلی، رضایت و لامیابی پردازد. این مجموعه قوانین به موارد ذی  اشااره می می

دها و ساز  مناف  رردشگر  و توریس  برا  مقصیشینهرردشاگران، توسعه پایدار، بابود و تقویت میراث فرهنگی، ب 

حاهی )نرعان شاام  هوام  محلی، مزاد  حرلت رردشاگران، و حقوگ لاررران در صنعت رردشگر  و توریس   ذ 

 (.5939پور، اسماعیلی و لیان

ن، للی و   بودالبته قوانین اخالقی بساایار  در رردشااگر  و توریساا  وهود دارند له به دالی  مختلری مانند تکرار

ندران لناند . به یقین، برا  موفقیت قوانین اخالقی به مصااارفهام  بودن و دشاااوار  اهرا، مورد انتقاد قرار ررفته

س  لنندران در مورد رردشگر  و توریا  نیاز اسات له از این قوانین تبعیت لنند. ولی باید دید له مصارف  پرانگیزه

لنی  ررایی اخالقی رشد لرده است، زیرا مشاهده میها  اخیر مصرفر سالشاك، د اخالقی چه دیدراهی دارند؟ بی

شاوند طرفداران بیشتر  پیدا لرده و عالقه به بازارها  محلی و غذاهایی  لاالهایی له در شارای  منصارانه معامله می  

  اخالقی و توریسلنندران در مورد رردشگر  له تولید محلی هساتند، افزایش یافته است. برا  درك دیدراه مصرف 

دهند له بیشتر رردشگران، مقصدها  خود را براسا  مطالعات فراوانی صاورت ررفته اسات. این مطالعات نشان می  

لنند و برا  شمار اندك ولی رو ب رشد  از مناا، معیارهایی چون قیمت، مب و هوا، تساایالت و اقامت انتخاب می 

لند له میالد  خود بیان می 0221میت دارد . مینت  در رزارش سااال مسااائ  اخالقی و تعاد اخالقی توررردانان اه

ار لند له بازبینی میبند  لرد. او پیشمدار طبقهتوان تحت عنوان رردشااگران اخالگدرصااد از مسااافران را می  5۹

 (.5931حاهیانی، )درصد در سال رشد لند 01سررها  مسئوالنه با نرخ 
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 نقش امنیت در گردشگری و توریسم

ردشگر  و ر رسترش عام  شاخصترین امنیت له هستند تأثیررذار متعدد  عوام  رردشگر  و توریس  توساعه  در

 این رشرست با همگام. است ضرورت یك ملی امنیت و توریس  صنعت اررانیك ارتباط در بازنگر  است، توریسا  

 ق ،ن و حم  صاانای  ملی، و داخلی امنیت چون هایی مؤلره با صاانعت این اررانیك ارتباط لنونی برهه در صاانعت

 میان لارشناسان اعتقاد است. به شاده  هدید  فاز وارد دارد، غیره و پرورش و مموزش هامعه، ها  رساانه  خدمات،

ردشگر  ر ساختاا  زیر توسعه له چرا دارد وهود شده تعریف رابطه امنیت، توسعه و ثبات و رردشگر  و توریس 

 اتیاطالع و امنیتی دساتگاهاا   رساترده  مشااارلت و مناسااب تبلیلات و فرهنگی دسااتگاهاا  همکار  و توریسا ، 

 صاانعت تأثیر و نقش داشاات، خواهد همراه به نیز را ملی امنیت توسااعه رردشااگر  و توریساا ، توسااعه با همزمان

 مناب  دنبو دارا وهود با یافته توسعه لشورها  الاریت له است چنان لشور یك ملی امنیت توریسا   در هاانگرد 

 و درانلنن بازدید مستقی  حتور. شوند متمرلز توریسا   صانعت  رو  بر دهند می ترهی  درممد، و اقتصااد   لالن

شگر  و ررد امن قطب یك بعنوان را لشور من فرهنگی، تبادالت و اقتصاد توسعه بر عالوه لشور یك در رردشگران

 میزان رد له است مساائلی  مامترین از یکی رساترده  معنا  در امنیت له منجا تا لند می معرفی هاانیان به توریسا  

 (.5931زاده، حسناست) تأثیررذار دیگر لشور هر به سرر برا  خارهی رردشگران تقاضا 

 توهه وردم باید رردشگر  و توریس  و ملی امنیت رابطه له باورند این بر رردشگر  و توریس  لارشاناساان   النون

 و لیداخ واقعیتاا  شناخت و خارهی رردشگران حتور ساایه  در ملی امنیت از هدید  تعریف بطوریکه ریرد قرار

 ترشرس عام  شااخصاترین   ملی و داخلی امنیت ترتیب این به. اسات  الزم و ضارور   ابزار یك خارج به مناا انتقال

 توریس  امر در پیشرو لشورها  مشاخصات  با را خود خواهد می له اسات  لشاور   هر در رردشاگر  و توریسا   

د. لر لمك رردشااگران هلب برا  مساااعد  زمینه توان می خارهی رواب  در زدایی تنش ساایاساات با. دهد تطبیق

 نهزمی و رردد تبلیغ مطلوب نحو به مرزها از خارج در رردشااگر  و توریساا  ها  هاذبه له دارد ضاارورت بنابراین

 .مید فراه  خارهی رردشگران ممد و رفت ساولت برا  الزم ها 

 لامالال  ا پدیده اقتصاد  توسعه و رشد له معتقدند شاخه این لارشناسان و رردشگر  و توریس  توسعه ساازماناا  

 .ستا رردشگر  و توریس  صانعت  بیند می مسایب  شادت  به له اقتصااد   ها  بخش از یکی و بوده محور امنیت

ردشگر  ر زمانی نیز و است لشور من در ملی امنیت ثبات از نشان لشور هر در رردشگر  و توریس  صنعت توسعه

 مقاصااد .باشااد شااده بیشااتر رردشااگران امنیت تأمین برا  من دولت توهه له یابد می رونق لشااور در و توریساا 

 شود، ینتأم مناطق این در امنیت له صورتی در است، پرالنده لشور یك مختلف نقاط تمام در رردشگر  و توریس 

 ناات نه لشااور یك به خارهی رردشااگران ورود این بر عالوه و یابد می افزایش نیز لشااور من ملی امنیت ضااریب

 (.5933حسینی، لند) می لمك نیز من تحکی  به بلکه شود نمی ملی امنیت تادید موهب

 میزبان سیاسی ها  اندیشه و هوام  -

 له خاصاتر   معنا  در اغلب را( میزبان هامعه رردشاگر  و توریساا   مقوله در)  هامعه ساایاسای،  ها  اندیشاه  در

 .شناسند می شود می نامیده مدنی هامعه
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 وفادار  دهنده نشان و قانون چارچوب در اهتماعی است، مربوط سیاسی اهتماع به خود اولیه شک  در مدنی هامعه

 و نددانست می متمدن زندری پایه را بشاردوسات   و منظ  هامعه همننین اولیه سایاسای   مترکران. باشاد  می دولت به

 هستند. ذیراپ خوبی به را قومیتاا دیگر میزبانی ویژه به فرهنگی تعام  توانایی هوام  اینگونه له است این بر اعتقاد

 شونتخ و نامرامی به فروافتادن از و لرد تأمین را اهتماعی تعادل توان می باز سایاسای   نظام یك در له معتقدند مناا

 و دهش برقرار من در اهتماعی تعادل له باز سایاسی  نظام این در میزبانی شارای   توان می له لرد. اینجاسات  هلوریر

 زیرا ارندبگذ احترام یکدیگر به و اهتماعی قوانین به باید عاق  انساناا  نظام این در و داد انجام اقتصاد  محاسابات 

 سازمان لارشناسان عقیده به. شود می ناامنی دساتخوش  هامعه و رفته بین از اهتماعی امنیت یکدیگر به احترام بدون

 اب رردشگر  و توریس  در رذار  سرمایه پایدار توسعه به رسیدن برا  الزم شارای   رردشاگر  و توریسا    هاانی

 ایدارپ توسعه به توان نمی من بدون و باشد می ا  منطقه و ملی سط  در هوام  امنیت و سیاسی ها  اندیشاه  بر اتکا

 .(5930، و همکاران فرخوشاندیشید)

امنیت و رردشاگر  و توریسا ، پارامترها  یك معادله هستند له نسبتی مستقی  با ه  دارند. در واق  همان طور له   

یکی از عوام  ما  توساعه رردشاگر  و توریسا  وهود امنیت اسات، رونق رردشگر  و توریس  در یك منطقه و     

ته نباید فراموش لرد له این قتیه همیشه تردد رردشاگران در یك مقصاد، موهب به وهود ممدن امنیت می شود. الب  

ه  صاادگ نیست، چرا له در برخی مواق ، وهود پدیده رردشگر  و توریس  و رفت و ممد رردشگران باعث ناامنی  

 شده است. با این وهود، صنعت رردشگر  و توریس  و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با ه  دارند.

