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تاریخدریافت1104/19/90:تاریخپذیرش1101/94/17:

چکیده
امنیت از کلیدیترین نیازهای رشد و توسعة گردشگری است .هدف از این پژوهش ،شناخت رهیافتهای
پیشگیری از جرم علیه گردشگران خارجی در کالنشهر تهران است .پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و براساس
نحوة گردآوری دادهها ،توصیفی ـ پیمایشی در چارچوب روش دلفی است .روش دلفی در سه گام شامل یک
مرحلة کیفی ـ اکتشافی و دو مرحلة کمّی پیمایش دلفی اجرا شد .در مرحلة کیفی براساس نمونهگیری
گلولهبرفی ،طی پانزده مصاحبة نیمهساختاریافته با متخصصان و خبرگان ،دادهها به روش تحلیل محتوای کیفی با
رویکرد تلخیصی تجزیه و تحلیل شد .درنهایت  49رهیافت شناسایی شد و مبنای تهیة پرسشنامة دلفی
قرارگرفت .سپس با جلب مشارکت پانزده نفر دیگر ،تعداد اعضای پانل دلفی در مرحلة نظرسنجی به سی نفر
افزایش یافت 49 .رهیافت پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در چهار بخش ،شامل ده گزاره در
بخش حملونقل گردشگری ،دوازده گزاره در مکانها و مراکز اقامتگاهی ،شانزده گزاره در مکان جاذبههای
گردشگری ،و یازده گزاره در مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری گردشگری دستهبندی شد .نتیجة آزمون ضریب
توافقی کندال در دور دوم اجرای پرسشنامة دلفی ،نشاندهندة حصول اجماع باالتر از 05درصد میان
مشارکتکنندگان در چهار بخش یادشده است .جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی و تاکسیهای غیرمجاز
در فرودگاهها و پایانههای مسافربری ،دسترسی بهنگام پلیس به سیستمهای ثبت اطالعات گردشگران در مراکز
اقامتگاهی ،فرهنگسازی سفر گروهی و دورنشدن گردشگران از همسفران ،برخورد قانونی با مراکز پذیرایی،
خدماتی و تجاری گردشگری متخلف و جلوگیری از فعالیت آنها ،درحکم مهمترین رهیافتها شناسایی شدند.
نتایج پژوهش دربردارندة رهیافت های کاربردی برای گردشگران ،فعاالن و مدیریت بخش گردشگری ،نهادهای
امنیتی و پیشگیری از وقوع جرم است.
واژههایکلیدی :پیشگیری از جرم ،گردشگری ،گردشگر خارجی ،روش دلفی ،کالنشهر تهران.


 .1استادیار گروه جغرافیا ،دانشکدة فرماندهی و ستاد ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران؛
 .2نویسنده مسئول :استادیار گروه پدافند غیرعامل ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ()davoodi57@chmail.ir؛
 .3کارشناسیارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشکدة فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران؛
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رهیافتهای پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در ایران