شک  نخواهد ررفت و سخن ررتن از رردشگر ، بیاوده خواهد بود. براسا   اصاوالال تا امنیت برقرار نباشاد، سرر   

ها  لنند و در پی من است له فعالیتمن چه ررته شد، هرراه در سط  هامعه بستر مناسبی فراه  باشد، افراد سرر می

ها به من هررزیابند و ارر رردشاگران نسبت به مقصد  احسا  ناامنی داشته باشند،  مربوط به رردشاگر  رونق می 

طور امنیت و رردشاگر ، پارامترها  یك معادله هساتند له نسبتی مستقی  با ه  دارند. در واق  همان   .لنندسارر نمی 

له یکی از عوام  ما  توساعه رردشاگر  وهود امنیت است، رونق رردشگر  در یك منطقه و تردد رردشگران در   

ته نباید فراموش لرد له این قتیه همیشه ه  صادگ نیست، چرا شود. البیك مقصد، موهب به وهود ممدن امنیت می

 صنعت وهود پدیده رردشاگر  و رفت و ممد رردشگران باعث ناامنی شده است. با این وهود،  له در برخی مواق ،

امنیت در این مورد ه  باید دانست و اعتقاد داشت له مالك  .رردشاگر  و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با ه  دارند 

در رردشاگر ، احسا  امنیت توس  رردشگران است. از طرفی این مساله بسیار حائز اهمیت است له بدانی  امنیت  

موفقیت و رشاااد پایدار رردشاااگر  در ررو عملکرد مناساااب چرخه   .هایی باید به وهود بیاوری را در چاه مقوله 

در  ها هر یكدهند. این مولرها تشکی  میرردشاگر  و عناصار متعدد  است له رو  ه  رفته سیست  رردشگر  ر  

ها ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مامترین این فالتورها له رونق سیست  مذلور اهمیت خاصی داشته و با سایر مؤلره

امنیت در حالت عمومی  .است« امنیت رردشگران و مقصدها  رردشگر » و توساعه رردشاگر  در ررو من است،   

شااود. ها محسااوب میهانی و مالی مسااافران و رردشااگران له از وظایف اولیه و اساااساای دولتدر برریرنده امنیت 

شوند را تأمین لنند و برا  المللی له وارد مرزها  یك لشاور می ها موظف هساتند له امنیت رردشاگران بین  دولت

 .(5935ذوالقدر و لرمی، )این لار از هیک تالشی دریغ نورزند
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ن نکته لنند باید ایسایار  از تمایدات دستیابی به امنیت، افراد هامعه باز ه  احسا  ناامنی می و اما، وقتی با وهود ب

ا ، احساااا  امنیت به مناا القا شاااود. در این رونهرا به یاد مورد له مردم خود را در امان نخواهند دید مگر اینکه به

 مورند.وهود میند له احسا  امنیت را در هامعه بهمیان، وهود نظ  اهتماعی و اهرا  عادالنه قانون از موارد  هست

و ناایتا باید دانساات و به این موضااوع اعتقاد داشاات له مالك امنیت، احسااا  امنیت در میان اقشااار مختلف مردم  

اصاوال تا امنیت برقرار نباشاد، سارر  شاک  نخواهد ررفت و ساخن ررتن از رردشگر  و توریس ، بیاوده       اسات. 

لنند و ا  مننه قبال ررتی ، هرراه در ساط  هامعه هاانی بساتر مناسبی فراه  باشد، افراد سرر می  خواهد بود. براسا 

و ارر رردشااگران نساابت به مقصااد   ها  مربوط به رردشااگر  و توریساا  رونق یابددر پی من هسااتند له فعالیت

وریساا ، پارامترها  یك معادله لنند. امنیت و رردشااگر  و تاحسااا  ناامنی داشااته باشااند، هررز به منجا ساارر نمی

طور له یکی از عوام  ما  توسعه رردشگر  و توریس  وهود هساتند له نسابتی مستقی  با ه  دارند. در واق  همان  

وهود ممدن امنیت اساات، رونق رردشااگر  و توریساا  در یك منطقه و تردد رردشااگران در یك مقصااد، موهب به

له این قتایه همیشاه ه  صادگ نیست چرا له در برخی مواق ، وهود پدیده   شاود. البته نباید فراموش لرد  امنیت می

وممد رردشگران باعث ناامنی شده است. با این وهود، صنعت رردشگر  و توریس  و رردشاگر  و توریس  و رفت 

دشگر  رر مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با ه  دارند. در این مورد ه  باید دانست و اعتقاد داشت له مالك امنیت در

و توریسا ، احساا  امنیت توس  رردشگران است. از طرفی این مسئله بسیار حائز اهمیت است له بدانی  امنیت را   

و  باراتیذوقی)ا  له برا  ح  من نیازمند شااناخت تادیدها هسااتی  وهود بیاوری ن مساائلههایی باید بهدر چه مقوله

 .(5931شاهی میرزا، عین

 رینینقش اخالق در امنیت آف

اخالگ از نگاه دین اساالم اهمیت بسایار  داشته و در تمامی ابعاد زندری بشر، به عنوان یك اص  حال  مورد لحاظ   

قرار ررفته اسات. تا هایی له پیامبر الرم صالی اع علیه و مله هدف ناایی رسالت خود را در اخالگ منحصر لرده و   

 .»اممَکارِمَ الْأَخْالگِ ن من تناا برا  تماما محقق لردن مکارم اخالگ مبعوث شدهإِنَّما بُعکاْتُ لکأُتَمِّ َ »فرمودند: 

عَثَ فیاِ   فَبَ»اند: از طرفی امیرالمومنین حترت علی علیه السالم در روایتی هدف از بعات انبیا را موارد زیر بر شمرده

نَ گَ فکطْرَتکهک وَ یُذَلِّروهُ   مَنْسکیَّ نکع مَتکهک وَ یَح تَجّوا عَلَی اِ   بِالتَّب لیغِ وَ یُایروا لَاُ   دَفائکرُسُلَهُ وَ واتَرَ إِلَی اِ   أَنْبیاءَهُ لکیَس تَأْدوهُ   میاا

رْنیاِ   وَ  وَ مهالَ تُالْعُقولِ وَ یُروهُ   میاتک الْمَقْدکرَهک مکنْ ساااَقْفَ فَو قَاُ   مَرْفوعَ وَ مکاادَ تَح تَاُ   مَو ضاااوعَ وَ مَعایِشَ تُح ییاِ  

 أَو صابَ تُا رِمُاُ   وَ أَح داثَ تَتابَ ُ عَلَی اِ   ن پس ]خداوند[ رسوالنش را در میان منان )مردم( برانگیخت و پیامبرانش را به

ها  فراموش شده او را به دنبال ه  به ساو  منان رسای  داشت تا ادا  عاد فطرت الای را از منان بخواهند و نعمت  

ا ارائه دالی  بر منان اتمام حجت لنند و عقول پناان منان را برانگیزانند و نشااانه ها  الای را به منان یادشااان مرند و ب

ا  له زیر پایشااان نااده )زمین( و بنمایانند از این سااقف بلند  له بر باال  ساارشااان افراشااته )مساامان( و راواره  

هایی له منان را به به دساات مرم می سااذارد و ناروار  هایی له منان را هایی له منان را زنده میدارد و اه معیشاات

 (.5931، و همکاران رضانژاد)پیر  می نشاند و حوادثی له به دنبال ه  بر منان هجوم می مورد

 :توان در موارد زیر خالصه لردبنابراین اهداف بعات انبیا را مطابق با این روایت می

 ادا  عاد فطرت از سو  مردم .5
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 خداوند به مردم ها یادمور  نعمت .5

 برانگیختن عقول مردم .0

 ها  خداوند به مردمنشان دادن نشانه .9

 رسی  له تمامی این چاار هدفسانجی ، به این نتیجه می هنگامی له این اهداف را با هدف ناایی بعات خات  انبیا می

 د فطرت الای را رعایتشااود. به بیان دیگر لساای له اخالگ نیکو داشااته باشااد، عابا رعایت مکارم اخالگ تامین می

ها  الای را ها را پا  داشاته است، عق  خود را زنده لرده و نشانه ها  خدا را به یاد مورده و منلرده اسات، نعمت 

 .(5939رضایی، )مشاهده نموده است

تواند اهمیت حسان خلق را با توهه به این روایت نشاان دهد، بررسی هدف خلقت انسان است.   نکته دیگر  له می

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِل ا لکیَع بُدونِ ن هن و انس را نیافریدم مگر »لقت انسااان رساایدن به مقام عبودیت اساات:  خ

عبودیت یا همان بندری محض و اطاعت بی چون و چرا از حتاارت حق مقام بساایار   .برا  این له بندری مرا لنند

 شااود و بعد شاادت بهابتدا شااادت به عبودیت پیامبر خدا داده می باالیی اسات. به همین دلی  اسات له در تشااد    

 .ده  له محمد بنده او و فرستاده اوستأَشْاَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَب دُهُ و رَسولُهُن شاادت می»رسالت ایشان: 

نار ه  قرار با ل طبیعتا خداوند پیامبران را فرساتاده اسات تا انساان را به هدف ناایی از خلقت یعنی عبودیت برساند.   

ا  شاود. نتیجه این له حسن خلق مساله دادن این میه و روایت مکارم اخالگ اهمیت حسان خلق بیشاتر روشان می   

ت له هاستواند انسان را به هدف ناایی خلقت یعنی عبودیت برساند. از ایناسات له ارر به خوبی رعایت شاود، می  

ر سه بعد اسالم، ایمان و اعمال نشان داده به این صورت له تمام شود چرا حسن خلق در روایات خود را دروشن می

فَقالَ یا رَسولَ اعِ مَا الدّینُ؟ قالَ حُس نُ الْخُلْقِ ن پس عرض »ترین اعمال دانسته شده است: دین، لمال ایمان و سانگین 

 (.5931باالیی،  و رضایی)لرد ا  رسول خدا دین چیست؟ فرمودند نیکویی اخالگ

ترین مومنان از نظر ایمان لسانی إِنَّ أَلْمَ َ الْمُؤْمکنینَ إیمانالا أَح ساَنُاُ   خُلُقالا ن همانا لام  »قر علیه الساالم فرمودند:  امام با

أَثْقَ ُ ما یوضااَ ُ فکی الْمیزانِ الْخُلُقُ »امیرالمومنین علیه السااالم فرمودند: «. ها از همه نیکوتر باشاادهسااتند له اخالگ من

حسن خلق در دین اسالم حتی خود را در . شود، اخالگ نیکو استترین چیز  له در ترازو وزن مین سنگین الْحَساَنُ 

مسائ  عرفی و عقالیی نیز به روشنی نشان داده است. یکی از این موارد حسب و نسب است. اص  و نسب از دیرباز 

تا هایی له همواره یکی از بیشترین تاثیرات را تا زمان حاضار در میان مردم امر  بسیار ما  و قاب  توهه بوده است  

در امور ما  زندری انسان مانند ازدواج، استخدام لار ، همسایگی و ... داشته است. امیرالمومنین علیه السالم اخالگ 

گ نیکو ت اخالترین شرافأَلْرَمَُ الْحَسَبِ حُس نُ الْخُلُقِن ررامی»و فرمودند:  نیکو را باالترین نوع حساب و نساب دانسته  

مطابق با این روایت حسان خلق باالتر از اصالت رایج در میان مردم است. بدین ترتیب ارر لسی اصالت قاب   . اسات 

توهای نداشات، اما اخالگ نیکو داشات، رزینه مناسابی در مساائ  مورد ابتال  زندری انسان مانند ازدواج است. بر     

اخالگ از انساان بااصالتی له اخالگ  اصاالتک خوش لرد له انساانِ بی  رونه ادعاتوان ایناساا  همین روایت حتی می 

 .نیکو ندارد، از هایگاه واالتر  برخوردار است

فواید رعایت موازین اخالقی از نگاه اساالم منحصار در مخرت و حتی منحصار در مسلمانان نیستن بلکه بسیار  از    

ها  عرفی من بارمند خواهد با رعایت من از مزیت دساتورات اخالقی دین ارشااد  استن بدین معنا له هر شخصی  
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ها  هر فرد  در مواهاه با هامعه، رواب  اهتماعی خوب اساات. بدون شااك  شااد. به عنوان ماال یکی از نیازمند 

ا  با دیگران داشااته باشااند. قرمن لری   لنند، مرزو دارند رواب  حساانههایی له در اهتماع زندری میتك انسااانتك

لَّذ  هکیَ أَح سااَنُ فَإِذَا ا اکد فَ   بِالَّتی»فرماید: ق ارتباط موفق با دیگران را داشااتن اخالگ نیکو ذلر لرده و میراهکار تحق

نی مبَی نَكَ وَ بَی نَهُ عَداوَهٌ لَأَنَّهُ وَلکیٌّ حَمی ٌ ن بد  را با نیکی دف  لن. ناراه ]خواهی دید[ همان لسای له میان تو و او دش 

حتی اساسا راز موفقیت پیامبر الرم صلی اع علیه و مله نیز در قرمن همین . ستی ررم و صمیمی استاسات، رویی دو 

فَبِما رَح مَهَ مکنَ اعِ لکنْتَ لَاُ   وَ لَو  لُنْتَ فَظًّا غَلیاَ »فرماید: له خداوند متعال میاخالگ نیکو دانسااته شااده اسااتن چنان 

ن به واساطه رحمت الای در برابر منان نرم ]و ماربان[ شد  و ارر خشن و سنگدل بود ،   الْقَلْبِ الَنْرَتا وا مکنْ حَو لکكَ 

مجموع این امتیازات موهب شده تا در دین اسالم اخالگ نیکو از باالترین نع  . شدندهر مینه از اطراف تو پرالنده می

ه السااالم به این نکته تصااری  لرده و  ها لرایت لند. امیرالمومنین علیالای معرفی شااود تا هایی له از سااایر نعمت 

 بنابراین ارر لسی تناا حسن خلق«. لَری ... بِحُسا نِ الْخُلُقِ نَعیمًا ن حسان خلق به عنوان نعمت لافی اسات   »فرمودند: 

 (.5939، و همکاران ریکی)داشت و از نعمت دیگر  برخوردار نبود، چیز  را در زندری نباخته است

ها خت  خلق ررتی ، مزایا  برخوردار  از این نعمت ررانباا بود. اما مسااااله به همینچاه تالنون درباره حسااان  من

شاود. ساوء خلق نیز معایب فراوانی دارد له شااید باالترین عیب من در دین اساالم این است له سرچشمه همه     نمی

لُ ِ  شرَ  ن فقدان ادب )اخالگ( علت هر عَدمُ األدَبِ سبَبُ »له امیرالمومنین علیه السالم فرمودند: باشدن چنانها میبد 

به دلی  اهمیت ویژه اخالگ اسات له اساالم در دستورات عباد  خود نیز اخالگ را مدنظر قرار داده و   . شار  اسات  

وَ »فرماید: داند. به عنوان ماال در مورد نماز مییکی از باالترین اهداف این دسااتورات را رساایدن به اخالگ نیکو می 

این  اهمیت. داردعَنِ الْرَح شاءک وَ الْمُنْکَرِ ن و نماز را به پا دار له نماز از زشتی و بد  باز می الهَ إِنَّ الصَّالهَ تَنْایأَقک ِ الصَّ

شااود له به اهمیت نماز در دین توهه لنی . امام باقر علیه السااالم میه و ارتباط من با اخالگ زمانی بیشااتر روشاان می

عَمودُ وَ عَمودُ الدّینِ مَاَلُاا لَمَاَ ِ عَمودک الْرُساا طاطک إِذا ثَبَتَ الْعَمودُ یَاْبُتُ الْأَو تادُ وَ الْأَطْنابُ وَ إِذا مالَ الْاَلصااَّالهُ »فرمودند: 

 انْکَسَرَ لَ   یَاْبُت  وَتکدٌ وَ ال طُنُبٌ ن نماز ستون دین است. ما  من مانند ستون خیمه است. هنگامی له ستون پابرها باشد،

یان و زمان)ماندماند و هنگامی له ساتون لج شاود و بشکند، هیک میخ و طنابی پابرها نمی  ها پابرها میها و طنابمیخ

 (.5931موسو ، 

شود لسی له نماز نداشته باشد، دینی نخواهد داشت و ارر نماز درستی داشته باشد، دین او از این روایت فامیده می

ا  له رذشت یکی از اثرات ما  نماز اصالح اخالگ انسان است. به عبارت ابق با میهپابرها خواهد ماند. از طرفی مط

دیگر لسای له نماز درستی داشته باشد، اخالگ نیکویی خواهد داشت. بنابراین نماز صحی  هر دو  دین و اخالگ را  

 .دانستصحی  خواهد لرد و این مساله یادمور همان روایتی است له دین را حسن خلق می

 توان نتیجه ررفت له ارر اخالگ نیکو نباشد، نمازز این قتایه شرطیه له ارر نماز صحی  باشد، اخالگ نیکوست، می ا

رویند. از طرف دیگر ارر نماز به صاحی  نبوده اسات. به این مسااله در اصاطالح عل  منطق عکس قتیه شرطیه می    

شود ر ه  قرار ررفتن این دو قتیه شرطیه نتیجه میعنوان ساتون دین صاحی  نباشاد، دینی باقی نخواهد ماند. از لنا   

له ارر اخالگ نیکو نباشاد، دین نیز وهود نخواهد داشات له مجددا مراد روایت حسن خلق دانستن دین را یادمور    