مقدمه
امنیت از عوامل کلیدی در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به یک کشور است .وجود آمار باالی
جذب گردشگر خارجی در هر کشور ،عالوه بر توسعة اقتصادی و تبادالت فرهنگی ،آن کشور را بهمنزلة قطبی
امن به جهانیان معرفی میکند (نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،1394 ،ص  .)1وقوع جرم و جنایت علیه
گردشگران از مسائلی است که بهشدت بر امنیت گردشگری تأثیرگذار است و به باور بسیاری از متخصصان
صنعت گردشگری ،حتی سطح پایینی از وقوع جرم در گردشگری علیه گردشگران خارجی ،آثار منفی گستردهای،
بهویژه بر صنعت گردشگری ،دارد .این موضوع سبب شده است که بسیاری از کشورهای جهان ،همچون مالزی
و کرهجنوبی ،به تشکیل رستة تخصصی پلیس گردشگری اقدام کنند (بیات و همکاران ،1391 ،ص )01؛ بنابراین
ضروری است ب ا نگاه و بینش عمیق و راهبردی به مقولة امنیت گردشگری نگریسته شود و برنامهریزی و
مدیریت در بخش گردشگری ،بهویژه در زمینة ایجاد نظم و امنیت و پیشگیری از جرم و جنایت ،با رویکرد
یکپارچه اتفاق بیفتد .بررسی سوابق مطالعاتی موجود نشان میدهد با وجود مطالعات گوناگون دربارة ابعاد مختلف
امنیت گردشگری در ایران ،تاکنون کمتر با رویکردی جامع به موضوع پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران،
بهویژه گردشگران خارجی ،پرداخته شده است.
کالنشهر تهران ،درحکم پایتخت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و بزرگترین قطب جمعیتی
کشور ،در ارتقای وجهة کلی صنعت گردشگری کشور نقش بارزی برعهده دارد .همچنین تهران ،بهمنزلة دروازة
ورودی اکثر مسافران خارجی به کشور ،در میزبانی از گردشگران خارجی ،بهویژه در آغاز و پایان سفر ،اهمیت باالیی
دارد؛ بنابراین وقوع هرگونه پدیدة ضد امنیتی علیه گردشگران خارجی ،بهویژه اشکال گوناگون جرم ،میتواند تأثیر
منفی دامنهداری بر وجهة تهران بهمنزلة برجستهترین و بزرگترین مقصد گردشگری ایران برای مسافران خارجی
در پی داشته باشد .براساس آمارهای رسمی موجود در سال  ،1390تعداد جرایم رخداده علیه اتباع خارجی در شهر
تهران برابر با  015مورد به مراجع انتظامی گزارش شده که منجر به تشکیل پرونده شده است (نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران .)1391 ،هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی رهیافتهای پیشگیری از وقوع جرم علیه
گردشگران خارجی در چهار زیربخش صنعت گردشگری است که عبارتاند از .1 :بخش حملونقل گردشگری؛ .2
مراکز اقامتگاهی؛  .3محل جاذبههای گردشگری؛  .4مراکز پذیرایی و ارائة سایر خدمات .از این راه امنیت یکپارچة
گردشگران خارجی در کل بخش گردشگری شهر تهران فراهم میشود .بیتردید عملیاتیکردن رهیافتهای مدنظر
در کالنشهر تهران ،بهمنزلة یکی از مقصدهای اصلی گردشگری و دروازة ورودی اکثر گردشگران خارجی به ایران،
در سایر شهرهای مقصد گردشگری کشور ،همچون مشهد ،شیراز ،اصفهان و تبریز نیز به برقراری امنیت برای
گردشگران خارجی و احساس امنیت آنان کمک میکند .درنتیجه ،از یک طرف در فراهمکردن تجربههای مطلوب
سفر برای گردشگران و از طرف دیگر در بهبود تصویر ذهنی گردشگران بالقوه خارجی از کشور جمهوری اسالمی
ایران (با توجه به تبلیغات منفیِ رسانههای بیگانه علیه جوّ امنیتی کشور ایران) و همچنین شکلگیری اطمینان
بیشتر به قدرت نیروی امنیتی و انتظامی کشور ایران ،تأثیر بسزایی خواهد داشت.
ادبیاتپژوهش
طاهرلو ( )1311در پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی شیوة کنترل امنیتی انتظامی گردشگران خارجی در استان
اصفهان» به این نتیجه دست یافته است که اقدامات انتظامی پلیس در مبادی ورود گردشگر ،مسیرهای حملونقل
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گردشگر ،مراکز اسکان و اقامت ،و همچنین مکانهای تفریحی و توریستی تا حدود مطلوبی اثربخش بوده است .به
باور وی ،بهبود اشراف اطالعاتی پلیس ،تربیت و آموزش نیروهای پلیس متخصص برای تأمین امنیت گردشگری ،و
جلب مشارکتهای مردمی میتواند به ارتقای استانداردهای امنیتی انتظامی بخش گردشگری کمک کند .اسدی و
همکاران ( )1319در پژوهشی با عنوان «مطالعة ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران» به این نتیجه
رسیدهاند که گردشگران ورزشی قبل از سفر به ایران دربارة دزدی ،ناامنی در حریم شخصی و پرخاشگری اجتماعی
احساس ناامنی میکردند؛ اما پس از حضور در ایران ،این احساس ناامنی به میزان شایان توجهی کاهش یافت.
فقدان احساس امنیت قبل از حضور در ایران ،نتیجة تأثیر رسانهها و عوامل ارتباطی مانند تلویزیون ،اینترنت ،خانواده
و آشنایان بود .بیشتر گردشگران ورزشی احساس امنیت را در سطح متوسط میدانستند ،اما رضایتشان از امنیت در
سطح باالیی بود .اسدی و همکاران براساس یافتههای پژوهش ،معتقدند استفاده از رستة تخصصی پلیس
گردشگری ،بهویژه گردشگران ورزشی ـ که باید به زبان انگلیسی مسلط و دارای لباس ویژهای باشند ـ به افزایش
اعتماد گردشگران ورزشی خارجی کمک میکند (همان) .ربانی و همکاران ( )1395در پژوهشی که به نقش پلیس
در تأمین امنیت و جذب گردشگر در شهر اصفهان میپردازد نشان میدهند میزان رضایتمندی گردشگران خارجی
از وضعیت امنیت در شهر اصفهان و مراکز تفریحی و اقامتگاهی مناسب بوده است ،اما گردشگران خارجی از نحوة
اطالعرسانی پلیس دربارة مسائل امنیتی و نحوة نظارت پلیس بر عملکرد (هتلها ،رستورانها و آژانسهای
مسافرتی) رضایت باالیی نداشتهاند .ربانی و همکاران بهمنظور بهبود نقش پلیس در کنترل انتظامی گردشگری
پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه کردهاند :تشکیل پلیس گردشگری؛ تشکیل دفتر پلیس گردشگری در مکانهای مهم
گردشگری؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و دوربینهای مداربسته در فضاهای گردشگری؛ رسیدگی فوری پلیس
به شکایات گردشگران؛ نظارت دقیق و کنترلشدة پلیس بر عملکرد هتلها ،سامانههای حملونقل ،آژانسهای
گردشگری ،مراکز تجاری و...؛ هماهنگی و همکاری بیشتر نیروی انتظامی با مدیریت کالن بخش گردشگری کشور
(همان) .خلیفهسلطانی و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران
خارجی در اصفهان» میزان احساس امنیت گردشگران را براساس دو متغیر اصلی ،شامل عملکرد نیروی انتظامی و
تبلیغات امنیت گردشگری در رسانهها مطالعه کرده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که میان دو متغیر حضور
و عملکرد نیروی انتظامی و همچنین تبلیغات ارائهشده در رسانههای جمعی درخصوص مسائل امنیتی و احساس
امنیت گردشگران خارجی در اصفهان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .در پیشنهادهای این پژوهش ،بر موارد زیر
تأکید شده است :ضرورت تعامل سازنده و همکاری متقابل میان پلیس و سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و
گردشگری؛ آموزشهای تخصصی به نیرویهای پلیس مسئول در تأمین نظم و امنیت گردشگری؛ استفاده از
فناورهای سختافزاری و نرمافزاری تأمین امنیت در گردشگری .حاجینژاد و همکاران ( )1391در مطالعة خود نشان
دادند با توجه به مباحث امنیتی و ایمنی کشور ،نمیتوان برای گردشگران خارجی قوانین جداگانهای بهصورت
حمایتی وضع کرد ،اما میتوان با تشکیل پلیس گردشگری از حقوق گردشگران و سیاحان حمایت کرد و ضریب
امنیت گردشگری را باال برد .اعظم و روحاهلل شادمان فخرآبادی ( )1392در پژوهشی با رویکرد حقوقی ،به بررسی
ارتباط صنعت گردشگری (توریسم) با افزایش احساس امنیت (گردشگران) در ایران پرداختهاند و به این نتیجه
رسیدهاند که با بررسی قوانین و مقرراتی که در ارتباط با گردشگری در ایران به تصویب رسیده است میتوان دریافت
که توجه به تمام ابعاد این مسئله (روادید ،ورود و تمدید روادید ،استفاده از اتومبیل شخصی ،اقامت ،فعالیتهای
تجاری و ،)...در قوانین مدنظر بوده است .آنان براساس نتایج پژوهش خود بر این باورند که معیار قراردادن قوانین و
مقررات بینالمللی ،حقوق بشر ،معاهدههای بینالمللی و غیره میتواند بستری مناسب برای بهبود جذب گردشگر در
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کشور باشد .تدوین ضوابط و قوانین اخالقی گردشگری در سطح ملی و متناسب با ابعاد فرهنگی و محیطی ،میتواند
عالوه بر حفظ جامعه از آسیبهای فرهنگی و محیطی گردشگری ،زمینهای مناسب را برای جذب گردشگر و
گسترش روزافزون این صنعت فراهم آورد و در کنار این عوامل ،محدودیتهای نابهجا برای جذب گردشگر را حذف
کند .سلیمی ( )1393در پژوهشی که به موضوع امنیت و توسعة پایدار گردشگری در شهر تهران پرداخته ،به این
نتیجه دست یافته است که چهار عامل در احساس امنیت گردشگران در شهر تهران تأثیرگذارند که عبارتاند از:
ضعف سرمایة اجتماعی میزبان و گردشگران؛ طراحی نامناسب شهر و تراکم جمعیت باال؛ ضعف استانداردهای ایمنی؛
نارسایی نظارت مردمی و انتظامی .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد میان احساس امنیت گردشگران و
وفاداری گردشگری در شهر تهران ،رابطة مستقیم وجود دارد .برخی از راهکارهای کاربردی این پژوهش عبارتاند
از :تشکیل پلیس گردشگری؛ تدوین قوانین شفاف و الزماالجرا؛ بهکارگیری راهبردهای کارآمد در پیشگیری از
جرایم علیه گردشگران؛ .رسیدگی فوری پلیس به شکایات گردشگران؛ نظارت دقیق بر عملکرد مکانهای اقامتی
گردشگران و بخش حملونقل و مراکز تجاری؛ برقراری تعامل سازنده میان آژانسهای مسافرتی و شرکتهای
گردشگری با نیروی انتظامی درزمینة برگزاری تورهای تهرانگردی .نتایج پژوهش حامی و جلودار ( ،)1390که به
بررسی رابطة میان ورود گردشگر خارجی و میزان وقوع جرایم مرتبط با گردشگری در ایران بین سالهای  1315تا
 1391میپردازد ،نشان میدهد که طی دورة یادشده ،افزایش گردشگران خارجی تأثیر مثبت و معناداری با وقوع
جرایم مرتبط با گردشگری در ایران داشته است .آنها براساس یافتههای پژوهش بر ضرورت تقویت نقش پلیس
درحکم عاملی کلیدی در تأمین امنیت گردشگری تأکید دارند.
ازآنجاکه مقصدهای گردشگری نقاط مستعدی برای وقوع انواع جرم است ( ،)Harper, 2001: 1054پیشگیری
از وقوع جرم و تأمین امنیت گردشگران یکی از نیازهای بنیادین توسعة پایدار گردشگری بهشمار میرود ( Glensor
 .)& Peak, 2004: 50پیزام و منسفیلد بر این باورند که توسعة گردشگری اغلب با افزایش انواع گوناگونی از جرم
و جنایت همراه است ( .)Pizam & Mansfeld, 1996درمورد اینکه چگونه حضور گردشگران میزان جرایم در
مناطق گردشگری را افزایش میدهد ،فوجی و ماک دالیلی را همچون حمل اشیای گرانبها و پول ،برنامهریزی
نامناسب متولیان و فعاالن بخش گردشگری و تغییر محیط بومی بر اثر حضور گردشگران نقل کردهاند ( & Fujii
 .)Mak, 1980برخی دیگر از پژوهشگران با بررسی معایب توسعة گردشگری در سطح ملی ،به ناتوانی سامانة
حملونقل در مقابل هجوم فصلیِ جمعیت و همچنین ناتوانی خدمات عمومی ازجمله خدمات نیروی پلیس برای
مقابله با فشارهای مقطعی ،به افزایش جمعیت در هنگام هجوم گردشگران اشاره کردهاند (.)Murphy, 2013
دیدگاهی دیگر نیز به نقش نهادهای اجتماعی در کاهش نرخ وقوع جرایم اشاره دارد .براساس این دیدگاه ،جوامعی
که در آنها نهادهایی مانند سازمانهای گردشگری و آژانسهای مسافرتی همگام با نیروی پلیس ،بخشی از
مسئولیت برقراری نظم و هنجارهای اجتماعی را به عهده میگیرند در درازمدت با نرخ پایینتری از وقوع جرایم
مرتبط با گردشگری مواجه میشوند ()Messner & Rosenfield, 2001؛ زیرا این نهادها میتوانند از طریق
فراهمکردن فرصتهای شغلی و تقویت نیروی پلیس ،از مناطق گردشگری بیشتر محافظت کنند .کوهن نیز در یک
طبقهبندی« ،انواع جرایم گردشگری» را به چهار دسته تفکیک میکند:
 .1جرایم بومیان علیه گردشگران خارجی :این دسته از جرایم بیشترین ارتباط را با متولیان امور گردشگری و
مراجع قانونی دارد؛
 .2جرایم گردشگران خارجی علیه بومیان :این دسته بسیار محدود است ،ولی طبع آزادیگرایی ،احساس
آزادی از قیود و محدودیتهای موجود در جامعة مبدا و آگاهنبودن از قوانین و آداب و رسوم محلی موجب وقوع
4
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این جرایم میشود؛
 .3جرایم گردشگران علیه گردشگران :این دسته در آثار تحقیقی جایگاهی نداشته و توجهی به آن نشده
است ،اما میتوان به جرایم خشونتآمیز بین گردشگرانی که بهصورت گروهی هستند اشاره کرد؛
 .4جرایم افراد بومی علیه افراد بومی در ارتباط با گردشگری :رقابت افراد بومی با یکدیگر در موضوعاتی
مانند دسترسی به گردشگران خارجی برای انجام کار ،رقابت در تأسیس تشکیالت گردشگری مناسب و ...ممکن
است به جرایم خشونتآمیز میان محلیها بینجامد (صیدایی و همکاران ،1319 ،ص .)4
ریان نیز در تحقیقات خود پیرامون امنیت گردشگران و انواع جرایم علیه آنها ،طبقهبندی دیگری ارائه داده است:
نوع اول :گردشگران قربانیانِ اتفاقی فعالیتهای مجرمانهاند که این امر ،مستقل از ماهیت اماکن گردشگری است؛
نوع دوم :بهدلیل ماهیت و طبیعت اماکن و موقعیتهای گردشگری ،مجرمان از این اماکن استفاده میکنند ،اما
قربانیان فقط گردشگران نیستند ،بلکه مانند هر قربانی دیگر ،در موقعیتهای جرمخیز قرار گرفته و قربانی میشوند؛
نوع سوم :گردشگری و موقعیتهای آن ،زمینهای را برای جذب فعالیتهای مجرمانه و مجرمان بالقوه و
باانگیزه فراهم میسازد .به دلیل خصوصیات خاص گردشگران ،آنها طعمههای خوبی برای فعالیتهای مجرمانه
تلقی میشوند و همین مسئله موجب جذب مجرمان به این مناطق میشود .جرایم در اینجا بهطور عمده
غیرسازمانیافته و از نوع جرایم خُرد و فرصتطلبانه است؛
نوع چهارم :فعالیتهای مجرمانه برای برآوردهکردن و تأمین انواع معینی از درخواستهای گردشگران خارجی؛
نوع پنجم :مجرمان سازمانیافته و گروههای تروریستی گردشگران خارجی را وسیلهای برای رسیدن به اهداف
خود میدانند .در این مورد ،گروگانگیری و حتی بهخطرافتادن جان گردشگران رخ میدهد (.)Ryan, 1993
طی سالهای اخیر در برخی کشورها ،که اقتصادِ وابسته به گردشگری دارند و جرم و جنایات مرتبط با
گردشگری به مسئلهای جدی تبدیل شده است« ،واحدهای تخصصی پلیس گردشگری» تشکیل شده است .این
رستة جدید پلیس ،با هدف پیشگیری از جرایم یا حمایت از گردشگران در برابر اعمال و رفتارهای مجرمانه
تشکیل میشوند .سازمان ملل متحد ـ در اجالس سازمان جهانی گردشگری در بوئنوسآیرس ،سال  1991ـ نیاز
به تشکیل واحد پلیس تخصصی گردشگری را مطرح کرد .این واحدهای تخصصی ،برای ارائة خدمت به
گردشگران بهطورحرفهای آموزشهای الزم را فرامیگیرند تا بتوانند به شکایات گردشگران رسیدگی کنند و از
وقوع جرم علیه آنها پیشگیری کنند .کشورهای ایاالت متحدة آمریکا (ایالتهای فلوریدا و میامی) ،مالزی ،کرة
جنوبی ،مکزیک ،یونان ،مصر و تایلند ازجمله مقصدهای گردشگری هستند که واحدهای پلیس تخصصی
گردشگری تشکیل دادهاند (بیات و همکاران ،1391 ،ص .)01
گلنسر و پیک ( )2004یازده راهبرد کلیدی درزمینة پیشگیری از جرم علیه گردشگران را شناسایی و تشریح
کردهاند :همکاری با مدیران و ذینفعان صنعت گردشگری برای تبادل دانش و اطالعات در زمینة مسائل امنیت
و ایمنی گردشگری؛ آموزش اصول و مهارتهای تأمین ایمنی و امنیت صنعت گردشگری به نیروهای پلیس و
کارمندان امنیتی در واحدهای خصوصی؛ تسریع و تسهیل فرایندهای رسیدگی به پروندههای جرم علیه
گردشگران؛ اعمال مالیات خاص مناطق گردشگری برای حمایت از تأمین امنیت گردشگران؛ تشویق مدیران
هتلها و دیگر اقامتگاههای گردشگری برای بهکارگیری شیوههای کاهش جرم علیه گردشگران؛ ارائة پاداش
برای اطالعات منجر به دستگیری و محکومیت کسانی که مرتکب جرم و جنایت علیه گردشگران میشوند؛
آموزش و آگاهیبخشی به گردشگران برای کاهش خطر وقوع انواع جرم علیه آنها؛ افزایش گشتهای هدفمند
در مناطق گردشگری؛ بهکارگیری شهروندان در مقام همیار پلیس در تأمین امنیت نواحی گردشگرپذیر؛ باالبردن
01
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سطح نظارت و اشراف اطالعاتی کارکنان پلیس در مکانهای جرمخیز علیه گردشگران؛ ساماندهی کالبدی
محیط نواحی گردشگرپذیر برای کاهش فرصتهای مجرمانه و تسهیل اقدامات پیشگیری وضعی.
همانطور که در شکل 1آمده است ،تی.دبلیو.ای 1چارچوب نظری و مفهومی پژوهش حاضر مطابق چارچوب
تقسیمبندی ابعاد مکانی ـ فضایی زیربخشهای گردشگری را طراحی کرده است .در این چارچوب پیشگیری از جرم
علیه گردشگران خارجی در چهار زیربخش اصلیِ مطرح در صنعت گردشگری مورد توجه است .این موارد عبارتاند
از :مبادی ورود و خروج و مسیرهای جابهجایی گردشگران (حملونقل گردشگری) ،مراکز پذیرایی و خدماتی و
تجاری گردشگری ،مکانها و مراکز اقامتگاهی گردشگری ،محل جاذبههای گردشگری (.)TWA, 2009