دانسااتن زیرا فقدان اخالگ دین را از بین لند و نیز یادمور روایتی اساات له فقدان اخالگ را علت هر شاار  می می
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نکته پایانی این له حتی ارر اخالگ در دین ه   .مورددینی نیز طبیعتاا انواع شااارور را باه دنباال خود می   بی برد ومی

ا ال نَرْهو لَو  لُن »توصایه نشاده بود، شاایسته بود انسان من را فرا ریرد. از همین رو امیرالمومنین علیه السالم فرمودند:    

وَ ال عکقابًا لَکانَ یَنْبَلی لَنا أَنْ نَطْلُبَ مَکارِمَ الْأَخْالگِ فَإِنَّاا مکمّا تَدُلُّ عَلی سَبی ِ النَّجاحِ ن ارر هَنَّهً وَ ال نَخْشی نارًا وَ ال ثَوابًا 

ترسایدی  و نه پاداشی بود و نه لیرر ، هر مینه برا  ما سزاوار بود به  ما نه امید به باشاتی داشاتی  و نه از متشای می   

له  بدین ترتیب بر انسان الزم است.لنده از چیزهایی است له به راه لامیابی راهنمایی میدنبال مکارم اخالگ باشی  ل

شاود تا هر انسانی وظایف خود را به  در تمامی شائون زندری خود اخالگ را رعایت لند. اخالگ اسات له باعث می  

ان رعایت خواهد شااد. در ها نیز توساا  دیگردرسااتی انجام دهد و با تحقق این امر به طور خودلار حقوگ انسااان 

تواند به اهداف مورد صاورت رعایت اخالگ است له زندری اهتماعی از نشاط برخوردار بوده و هامعه به راحتی می 

 (.5931، و همکاران زادهساراب)نظر خود در تمام ابعاد اقتصاد ، سیاسی، فرهنگی و ... دست یابد

را از شر مى شناساند، همواره اهمیت داشته است. در قرمن لری   عل  اخالگ از من رو له فتیلت را از رذیلت و خیر

و درسوره مبارله شمس پس از یازده  9هدف از فرساتادن پیامبر )صالى اع علیه ومله( تزلیه نرو  بیان شاده است.    

ات این می یعنى به تحقیق لسى له تزلیه نرس لرد، رستگار شد. از 1« قد افل  من زل اا»قسا ، پروردرار مى فرماید:  

اساتراده مى شود له تاذیب نرس هر چند مراتبى دارد و برخى از من واهب و برخى مستحب است، اما امر  حیاتى  

اسات له در اساالم هایگاه واالیى دارد و پس از مسئله خدا و پیامبر )صلى اع علیه ومله( نوبت به مسئله اخالگ مى   

ات اختصا  یافتن بخش قاب  توهاى از می دات اصلى از دست برود.رسد و ارر تاذیب و تزلیه نباشد چه بسا اعتقا

قرمن لری  و روایات اه  بیت )علیا  السااالم( به تعالی  اخالقى، بیانگر اهمیت مباحث اخالقى اساات و از این ما   

 ىتر، لام  ساااختن مکارم اخالگ، غایت بعات پیامبر الرم )صاالى اع علیه ومله( معرفى شااده اساات. من حتاارت م 

)مبعوث شااادم تا مکارم  ۹« فان ربى بعانى باا 1انى بعاات التم  مکارم االخالگ، علیک  بمکارم االخالگ »فرماایاد:   

اخالگ را تمام لن ، بر شاااما الزم اسااات له به مکارم اخالگ عم  لنید همانا خداوند متعال مرا برا  مکارم اخالگ 

و قرب و نزدیکى به او از طریق متخلق شدن به اخالگ  مبعوث رردانید.( خداوند متعال سارچشمه تمام فتای  است 

   .(5932، و همکاران شاهیوند )الاى امکان پذیر است و هر فتیلتى مدمى را رامى به ذات مقد  نزدیك تر مى لند

عرفى مدر روایتى دیگر پیامبر الرم )صالى اع علیه ومله( فتای  اخالقى را وسیله ارتباط بین خداوند متعال و بندران  

هع  اع سابحانه مکارم االخالگ صالة بینه وبین عباده فحساب احدل  ان یتمساك بخلق متص      »لرده و مى فرماید: 

یعنى خداوند ساابحان فتااای  اخالقى را وساایله ارتباط بین خود و بندران قرار داد، همین بس له هر یك از  3« باع

سرارش ائمه )علیا  السالم( به لسب مکارم اخالگ خود  .زدشاما دسات به اخالقى بزند، او را به خدا مربوط مى سا  

 3 «یا لمی  مر اهلك ان یروحوا فى لسب المکارم»دلیلى بر اهمیت من است. على )علیه السالم( به لمی  مى فرماید: 

لسب فتای  له رامى در  .یعنى ا  لمی  خانواده ات را فرمان ده له روزها در پى تحصای  صارات پساندیده باشند   

هات تأساى به الگوها  راساتین بشار  و همانند  با پیامبران الاى اسات، لطف عظیمى از ناحیه پروردرار است و     

ان اع عزوه  خص رسله بمکارم » باید من را از خداوند متعال درخواست لرد. امام صادگ )علیه السالم( مى فرماید:

علموا ان ذلك من خیر و اال تکن فیک  فاسااألوا اع و ارغبوا االخالگ فامتحنوا انرسااک  فان لانت فیک  فاحمدوا اع وا

)خداوند متعال رساااوالن خویش را به مکارم اخالگ مخصاااو  رردانید، پس شاااما نیز خود را مورد  52« الیه فیاا
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 مزمایش قرار دهید و با انبیاء مقایسااه لنید، ارر صاارات حمیده را در خود یافتید، خداوند متعال را سااذا  رویید و  

بدانید له برا  شاما پساندیده اسات و در غیر این صورت از خداوند طلب توفیق لنید و از خود می  و رغبت نشان    

 (.دهید له به مکارم اخالگ برسید

امتیاز و برتر  انساان بر سایر موهودات، همانا عق  و قوه استدالل اوست. از طرفى هر فرد از افراد انسان با غرایز   

  به لمال، اسااتخدام دیگران، عالقه به مال و مقام و غیر ایناا مفریده شااده اساات . این غرایز له همانند حب ذات، می

ضامن بقا  انسان و سرچشمه هر نوع تحرك وهنبش حیاتى او هستند، من چنان در روان مدمى ریشه دارند له راهى 

درت و سرلشى خیره لننده ا  از سارنوشات او را به دسات ررفته وخ  و مشاى زندرى او را تعیین مى لنند و با ق    

نروذ و بینایى عق  لاسااته و من را محدود مى سااازند. اینجاساات له نقش اخالگ در زندرى و لزوم رهبر  صااحی   

غرایز روشان و مسائولیت علما  اخالگ ارزیابى مى شاود. پس شاکوفایى انساانیتک انساان به عنوان رسالت اخالگ       

فمن تخلق باالخالگ النرسانیة فقد صار موهوداال بما » لالمى زیبا مى فرمایند:  معرفى مى رردد. على )علیه الساالم( در 

)لسى له خود را به اخالگ بیاراید و شخصیت خویش را بذرورد  50« هو انسان دون ان یکون موهوداال بما هو حیوان.

ا  رونارون انسان و رساالت عل  اخالگ این اسات له با شناسایى استعداده  . انساان اسات و ررنه حیوان خواهد بود  

فتاای  و رذای  روح مدمى، چگونگى ایجاد تعادل در میان امیال رونارون و راه و روش تربیت نرس را میساار سازد،  

به رونه ا  له انساان بتواند به لمال شاایسته خود نای  شود. ترسیر واقعى این لمال و سعادت به من است له انسان   

ر صارات نرساانى و چه در حوزه رفتار ، هلوه اسماء و صرات الاى رردد، تا   به قدر ظرفیت و اساتعداد خود، چه د 

درحالى له همه هاان طبیعى به تساابی  همال وهالل خداوند متعال مشاالول اند، انسااان با اختیار و مزاد  خویش،  

خالگ پس مى توان چنین نتیجه ررفت له رساااالت عل  ا .مقرب ترین و لاام  ترین و رویاترین مظار الاى باشاااد 

شاناساایى خلق ها  پساندیده و خو  ها  ناپسند و راه پیراستن نرس از خلق ها  ناپسند و روش مراستن نرس به    

 .(5932، و همکاران شاهیوند )سجایا  پسندیده است

 نقش اخالق در امنیت گردشگری و توریسم

به  از  این روند و حرلت پیوستههایی برا  پایدار سحرلت هر هامعه به ساو  توسعه و پیشرفت نیازمند به مولره  

ها اسات و شاکی وهود ندارد له پیشاانی اصالی توساعه مند  یك هامعه را نیرو  انسانی توانمند،      ساو  مطلوب 

امنیت اهتماعى  .دهد له بار اصلی حرلت به سو  پیشرفت را بر دوش می لشدا  تشکی  میمتعاد، خالگ و حرفه