مراکزپذیراییو

اجزایحملونقلگردشگری

خدماتیوتجاری
گردشگری
ابعادمکانیپیشگیریاز
وقوعجرمعلیه
گردشگرانخارجی

محلجاذبههای

مکانهاومراکز

گردشگری

اقامتگاهیگردشگری

شکل:1مدلمفهومیپژوهش()TWA, 2009

روششناسیپژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و براساس نحوةگردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی ـ پیمایشی
در چارچوب روش دلفی است .روش دلفی در دو گام شامل مرحلة کیفی ـ اکتشافی و مرحلة کمّی نظرسنجی
دلفی اجرا شد .در مرحلة کیفی براساس نمونهگیری گلوله برفی ،پانزده مصاحبة نیمهساختاریافته با متخصصان و
خبرگان به عمل آمد و داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی تجزیه و تحلیل شد و درنهایت
 49رهیافت در چارچوب چهار راهبرد بهدست آمد .یافتههای مرحلة کیفی اساس تهیة پرسشنامة دلفی قرار
گرفت و با اضافهکردن پانزده نفر دیگر به افراد مشارکتکننده ،تعداد اعضای پانل دلفی در مرحلة نظرسنجی به
سی نفر افزایش یافت .نظرسنجی دلفی طی دو دور اجرا شد .در این پژوهش ،آزمونهای توصیفی شامل
میانگین ،انحراف معیار ،میانگین رتبهای برای تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی دلفی و همچنین ضریب توافقی
کندال ( )wبرای بررسی سطح اجماع میان مشارکتکنندگان بهکار رفت .مقدار ضریب کندال بین صفر و یک
متغیر است که در آن ،مقادیرِ نزدیک به صفر نشان از توافق کمتر و مقادیر نزدیک به یک نشاندهندة توافق
بیشتر میان پاسخگویان درخصوص گزینههای دلفی است (حبیبپور و صفری ،1391 ،ص  .)191چنانچه مقدار
1. Tourism Western Australia [TWA].
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این ضریب کمتر از مقدار  5/0یا  05درصد باشد ،باید نظرخواهی از مشارکتکنندگان تا رسیدن به حد قابلقبول
(باالتر از  05درصد اجماع) تکرار شود.
یافتههایپژوهش

در جدول  1بهاختصار ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پانل دلفی به شرح سن ،جنسیت ،زمینة
شغلی و تخصصی ،و میزان تحصیالت آمده است .به لحاظ سنی ،گروه سنی 45تا  40ساله با  13درصد ،به لحاظ
جنسیت مردان با  11درصد ،به لحاظ شغل و تخصص کارشناسان و خبرگان انتظامی با  45درصد ،و برخورداری
از تحصیالت کارشناسی ارشد با  13/3درصد باالترین سهم را دارند.
هایتوصیفیافرادمشارکتکنندهدرپانلدلفی()N=19


:خالصۀویژگی
جدول1
متغیر

طبقهبندیمتغیر


تعداد(نفر)

درصد

سن

 35تا 30
 31تا 45
 45تا 40
≤41

3
3
19
0

15
15
13
11

جنسیت

مرد
زن

21
4

11
14

تخصص /شغل

انتظامی (مدیران و کارشناسان انتظامی و مبادی ورودی و
خروجی)
حقوقی و قضایی
گردشگری (مدیران گردشگری ،راهنمایان گردشگری)
مدیریت شهری

12

45

1
1
1

25
25
25

تحصیالت

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی

1
19
0

25
13/3
11/1

در مرحلة نخست پژوهش ،از برآیند ضبط فایل صوتی پانزده مورد مصاحبة نیمهساختاریافته حدود  40صفحه
متن با حدود  11555کلمه بهدست آمد .در تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها ،تحلیل محتوای کیفی با رویکرد
تلخیصی بهکار رفت .بهاختصار دستاورد تحلیل و تفسیر دادهها به  431گزاره انجامید .طی فرایند تلخیص نهایی
یافتههای کیفی ،غربالگری در دستور کار قرار گرفت؛ بنابراین پس از حذف و تلخیص گزارههایی که دارای
محتوای یکسان ذیل یک گزاره ،و همچنین ادغام گزارههای دارای مضمون و مفهوم مشترک با یکدیگر،
درنهایت  49گزاره بهمنزلة رهیافتهای انتظامی در پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در کالنشهر
تهران شناسایی شد .رهیافتهای شناساییشده با توجه به محتوای کلیدی برآمده از آنها ذیل چهار راهبرد کلی
دستهبندی شدند که عبارتاند :ده رهیافت ذیل راهبرد پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در مبادی
ورود و خروج و مسیرهای جابهجایی گردشگران (بخش حملونقل)؛ دوازده رهیافت ذیل راهبرد پیشگیری از
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جرایم علیه گردشگران خارجی در مکانها و مراکز اقامتگاهی گردشگری؛ شانزده رهیافت ذیل راهبرد پیشگیری
از جرایم علیه گردشگران خارجی در محل جاذبههای گردشگری؛ یازده رهیافت ذیل راهبرد پیشگیری از جرایم
علیه گردشگران خارجی در مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری .پرسشنامة نظرسنجی دلفی براساس یافتههای این
مرحله و دستهبندی انجامشده تهیه شد و مبنای کار در مرحلة دوم پژوهش قرار گرفت.
دربخشحملونقل

.1پیشگیریازوقوعجرمعلیهگردشگرانخارجی
در دور نخست از نظرسنجی دلفی مقدار ضریب توافقی کندال ده رهیافت پیشگیری از جرایم علیه گردشگران
خارجی در مبادی ورود و خروج و حملونقل گردشگری برابر با  5/25بهدست آمد ،و با تکرار نظرسنجی در دور دوم
این مقدار به  5/91افزایش یافت که بیانگر سطح بسیار باالیی از اجماع میان مشارکتکنندگان است .رهیافتهای
«جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی و تاکسیهای غیرمجاز در فرودگاهها و پایانههای مسافربری»« ،تسهیل
استفاده از امکانات حملونقل عمومی درونشهری (تاکسی ،مترو ،اتوبوس) برای گردشگران»« ،تقویت نظارت
پلیس بر امنیت و ایمنی وسایل و امکانات حملونقل تورهای گردشگری»« ،آموزش زبانهای خارجی ،آداب
معاشرت و الگوهای رفتاری با گردشگران به کارکنان پلیس شاغل در پایانهها و فرودگاهها» ،به ترتیب با میانگین
رتبهای ( ،)1/30( ،)9( ،)15و ( )1/13در باالترین سطح قرار دارند ،و ترتیب سایر رهیافتها بدینشرح است:
«بهکارگیری روشهای آگاهسازی گردشگران از نحوة دریافت خدمات انتظامی و امنیتی در مبادی ورود مانند
فرودگاه)» (« ،)0/10استفاده از سیستمهای پیشرفته پایش و مدیریت تصویر (مانند سیستم  )VMSدر پایانهها،
فرودگاهها ،مکانها و مسیرهای حملونقل شهری» (« ،)0/32تبلیغ کدهای رفتاری گردشگری 1در مسیرهای
حملونقل و جابهجایی گردشگران» (« ،)3/10حضور گشتهای سواره و پیادة پلیس در فرودگاهها و پایانهها با
پوشش نامحسوس» (« ،)3/32آموزش زبان خارجی ،آداب معاشرت و الگوهای رفتاری با گردشگران به رانندگان
تاکسی شهری» (« ،)1/15استقرار باجههای پلیس گردشگری در پایانهها و فرودگاهها» (( )1/11جدول .)2
حملونقلگردشگری
پایانههاومسیرهای 
:رهیافتهایپیشگیریازوقوعجرمعلیهگردشگرانخارجیدر 