ها و مند  ساختارها  اهتماعى بر مبانى اخالقى، انگیزهفتای  اخالقى و نظاممراساتگى افراد هامعه و شااروندان به   

سازد. در نتیجه عم  لردن مطابق الگوها  عم  مجرمانه و تخلف شارای  هرم و هنایت را لاهش داده و محدود مى 

الگ نسبت به اعمال بازدارندرى اخ .ساازد ها  اخالقى و تعدّ  از هنجارها  حقوقى و قانونى را دشاوار مى از ارزش

شااناسااى له علت هرم را رزینش و ها  لجرو  سااازرار  دارد. نظریه لالساایك هرممجرمانه با بساایار  از نظریه

ها  اخالقى در فرد و هامعه ساابب لاهش پذیرد له تحق ق ارزشداند، مىانتخاب خود فرد و ماهیت من را اراد  مى

ها  مجرم و ررایى زیستى روانى له هرم را معلول ویژرىریة اثباتنظ .شودتصامیمات غیرعقالنى و ساوءاختیار مى  

وعى توان به نها  اخالقى و اهتمام به تربیت اخالقى مىداند، موافق است له با تقویت ارزشها  فرد  مىنارساایى 
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تحلی  هرم و لرد  اهتماعى در را در روند پیشااایگر  اعمال لرد. نظریه فشاااار نیز له با رو   5مداخله پیشاااینى

خیز اهتماعى را علت پدید ممدن فشااار اهتماعى و در نتیجه رفتار مجرمانه ها  هرملجرو ، ساااختارها و فرصاات

عدالت موهب لاهش  اصاا  تحق ق ویژهبه ساایاسااى اخالگ و اهتماعى اخالگ لند له توسااعه  اذعان مى 9داند،مى

 ها حوزه ا  است له با توسعه  رونهنظریات نیز بهشود. سایر ها  فشارزا مىو ساایر مسایب   0رساسات اهتماعى  

 شناسىتمعرف مبانى بر مبتنى غیرنسبى اخالقى نظام ارائه و سیاسى، اخالگ اهتماعى، اخالگ خانواده، اخالگ رونارون

 (.5930، و همکاران شرفخانی )دهندها  تحلی  خود را از دست مىار، مصادیق مورد تبیین و لانونپاید و رراواق 

ر د -ماالال برخورداران از مناصااب قتااایى -زنى و بدنام لردن دیگران از سااو  برخى زنى به قدرت انینظریه انی

بنابراین هرم معموالال در  1داند.پذیر در خالل لنش اهتماعى مىپردازد این نظریه رفتار مجرمانه را تعریفهاامعه مى 

ه رفتار  له در چارچوب ارزش ها و اهداف اقتدار نباشاااد، ررته می لند و بارتبااط با قدرت موهود معنى پیدا مى 

زننده، شاود. این امر با توسعه اخالگ راستین و غیرنسبى در اهتماع و لجرو  دانستن عم  فرد یا نااد یا هامعه انی 

 با زن ارزش هایگاه بازیابى و خانوادرى اخالگ نظریه فمینیستى با توسعه   .دهدفتاا  مانور خود را از دسات مى  

رردد. و البته بخشااى از مدعیات و مطالبات فمینیسااتى هذابیت خود را از  نی دامنه مىت اخالقى هنجارها  تحکی 

باداشاات روان رفتار ناهنجار اخالقى و زیر پا رذاشااتن  .رردددهد و امنیت روانى به محی  خانواده بازمىدساات مى

ه اضاااطراب و نگرانى و حتى افساااردرى و پریشاااانى دچااار  هااا  اخالقى بیش از هر چیز خود فرد را بااارزش

. لذا یکى از عل  این عوارض روانى احسا  رناه و شرم است. زیرا هنجارشکنى و فرو ناادن (5931شیبانی، )لندمى

. ستا تنیدرى و عصبى فشار درونى تتااد  این ها  اخالقى، وهدان فرد را با تتااد مواهه سااخته و نتیجه    ارزش

لند و حتى لرده و سااالمت روان را تادید مى عم  رفتار  زا بیمار  عوام  صااورت به ضااداخالقى رفتارها 

تواند تنى فرد پدید مورد. در مقاب  شااخصاایتى له مى بخش در ساااختار روانشااناختى زیانتواند تلییرات ایمنىمى

ها  روانى است له د ولى در لنششوها  اخالقى را حرا لند اررچه در عم  بیرونى با محدودیت مواهه مىارزش

انسجام وهود دارد و احسا  رضایت شخصى، مرامش و خودپندار  مابت به صورت عوام  شخصیتى تأثیررذار بر 

ها  ها و شاخصبه عنوان یکى از ویژرى 9دهد. خودلنترلىساالمت روان او را در وضعیت مطلوب و پایدار قرار مى 

و شخصیت اخالقى به خوبى از این ماارت برخوردار است و  3شود.حاص  مى انسان سال  ماارتى است له در عم 

ها  اخالقى ها  اخالقى ناادینه شاااده و افراد من برا  زندرى با ارزشا  له ارزشدر هامعه .ریردلار مىمن را به

ن رونه مطلوبى تأمیهپذیر اساات و این هنبه از باداشاات روانى ب اند، خودلنترلى اخالقى به راحتى امکانمماده شااده

رسد له به نظر می .دنبال داردشود له مرامش، احسا  رضایت شخصى و خودپندار  مابت را برا  فرد متخل ق بهمى

ا  . رابطه بین اخالگ و توسعه رابطهباشاد می « اخالگ »  مننه در مقوله فرهنی از اهمیت خاصای برخوردار اسات،   

رند. شااود له اخالقیات، توسااعه پذیپینیده بین این دو مقوله از منجا ناشاای مییك هانبه و اساتاتیك نیساات، ارتباط  

هایی چون پویایی، عقالنیت، خالقیت، تعلی  تواند سکو  هاش یك هامعه باشد و زمینهاخالقیات توساعه پذیر، می 

                                                           
1 . earlyintervention 
2 . Socialdisjuncture 
3 . Self-contrd 
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لت هارن بر اصا ا  چونپذیر ، دنیو  بودن، مشاارلت پذیر ، ریساك پذیر  را دارا باشاد. اقتصااد دانان برهسته    

نویسااد: له دانند. و  میرذارند و تحوالت اقتصاااد  را معلول تحول فرهنگی و منبعث از من میاخالقی صااحه می

شاود له اقتصاد از حالت رلود خارج رردد و به رشد و توسعه  به خود  خود باعث می« تحول اسااسای در فرهنی  »

شود، شام  تمای  به پیش بردن عل ، تمای  به توسعه اقتصاد  میها  اخالقی را له مربوط به روساتو هنبه «. رو ناد

باط پویا  ارت .لارودانش مکتسابه در محی  ماد  زندری، تمای  به داشاتن فرزندولوشش برا  پیشرفت ماد  میداند  

 ها  روانشناسی اهتماعی مذاهب، حالیاخالقی و توساعه مورد توهه بسایار  از هامعه شناسان بوده است. بررسی  

باشااد. یك بررساای از مساالمانان سااالن نواحی شاامال افریقا )مرالش،   از تمایزات رفتار  پیروان مذهبی واحد می

هد له در این منطقه برانگیختگی، افساردری و عدم تعادل بسایار شدید است، در حالی له   الجزایر، تونس( نشاان مید 

تعالی  اخالقی ضمن من له سمت حرلت، استراتژ   .مسلمانان نواحی هنوبی افریقا افراد  مصم ، منصف و متعادلند

لند، ولی تحوالت اقتصاااد  هامعه اخالقیات هامعه، را در مح  نوین تحت تأثیر رشااد و شاادت رشااد را تعیین می

 (.5933، و همکاران صالحی امیر )دهدقرار می

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی

دارا  اهمیت اقتصاد  و اهتماعی قاب  توهای برا  هامعه میزبان و رردشگران است. ررچه  و توریس  رردشاگر  

ها  هها  رردشگران در اصالح و بابود شیوناپذیر یافتهتواند اقتصاد  باشد ولی تأثیر اهتنابهدف رردشاگران نمی 

ردشااگران با هدف مموزش به ساارر تواند ثمرات اقتصاااد  نیز داشااته باشااد. به عالوه برخی رزندری و لار خود می

روند له هدف اقتصاد  نیز در من مستتر است. اهمیت اقتصاد  رردشگر  در هاان معاصر به انداز  قاب  توهه می

ها  مدیریتی، شااود. این صاانعت دربردارنده فعالیتیاد می و توریساا  اساات له از من به عنوان صاانعت رردشااگر 

زایی، لسااب درممد، فروش محصااوالت و تولیدات  اساات له موهب اشااتلال اهتماعی، صاانعتی و تولید  فراوانی 

شاود. اهمیت رردشاگر  در دو بعد اقتصاد  و اهتماعی قاب  توهه است. اینك رردشگر  در حال تبدی  شدن   می