جدول5
مرحلۀاکتشافی()N=12
رهیافت

 .1جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی و
تاکسیهای غیرمجاز در فرودگاهها و پایانههای
مسافربری
 .2آموزش زبانهای خارجی ،آداب معاشرت و
الگوهای رفتاری با گردشگران به کارکنان پلیس
شاغل در پایانهها و فرودگاهها
 .3بهکارگیری روشهای آگاهسازی گردشگران از
نحوة دریافت خدمات انتظامی و امنیتی در مبادی
ورود مانند فرودگاه
 .4حضور گشتهای سواره و پیادة پلیس در
فرودگاهها و پایانهها با پوشش نامحسوس

دوراولدلفی()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

دوردومدلفی ()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

4/13

5/01

1/11

4/12

5/51

15/55

4/35

5/10

0/13

4/31

5/51

1/13

4/25

5/11

0/20

4/24

5/51

0/10

4/15

5/11

4/90

4/12

5/51

3/32

1. Code of conducts
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مرحلۀاکتشافی()N=12
رهیافت

 .0استقرار باجههای پلیس گردشگری در پایانهها
و فرودگاهها
 .1تسهیل استفاده از امکانات حملونقل عمومی
درونشهری (تاکسی ،مترو ،اتوبوس) برای
گردشگران
 .1تبلیغ کدهای رفتاری گردشگری در مبادی و
مسیرهای حملونقل
 .1آموزش زبان خارجی ،آداب معاشرت و
الگوهای رفتاری با گردشگران به رانندگان
تاکسی شهری
 .9استفاده از سیستمهای پیشرفتة پایش و
مدیریت تصویر (در پایانهها ،فرودگاهها ،مکانها و
مسیرهای حملونقل شهری
 .15تقویت نظارت پلیس بر امنیت و ایمنی
وسایل و امکانات حملونقل تورهای گردشگری
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دوراولدلفی()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

دوردومدلفی ()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

3/91

5/11

4/41

4/55

5/51

1/11

4/41

5/01

1/31

4/41

5/50

9/55

4/15

5/11

4/92

4/14

5/12

3/10

3/93

5/11

4/00

3/91

5/11

1/15

4/23

5/12

0/01

4/21

5/51

0/32

4/33

5/11

0/01

4/32

5/51

1/30


درمکانهاومراکزاقامتگاهی

.رهیافتهایپیشگیریازوقوعجرمعلیهگردشگرانخارجی

5
در دور نخست از نظرسنجی دلفی ،مقدار ضریب توافقی کندال دوازده رهیافت پیشگیری از جرایم علیه
گردشگران خارجی در مکانها و مراکز اقامتگاهی گردشگری برابر با  5/21بهدست آمد ،و با تکرار نظرسنجی در
دور دوم ،این مقدار به  5/11افزایش یافت که بیانگر سطح باالیی از اجماع میان مشارکتکنندگان است.
رهیافتهای «دسترسی بهنگام پلیس به سیستمهای ثبت اطالعات گردشگران در مراکز اقامتگاهی»« ،تقویت
نظارت پلیس بر رعایت استانداردهای ایمنی و امنیتی در هتلها و دیگر اقامتگاههای گردشگرپذیر و بهروزرسانی
آنها»« ،نصب سیستمهای مدیریت تصویر در نقاط ضروری مراکز اقامتگاهی گردشگران»« ،جلوگیری پلیس از
فعالیت اقامتگاههای خانگی فاقد مجوز رسمی و قانونی» ،به ترتیب با میانگین رتبهای (،)9/12( ،)9/15( ،)11/43
و ( )9در باالترین سطح قرار دارند ،و ترتیب سایر رهیافتها بدینشرح است« :برخورد قانونی با مراکز اقامتگاهی
فاقد امکانات و استانداردهای ایمنی و امنیتی» (« ،)1/01اشتراک اطالعات و راهحلهای کاهش مخاطرات ایمنی
و امنیتی بین مدیران هتلها و دیگر مراکز اقامتی» (« ،)1/21برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی درمورد
مسائل ایمنی و امنیتی برای کارکنان و مدیران مراکز اقامتگاهی» (« ،)0/11تقویت کنترل انتظامی پلیس در
فضاهای پیرامونی هتلها و دیگر مراکز اقامتگاهی گردشگری» (« ،)0/12ملزمکردن مالکان مراکز اقامتگاهی با
طول عمر زیاد جهت بازسازی یا نوسازی» (« ،)0/35تقویت الزامات امنیتی و انتظامی در ساختوساز و صدور
مجوز فعالیت مراکز اقامتگاهی گردشگری» (« ،)4/02تسهیل دریافت بهنگام خدمات ضروری و انتظامی به
گردشگران در هتلها و دیگر مراکز اقامتگاهی» (« ،)1/13استقرار باجههای اطالعرسانی نیروی انتظامی در
نزدیک مراکز اقامتی» (( )1/35جدول .)3