و ساااودمورترین تجارت هاان اسااات. اهمیت  ترینما  و 05به فعالیت اقتصااااد  پیشاااتاز هاان در رب  اول قرن 

رردشاگر  از دو بعد ایجاد اشتلال و لسب درممد در فرایند پذیرایی و خدمالت دهی به رردشگران ناشی  اقتصااد   

ساااختمانی برا  شااود. در صاانعت رردشااگر ، هلب هاانگرد به یك لشااور، منجر به رونق فعالیت در بخش  می

ران ها، رشد صنای  ساخت لوازم ها و مکان ها  پذیرایی نظیر هت  ها و رستونوسااز  مرلز شارها، ساختن اقامتگاه 

ها  ترریحی، اساباب لمذینی نظیر چادر و اردوراه و لوازم ورزشای، رشاد تولید صانای  دستی و     ترریحی نظیر قایق

ها، مؤسسات و دفاتر مسافرتی، ها، رساتوران محلی، افزایش اشاتلال در بخش خدمات در حرف لاررر و لارمند هت  

هاانگرد ، مرالز تایه نقشه ها و بروشور ها  مختلف، مرالز تولید صنای  دستی و رمرك و حم  و نق ، راهنمایان 

مطابق برمورد سازمان هاانی " .شودها  عرضاه لننده من، تولید و بسته بند  فرمورده ها  غذایی و ... می فروشاگاه 

میلیون نرر بود له  ۹22 حدود 0222میلیون نرر و در سال  01، تقریبا 5312رردشاگر ، ل  رردشاگران دنیا در سال   

میلیون نرر خواهد رساید. درممدها  حاصاا  از رردشااگر  نیز در سال   122به حدود یك میلیارد و  0202در ساال  

به  0202میلیارد دالر افزایش یافته اساات و در سااال   1۹1به  0222میلیارد دالر بوده له در سااال  521حدود  5332

امنیت به مراوم رهایی از تر  و خطر و احساااا  دور  از . اهد رسااایدمیلیون دالر خو 132حدود یك میلیارد و 
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ها از مغاز زندری بوده است. امنیت به این معنا پیوند عمیقی با هررونه تعاد، یکی از نیازها  اصالی و اسااسی انسان  

اساات از ها  للت عبارت ساااختارها  اقتصاااد ، اهتماعی و فرهنگی هامعه دارد. تعاریف للو  امنیت در فرهنی

درامان بودن، مرامش و مسودری، حراظت در مقاب  خطر، احسا  مزاد  از تر ، احسا  ایمنی و رهایی از تادید. 

براساااا  نگرش ها  هدید )امنیت به همان اندازه له مقوله ا  فیزیکی اسااات یك مقوله روانی نیز محساااوب می 

بٌعد عینی من رونه له ولررز معتقد است امنیت یعنی شود(. به عبارت امنیت ه  مسأله ا  عینی و ه  ذهنی است. در 

)نبود تادید، برا  ارزش ها  لساااب شاااده و در بُعد ذهنی عبارت اسااات از فقدان هرا  از حمله به ارزش ها  

مزبور( این نگرش ذهنی و عینی باه امنیات ناه تنااا در ارتباط با ابعاد غیر نظامی و ابعاد داخلی امنیت، بلکه حتی در     

با امنیت نظامی و تادیدها  خارهی نیز معنادار است چنان له رابرت ماندل معتقد است. )امنیت شام  تعقیب ارتباط 

روانی و ماد  ایمنی اسات و اصاوالال هزء مسائولیت حکومت ماست تا از تادیدات مستقی  ناشی از خارج نسبت به    

 عم  مورند(. ها، نظام شاروند  و شیوه زندری شاروندان خود ممانعت بهبقا  رکی 

مور در قالب ضااواب  اخالقی برا  همه مقصاادها  رردشااگرپذیر   روح الزامتدوین قوانین و مقررات خشااك و بی

 و رردشگر  و توریس  متنوع هویت سلب موهب واق  در لشاورها  عتاو سازمان هاانی رردشگر  و توریس ،   

بنابراین باید لدها  اخالقی مورد  .سازدمی یکدیگر شبیه را مقصدها و شده رردشگران برا  متراوت تجارب لساب 

د ها  فرهنگی هر مقصو مبتنی بر ویژری سااز  نیاز له از ساو  هامعه میزبان و میامان باید رعایت شاوند را بومی  

ترین ذینرعان رردشگر  و توریس  هستند له تدوین لرد. عوام  عرضه رردشگر  و توریس  در هر مقصد نیز اصلی

ز المللی ادهند. بنابراین رعایت استانداردها  بینا  رردشاگر  و توریس  به حیات خویش ادامه می از مح  درممده

مدار را ا  رردشگر  و توریس  اخالگتواند زمینه توسعه پایهیکساو و از سو  دیگر رعایت اصول اخالقی بومی می 

ا و عقاید خا  بوده له با قوانین ملی و فراه  مورد. رردشاااگران ه  با توهه به هامعه و فرهنی خود دارا  باوره

المللی ساارر و لدها  اخالقی تدوین شااده برا  هر مقصااد باید هماهنی باشااند، تا بتوانند سااریر رردشااگر  و بین

ه ا  است لا  میان فرهنی مبدأ و مقصد باشند. اخالگ اسالمی واهد مداب اسالمی و شرای  ویژهتوریسا  شاایساته   

توریس  رعایت من ضرور  است. دستورات دینی مورد اعتقاد هامعه میزبان باید از سو   در مقصدها  رردشگر  و

المل  لدها  اخالقی را برا  رردشاااگران مورد پاذیرش قرار ررفتاه و در چاارچوب من رفتاار شاااود. هاامعه بین     

د مناا را نیز به خود اساات و بایرردشااگران تدوین لرده، اما این لدها در هوام  اسااالمی دارا  مبانی مخصااو  به

ساااه پارادای  اصااالی اخالگ له به طور خا  به رردشاااگر  مربوط هساااتند، عبارتند از:   .رردشاااگران ارائه داد

تمامیتخواهی، احترام به دیگران و اخالگ فتایلتی. برا  بررسی اخالقی بودن تصمیماا در رردشگر  نمیتوان تناا به  

همزمان مورد نظر قرار داد. نقطه مغاز تام  اخالقی درباره عم  خوب  یك رویکرد الترا لرد و باید هر سه رویکرد را

در رردشاگر ، رویکرد تمامیتخواهی اسات. در صورت یکسان ررفتن سایر شرای ، یك عم  خوب باید سودمند    

ای  ر)مانند خوشابختی، ثروت، امنیت و رفاه( را برا  بیشاترین تعداد افراد به حدالار برسااند. یکسان ررفتن سایر ش   

قید مامی اساات، زیرا برخی از خوبیاا ممکن اساات به اهتماع بزرری نر  فراوان برساااند، ولی هزینه ساانگینی برا  

رروهی اقلیت داشااته باشااد. عم  اخالقی باید به رفاه رروه لوچکتر نیز توهه لند له این را میتوان در فلسااره لانتیِ 
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ارسطو نیز رویکرد منرع  لانت به اخالگ را فعال میکند و هدف یافت. مراوم شخصیت پر فتیلت « احترام به انسان»

 .مابتی برا  عم  اخالقی برمیگزیند

 منابع 

رذار  مستقی  خارهی در رشد نقش سرمایه ،(5930علی )اساتاد ، حساینن رفعت، بتول و رئیساین عبا     .5

-5۹0(، 3)9توسعه اقتصاد ، فصلنامه تحقیقات  ها.( و بررسی رابطه متقاب  من591۹-593۹اقتصاد  ایران )

51۹. 

بررسااای رابطه بین امنیت هانی و توساااعه فرهنگی.  ،(5931اساااتیر ن امیر هوشااانی و عزیز ن هلی . ) .0

 .5۹9-535 ،(02) 5 علوم انسانی، مجله

ها  رلی نظام الگو  راهبرد  تأمین امنیت ملی در ساایاساات ،(5931اسااماعیلی، محساان و باالیی، حمید ) .9

 .1-9۹ ،(0۹)3  فصلنامه مفاگ امنیت، ران.هماور  اسالمی ای

امنیت فرهنگی، مراومی فراسو  امنیت ملی و امنیت  ،(5933الدین و اسامعیلی، محمدصادگ ) مشانا، حساام   .1

 .۹9-32(: 1مجله راهبرد فرهنی، ) انسانی.

بررساای میزان احسااا  امنیت اهتماعی و   ،(5931باپیر ، امیدعلین لمربیگی، خلی  و درویشاای، فرزاد ) .1

فرهنی  ها و مرالز مموزش عالی استان ایالم(.برخی عوام  مرتب  با من )مورد مطالعه: دانشاجویان دانشاگاه  

 .۹1-32 ،(13 و 11)51 ایالم،

بررساای رابطه توسااعه پایدار رردشااگر  و توریساا  با امنیت   ،(5935باساامنجین بابك و حیدر ن رضااا ) .1

 .39-520 ،(۹) ۹  فصلنامه دانش انتظامی مذربایجان شرقی، رذار .رمایهاهتماعی و س

شااادن فرهنای و تأثیر من بر هویت ملی  هااانی  ،(5939باایبورد ، اسااامااعیا  و لریمیاان، علیرضاااا. )     .۹

 .۹۹-520(، 03)۹المل ، پژوهشنامه رواب  بین ایران.

نیت اهتماعی، ضااارورتی در ترویج (، ام5939بخارایی، احمدن شاااربتیان، محمدحسااان و احمد ، اعظ . ) .3

ریز  و توسعه رردشگر  و مجله برنامه شاار مشااد.  صانعت رردشاگر  و توریسا  مطالعه مورد : لالن   

 .۹1-31(، 55)9توریس ، 

محور، پیشگیر  از هرم با تکیه بر رویکرد اهتماع ،(593۹بیات، بارامن شرافتی پور، هعرر و عبد ، نررس. ) .3

 یلات. معاونت اهتماعی نیرو  انتظامی ا اداره ل  مطالعات اهتماعی.طراحی و چاپ اداره تبل

نقش امنیت در توسعه رردشگر  و توریس  با تألید بر استان خراسان هنوبی. اولین  ،(5930بیکی، پریساا. )  .52

 ررد  و هلرافیا، همدان.رردشگر  و توریس ، طبیعت همایش ملی مدیریت

ها  توسااعه ارزیابی شاااخص ،(5931موالن، امین. )از و صااردر رلی، مانساایاهپوراحمد، احمدن حسااینی .55

مجله مماییش هلرافیایی  پایدار  رردشااگر  و توریساا  در هوام  میزبان مطالعه مورد  شااار سااار .   

 .513-5۹0 ،(05)1 فتا،

بسا  اصول و معیارها  طراحی منظر   ،(5933پورهعرر، محمدرضاان صاادقی، علیرضاا و احمد ، فریال. )    .50

 .531-020(، 1)۹مجله علوم محیطی،  در مرمت منظر طبیعی مسی  خشك شیراز.پایدار 
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ریز  و طراحی منظر تررهگاه رودلنار  به منظور برنامه ،(5935پیشااارو، عااطراه و میکائیلی، علیرضاااا. )   .59

 .13-520(، 15مجله فرهنگان، ) توسعه الوتوریس .

 5121انداز اهتماعی و فرهنگی در افق چشاا ها  امنیت ساایاساای،  مؤلره ،(5933تصاادیقی، محمدعلی. ) .51

 .92-11(، 19)1ماهنامه ماندسی فرهنگی،  هماور  اسالمی ایران با تألید بر امنیت درونی.

بررسی نقش هویت  ،(5939هواد  ارهمند ، محمدهعررن توللیان، محسان و قمریان نصارمباد ، ناهید. )   .51

فصااالنامه تحقیقات سااایاسااای   ن ایران قومیت لرد.قومی بر امنیت پایدار، مطالعه مورد  منطقه لردساااتا

 .51۹-530(، 05المللی، )بین

بررسااای عواما  مؤثر بر توانمناادسااااز    ،(5930بیکی، امیرحساااین. )لنگردو ، مااذ  و علی چرمنیاان  .51

 .511-530(، 5)1فصلنامه زن و هامعه،  روانشناختی زنان روستایی.

بررسااای عوام  مرتب  با میزان احساااا  امنیت  ،(5931حاتمی، علین احمد، بختیار و اساااماعیلی، عطاء. ) .5۹

 ،1(55) ها  راهبرد  امنیت و نظ  اهتماعی،پژوهش اهتماعی شااروندان موردمطالعه: زنان شار لرمانشاه. 

505-529. 

امنیت رردشاگر  و توریسا  و مشکالت من از دیدراه    ،(5939)پور، مساعود حاهی اساماعیلی، لیال و لیان  .53

(، 3،)9ها  راهبرد  امنیت و نظ  اهتماعی، پژوهش ات هاانگرد  در اسااتان اصااراان. مدیران دفاتر خدم

12-11. 

(، 1)51شاااناسااای ایران، مجله هامعه امنیت هویت: مبانی و چارچوب مراومی. ،(5931حاهیانی، ابراهی . ) .53

91-9. 

فصاالنامه فتااا   زیساات و توسااعه پایدار.رردشااگر  و توریساا  ساابز، محی  ،(5931زاده، فریبا. )حساان .02

 .93-1۹(، 51)1رردشگر  و توریس ، 

فصاالنامه علمی  ها  رردشااگر  و توریساا  در سااواح  دریا  خزر.چالش ،(5933تقی. )حسااینی، سااید .05

 .521-509، 5(9) تخصصی طبرستان،

بررسای احسا  امنیت فرد  و اهتماعی از   ،(5930رضاان اسارندیان، مزیتان رحمانی، مری . )  فر، غالمخوش .00

  رردشاااگر  و توریسااا    مورد : رردشاااگران منطقهدیدراه رردشاااگران و عوام  مؤثر بر منن مطالعه

 .020-535(، 1)0ریز  و توسعه رردشگر  و توریس ،   برنامهمجله   شار ررران.ناارخوران و النگدره

رساای تأثیر عملکرد مساائولین بر احسااا  امنیت رردشااگران بر ،(5935ذوالقدر، علی و لرمی، ابوالرتاا  ) .09

 .1۹-39(، 9)5فصلنامه دانش انتظامی زنجان،  استان زنجان.

هااا  امنیاات راهبردهااا  بابود چااالش ،(5931شاااااهی میرزا، محمااد )باااراتی، لاااظ  و عینذوقای  .01

 .53۹-001 ،(0۹)3 فصلنامه مفاگ امنیت، محیطی.زیست

الگو  فتایی  ،(5931الدین افتخار ، عبدالرضا )ی، رفیعیانن مجتبی و رلنرضاانژاد، مرضایهن موسای لاظم    .01

ها  راهبرد  پژوهش وار احساا  امنیت در فتااها  عمومی شاار  نمونه مورد : شار بندرعبا .   اندام

 .13-31 ،(55)1 امنیت و نظ  اهتماعی،
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 اولین همایش ملی بررسای اهمالی نقش توریست و تأثیر من بر مسئله امنیت ملی.  ،(5939)رضاایی، مجتبی  .01

 توریس  و رردشگر  و توریس  سبز در ایران، همدان.

فصااالنامه مفاگ  امنیات و حقوگ شااااروناد ن تقدم یا تأخر.   ،(5931)رضاااایی، مااد  و بااالیی، حمیاد    .0۹

 .3۹-505 ،(92)3 امنیت،

نقش امنیت در توساعه رردشاگر  و توریس  مناطق    ،(5939)ش، سامیرا منریکی، علین ریکی، هواد و لیان .03

اولین همایش ملی توریس  و رردشگر  و توریس  سبز  مرز  مطالعه مورد  اساتان سایستان و بلوچستان.  

 در ایران، همدان.

مه ماهنا ریر  من.ها  اندازهامنیت و اشاتلال و شاخص  ،(5931)الساادات زمانیان، زهرا و موساو ، اشارف   .03

 .1-01(، 530اهتماعی اقتصاد ، علمی و فرهنگی لار و هامعه، )

شناختی رابطه تبیین هامعه ،(5931)زاده، مارانن عباسای، الاامن ساعادتی، موسی و صمدزاده، حسن  سااراب  .92

(، 0)52مجله نظ  و امنیت انتظامی،  بین سرمایه اهتماعی و احسا  امنیت اهتماعی در بین زنان شار تبریز.

01-5. 

نقش پلیس در  ،(5932) نیا، محمد منصاور و ناظر حترت، هعرر شااهیوند ، احمدن ربانی، رساولن دهقان   .95

(، 01فصلنامه مطالعات اهتماعی، ) تأمین امنیت و هذب رردشاگر  و توریسا  نمونه مورد  شار اصراان.  

12-93. 

تأثیر امنیت روانی و اهتماعی بر هذب  ،(5932)شااهیوند ، احمدن رییسای وانانی، رضان و سلطانی، مرضیه   .90

فصلنامه  (.5933رردشاگران خارهی )نمونه مورد  رردشاگران خارهی واردشاده به شار اصراان در سال    

 .511-59۹(: 5نظ  و امنیت انتظامی، )

ها  اقتصااااد  امنیتی موان  و هالش، (5930)نژاد، پریساااا و خنار  امر ، مری شااارفخانی، هعررن وفایی .99

فار . اولین همایش ملی مدیریت رردشاااگر  و   و توریسااا  در لشاااورهاا  حوزه خلیج رردشاااگر

 .همدان هلرافیا، و ررد طبیعت توریس ،

بررسای وضاعیت امنیت رردشاگر  و توریس  از نظر نیرو  انتظامی و نقش من در    ، (5931شایبانی، علی )  .91

شاناساای ارشااد، دانشااکده رردشگر  و  نامه لاربابود امنیت رردشاگران مورد مطالعه اساتان سامنان. پایان   

 توریس  و لویر شناسی دانشگاه سمنان.