09
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مکانهاومراکزاقامتگاهی

:رهیافتهایپیشگیریازوقوعجرمعلیهگردشگرانخارجیدر

جدول1
مرحلۀاکتشافی()N=12
رهیافت

 .1تقویت نظارت پلیس بر رعایت استانداردهای
ایمنی و امنیتی در هتلها و دیگر اقامتگاههای
گردشگرپذیر و بهروزرسانی آنها
 .2نصب سیستمهای مدیریت تصویر در نقاط
ضروری مراکز اقامتگاهی گردشگران
 .3دسترسی بهنگام پلیس به سیستمهای ثبت
اطالعات گردشگران در مراکز اقامتگاهی
 .4تقویت کنترل انتظامی پلیس در فضاهای
پیرامونی هتلها و دیگر مراکز اقامتگاهی گردشگری
 .0استقرار باجههای اطالعرسانی نیروی انتظامی
در نزدیک مراکز اقامتی
 .1ملزمکردن مالکان مراکز اقامتگاهی با طول
عمر زیاد جهت بازسازی یا نوسازی
 .1تسهیل دریافت بهنگام خدمات ضروری و
انتظامی به گردشگران در هتلها و دیگر مراکز
اقامتگاهی
 .1اشتراک اطالعات و راهحلهای کاهش
مخاطرات ایمنی و امنیتی بین مدیران هتلها و
دیگر مراکز اقامتی
 .9برخورد قانونی با مراکز اقامتگاهی فاقد امکانات
و استانداردهای ایمنی و امنیتی
 .15برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی درمورد
مسائل ایمنی و امنیتی برای کارکنان و مدیران
مراکز اقامتگاهی.
 .11تقویت الزامات امنیتی و انتظامی در
ساختوساز و صدور مجوز فعالیت مراکز
اقامتگاهی گردشگری
 .12جلوگیری پلیس از فعالیت اقامتگاههای
خانگی فاقد مجوز رسمی و قانونی

دوراولدلفی()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

دوردومدلفی ()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

4/43

5/12

1/91

4/40

5/25

9/15

4/05

5/11

1/05

4/41

5/21

9/12

4/15

5/11

9/15

4/14

5/04

11/43

3/93

5/12

0/91

4/55

5/21

0/12

3/11

5/10

4/12

3/14

5/51

1/35

3/95

5/10

0/31

4/51

5/25

0/35

3/13

5/91

0/11

3/14

5/12

1/13

4/51

5/13

1/32

4/51

5/59

1/21

4/51

5/11

1/43

4/12

5/59

1/01

3/95

5/15

0/12

4/14

5/39

0/11

3/93

5/01

0/05

3/90

5/59

4/02

4/21

5/32

1/32

4/23

5/12

9/55

جاذبههایگردشگری

.1پیشگیریازوقوعجرمعلیهگردشگرانخارجیدرمحل
در دور نخست از نظرسنجی دلفی ،مقدار ضریب توافقی کندال شانزده رهیافت پیشگیری از جرایم علیه
گردشگران خارجی در محل جاذبههای گردشگری برابر با  5/31بهدست آمد ،و با تکرار نظرسنجی در دور دوم،
این مقدار به  5/11افزایش یافت که بیانگر سطح بهنسبت باالیی از اجماع میان مشارکتکنندگان است.
رهیافتهای «فرهنگسازی سفر گروهی و دورنشدن گردشگران از همراهان بهویژه در جاذبههای طبیعتگردی»،
«آگاهیبخشی به گردشگران دربارة حساسیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعة میزبان»« ،ارائة توصیههای الزم
به گردشگران دربارة حفاظت از اسناد و مدارک خود و حملنکردن اشیای گرانقیمت و پول نقد به مقدار
02
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غیرضروری»« ،نورپردازی مناسب مکانهای توریستی و جاذبههای مورد بازدید گردشگران در هنگام شب»،
بهترتیب با میانگین رتبهای ( ،)13/52( ،)13/95( ،)10/33و ( )13/55در باالترین سطح قرار دارند .ترتیب سایر
رهیافتها بدینشرح است« :آموزش ،ساماندهی و استقرار راهنمایان در محل جاذبههای گردشگری و جلوگیری از
فعالیت راهنمایان مستقل بدون مجوز» (« ،)11/01تقویت تعامل و همکاری پلیس با جامعة تورگردانان در راستای
بهبود استانداردهای ایمنی و امنیتی تورهای گردشگری» (« ،)15/40نصب تابلوهای هشداردهندة مسائل امنیتی و
ایمنی در مکانهای مورد نیاز به زبانهای خارجی» (« ،)9/14تقویت اقدامات کنترل انتظامی برای جلوگیری از
فعالیت فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی در محلههای تاریخی و قدیمی» (« ،)1/00فرهنگسازی مشارکت
شهروندان در زمینة گزارش جرم و رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران به پلیس» ( «،)1/33آگاهکردن گردشگران از
انواع رایج جرم در مقصد گردشگری» (« ،)1/10آگاهیبخشی به گردشگران دربارة پرهیز از رفتارهای محرّکِ جرم
در محل جاذبههای گردشگری» (« ،)0/92حضور گشتهای سواره و پیادة پلیس در محل جاذبههای گردشگری با
پوشش نامحسوس» (« ،)0/32استقرار باجههای اطالعرسانی پلیس در فواصل نزدیک به محل جاذبههای
گردشگری» (« ،)4/45پاکسازی فضاهای پیرامونی جاذبههای گردشگری از وجود متکدیان و معتادان» (،)4/10
«ارتقای استانداردهای طراحی محیطی فضاهای پیرامونی جاذبههای گردشگری» (« ،)3/05ساماندهی مشاغل
کاذب و دستفروشی در نزدیکی جاذبههای گردشگری» (( )1/05جدول .)4
هایپیشگیریازوقوعجرمعلیهگردشگرانخارجیدرمحلجاذبههایگردشگری


.رهیافت
جدول7
مرحلۀاکتشافی()N=12
رهیافت

 .1آموزش ،ساماندهی و استقرار راهنمایان در
محل جاذبههای گردشگری و جلوگیری از فعالیت
راهنمایان مستقل بدون مجوز
 .2تقویت تعامل و همکاری پلیس با جامعة
تورگردانان در راستای بهبود استانداردهای ایمنی و
امنیتی تورهای گردشگری
 .3پاکسازی فضاهای پیرامونی جاذبههای
گردشگری از وجود متکدیان و معتادان
 .4حضور گشتهای سواره و پیادة پلیس در محل
جاذبههای گردشگری
 .0استقرار باجههای اطالعرسانی پلیس در فواصل
نزدیک به محل جاذبههای گردشگری
 .1آگاهیبخشی به گردشگران دربارة پرهیز از
رفتارهای محرّکِ جرم در محل جاذبههای گردشگری
 .1ساماندهی مشاغل کاذب و دستفروشی در
نزدیکی جاذبههای گردشگری
 .1آگاهیبخشی به گردشگران دربارة حساسیتهای
فرهنگی و اجتماعی جامعة میزبان