مبانی نظر  و راهبرد  مدیریت ارتقا  امنیت  ،(5933صاالحی امیر ، سایدرضاا و افشار  نادر ن افسر. )    .91

 .13-۹1(، 13)02 راهبرد، اهتماعی و فرهنگی در تاران. مجله

بررسای ثبات سیاسی و حالمیت   ،(5931)رید، میناصاامتی، مجید، حساینی لندلجی، میرهاد  و احساانی ف    .91

-0250قااانون بر تعااداد ورود رردشاااگرانن مطااالعااه مورد : لشاااورهااا  منتخااب اساااالمی طی دوره  

 .5-51(، 55)1 ها  راهبرد  امنیت و نظ  اهتماعی،پژوهش .5331

فصلنامه  نقش امنیت در توسعه رردشگر  و توریس  . ،(5933صیدایی، سید اسکندر و هدایتی مقدم، زهرا ) .9۹

 .552-3۹(، 3)1تخصصی علوم اهتماعی، 



 9316، شماره سوم، تابستان فتمهای(، سال ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  333

  رردشااگر  و توریساا  بر اثرات توسااعه ،(0250ضاارغام بروهنی، حمید و خسااروانی دهکرد ، افروز ) .93

 .01-1۹(،53)۹ مطالعات مدیریت رردشگر  و توریس ، ها  صل  هاانی.شاخص

(. رردشگر  و توریس  با محی  زیستی پایدار 5933نت و مجایی، سیدمحمد )عظیمی، ناصارعلین بلیك، کا  .93

 .55۹-591(، 9)۹مجله علوم محیطی،  .ایران بر تعمقی و فرهنگی میراث نقش –

ها  فصاالنامه پژوهش ها  امنیت فرهنگی از منظر امام خمینی )ره(.ابعاد و مؤلره ،(5939علیزاده، ساالیمان ) .12

 .31-500(، 0)9 ام  امام حسین )ع(،امنیتی دانشگاه ه-حراظتی

مطااالعااات  نساااباات اخالگ و امنیاات: امکااانی برا  امنیاات اخالقی.  ،(5935غرایاااگ زنااد ، داوود ) .15

 .35-523 ،(13)03 راهبرد ،

ها و راهکارها. دفاتر تحقیقات مدیریت بحران در ساااواح  دریا  خزر، چالش ،(5935غالمی، علیرضاااا ) .10

 .912-911، 5رلستان، چاپ  ها  مازندران ولاربرد  استان

بررسای نقش ما  امنیت اهتماعی در توسعه رردشگر  و توریس    ،(5931قنبر ، ساوده و غالمی، ساارا )   .19

 ریز ، معمار  و شارساز .چاارمین لنررانس ملی توسعه پایدار در علوم هلرافیا و برنامه .

نیت پایدار، مبتنی بر مدل ماندسی ها  ام(. ابعاد و شااخص 5930قیصار ، نوراع و حساینی، سایدماد  )    .11

 .۹5-52۹ ،(02)1 فصلنامه مفاگ امنیت، همگرایی ملی.

بررسااای زنان برا  مشاااارلت در  ،(5930لتابی، محمودن یزدخواساااتی، باجت و فرخی راساااتایی، زهرا ) .11

 .1-92(، 5)9مجله پژوهش زنان،  توسعه.

مجله  ت اهتماعی بر توانمندساز  زنان.بررسی تأثیر حمای ،(5935للد ، علیرضاا و سالحشاور ، پروانه )    .11

 .۹-09(، 1)1مطالعات توسعه اهتماعی ایران، 

محیطی راهکار  هات توسعه رردشگر  و (، فرهنی زیست5935مااهر، مرضیه و فراهانی، بنرشه )لمالی .1۹

 ررد  ایران زمین.اولین همایش ملی رردشگر  و توریس  و طبیعت توریس  پایدار.

نقش امنیت در توساعه رردشاگر  و توریس  زاب .همایش ملی    ،(5935چی، محسان ) لطری، حیدر و خامه .13

 .5-02 ها،ها و رهیافتشارها  مرز  و امنیت، چالش

نقش امنیت در توساعه رردشاگر  و توریساا  )موردشااناسی:    ،(5935فر، مجتبی و غرور ، حساین ) لطری .13

 دریایی هماور  اسالمی ایران.اولین همایش ملی توسعه سواح  مکران و اقتدار  چاباار(.

 .باشتی شاید دانشگاه نشر: تاران درممد  بر هاانگرد . (.5932الدین )محالتی، صالح .12

 زیست.تاران: سازمان حراظت از محی  زیست.سند ملی محی  ،(5933محمد زاده، محمد ) .15

 و فنون فارابی.تاران: انتشارات دانشکده علوم  مبانی نظر  امنیت ملی. ،(5939مرادیان، محسن ) .10

له مج محیطی با رویکرد مکتب انتقاد .ها  مختلف امنیت زیستبررسای هنبه  ،(593۹نژاد، عبا  )مصالی  .19

 .00-91(، 11)91 شناسی،محی 



 333... بررسی نقش اخالق گردشگری در

محیطی بررسی پایدار  توسعه زیست ،(5939)ملکی، ساعیدن احمد ، رضان منررد، سجاد و معتوری، محمد  .11

(، 32)09مجله اطالعات هلرافیایی،  ها  استان مرز  خوزستان.شارستانها  ممار  در با استراده از مزمون

۹0-15. 

بررسای رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فتایی و امنیت در   ،(5931)مؤیدفر، ساعیده و تقوایی، مساعود   .11

(، 59)1ریز  و توسعه رردشگر  و توریس ، مجله برنامه رردشاگر  و توریسا  مطالعه مورد  شاار یزد.   

511-502. 

ها  لالبد  بافت تاریخی بررسی تأثیر مؤلره ،(5931)بخشبخش، هاانالساادات و هاان میرحساینی، زینب  .11

 .33-521(، 52)03مجله مدیریت شار،  بر امنیت محیطی رردشگران.

هویت قومی و ملی در مطبوعات محلی و تأثیر من بر امنیت ملی:  ،(5931میرزایی، ابراهی  و حیادر ، البر )  .1۹

 .551-510(، 13)51 فصلنامه امنیت پژوهی، ها  ایالم. لردستان و لرمانشاه.مطالعه مورد  استان

بررسای انسجام اهتماعی در   ،(5931)امین، خورشاید زاده، امیرمحمد و هدایتیمیرلطری، محمودرضاان علو   .13

ریز  ه برنامهمجل العه مورد  شاااارساااتان زاب .مط مذهبی –حرا امنیات مرز  باا تألید بر تنوع قومی   

 .1۹-۹2(، 53)1ا ، منطقه

رابطه امنیت و توسااعه رردشااگر  و توریساا  روسااتایی )مطالعه مورد : منطقه  ،(5935میرزائی، رحمت. ) .13

ها، دانشااگاه ها و رهیافتهمایش ملی شااارها  مرز  و امنیتن چالش مرز  اورامانات اسااتان لرمانشاااه(.

 سیستان و بلوچستان.

-بررساای تأثیر پایگاه اهتماعی ،(593۹حسااین زاده علی، حسااین و حسااینی، هاهر ) نبو ، عبدالحسااینن  .12

 .3-93(، 0)52 فصلنامه دانش انتظامی، اقتصاد  و هویت قومی بر اسا  امنیت اهتماعی.

بررسی عوام  اهتماعی و اقتصاد   ،(5933نبو ، عبدالحساینن حسین زاده علی، حسین و حسینی، هاهر )  .15

 .۹9-31(، 1)05 شناسی لاربرد ،هامعه اهتماعی.مؤثر بر احسا  امنیت 

تأثیر لیریت خدمات  ،(5931زاده، ماد  )البرن بلوچی، حسان و حسین بیدختی، علیالای، مجیدن امیننعمت .10

مجله  رر  تصویر مقصد و احسا  امنیت در شار شیراز.پلیس بر قصاد بازدید دوباره رردشگران با میانجی 

 .5-03(، 5)52نظ  و امنیت انتظامی، 

الوتوریساا  و توانمندساااز  زنان روسااتایی مورد مطالعه: روسااتا   ،(5939)وثوقی، لیال و قاساامی، مادیه .19

 .139-152(، 1)50مجله زن در توسعه و سیاست،  دراز، هزیره قش .شیب

شاناختی عوام  مؤثر بر توسعه رردشگر  و  بررسای هامعه  ،(5935)محمدهزارهریبی، هعرر و نجری، ملك .11

-511(، 9)99ریز  محیطی، مجله هلرافیا و برنامه وریسا  در ایران با رویکرد هذب رردشگران خارهی. ت
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