دوراولدلفی()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

دوردومدلفی ()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

4/13

5/12

15/21

4/14

5/51

11/01

4/11

5/14

9/12

4/12

5/50

15/40

3/91

5/11

0/01

3/90

5/51

4/10

4/53

5/94

1/12

3/94

5/59

0/32

4/51

5/14

0/11

4/52

5/19

4/45

4/51

5/11

1/11

4/50

5/54

0/92

3/95

5/11

3/11

3/13

5/51

1/05

4/35

5/01

12/11

4/31

5/54

13/95

00
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مرحلۀاکتشافی()N=12
رهیافت

 .9آگاهکردن گردشگران از انواع رایج جرم در مقصد
گردشگری
 .15نصب تابلوهای هشداردهندة مسائل امنیتی و
ایمنی در مکانهای مورد نیاز به زبانهای خارجی
 .11ارائة توصیههای الزم به گردشگران دربارة
حفاظت از اسناد و مدارک خود و حملنکردن
اشیای گرانقیمت و پول نقد به مقدار غیرضروری
 .12ارتقای استانداردهای طراحی محیطی فضاهای
پیرامونی جاذبههای گردشگری
 .13تقویت اقدامات کنترل انتظامی برای جلوگیری
از فعالیت فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی
در محلههای تاریخی و قدیمی
 .14فرهنگسازی سفر گروهی و دورنشدن
گردشگران از همراهان بهویژه در جاذبههای
طبیعتگردی
 .10فرهنگسازی مشارکت شهروندان در زمینة
گزارش جرم و رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران
به پلیس
 .11نورپردازی مناسب مکانهای توریستی و
جاذبههای مورد بازدید گردشگران در شب

دوراولدلفی()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

دوردومدلفی ()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

4/51

5/99

1/00

4/59

5/59

1/10

4/11

5/11

1/41

4/59

5/54

9/14

4/20

5/14

11/41

4/24

5/59

13/52

3/90

5/91

0/40

3/99

5/54

3/05

4/51

5/11

1/12

4/51

5/51

1/00

4/31

5/01

12/91

4/30

5/15

10/33

4/15

5/03

1/91

4/51

5/51

1/33

4/31

5/12

15/11

4/29

5/53

13/55


.1پیشگیریازوقوعجرمعلیهگردشگرانخارجیدرمراکزپذیرایی،خدماتیوتجاری
در دور نخست از نظرسنجی دلفی ،مقدار ضریب توافقی کندال یازده رهیافت پیشگیری از جرایم علیه گردشگران
خارجی در مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری برابر با  5/40بهدست آمد؛ با تکرار نظرسنجی در دور دوم این مقدار
به  5/01افزایش یافت که بیانگر سطح قابلقبولی از اجماع میان مشارکتکنندگان است .رهیافتهای «برخورد
قانونی با مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری گردشگری متخلف و جلوگیری از فعالیت آنها در صورت تکرار»،
«آموزش و آگاهیبخشی به کارکنان بخشهای مختلف مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری گردشگری در مورد
مسائل امنیتی و ایمنی گردشگری»« ،نظارت مستمر بر غذاخوریها و رستورانها و مراکز پذیرایی و برخورد با
تخلفات و رفتارهای غیرقانونی علیه گردشگران» ،بهترتیب با میانگین رتبهای ( ،)1/11( ،)9/15و ( )1/22در
باالترین سطح قرار دارند ،و ترتیب سایر رهیافتها بدینشرح است« :حضور گشتهای موتوری و پیادة نیروی
انتظامی در مکانهای گردشگری پربازدید با پوشش نامحسوس» (« ،)1/11حضور فیزیکی پلیس در مراکز
پذیرایی ،خدماتی و تجاری گردشگری بهمنظور پیشگیری و مقابله با رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران»
(« ،)1/05ملزمکردن مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری گردشگری به تجهیزشدن به امکانات ایمنی و امنیتی»
(« )1/23ملزمکردن فعاالن بخش گردشگری به انجام اقدامات الزم درخصوص بیمة گردشگران خارجی و
آگاهیبخشی درخصوص مراکز ارائهدهندة خدمات بیمة سفر» (« ،)4/13معرفی مکانهای مطمئن مبادلة ارز به
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گردشگران» (« ،)4/40راهاندازی خط تلفن ویژة گردشگری برای گزارش گرانفروشی و جرایم اقتصادی علیه
گردشگران» (« ،)4/33استقرار باجههای اطالعرسانی پلیس در مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری پربازدید»
(« ،)3/55معرفی مکانهای خرید مطمئن و تحت نظارت به گردشگران» (( )2/31جدول .)0
جدول:2پیشگیریازوقوعجرمعلیهگردشگرانخارجیدرمراکزپذیرایی،خدماتیوتجاری
مرحلۀاکتشافی()N=12
رهیافت

 .1نظارت مستمر بر غذاخوریها و رستورانها و
مراکز پذیرایی و برخورد با تخلفات و رفتارهای
غیرقانونی علیه گردشگران
 .2حضور فیزیکی پلیس در مراکز پذیرایی ،خدماتی
و تجاری گردشگری بهمنظور پیشگیری و مقابله با
رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران
 .3آموزش و آگاهیبخشی به کارکنان بخشهای
مختلف مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری گردشگری
درمورد مسائل امنیتی و ایمنی گردشگری
 .4معرفی مکانهای خرید مطمئن و تحت نظارت
به گردشگران
 .0حضور گشتهای موتوری و پیادة نیروی
انتظامی در مکانهای گردشگری پربازدید با
پوشش نامحسوس
 .1استقرار باجههای اطالعرسانی پلیس در مراکز
پذیرایی ،خدماتی و تجاری پربازدید
 .1ملزمکردن مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری
گردشگری به تجهیزشدن به امکانات ایمنی و امنیتی
 .1معرفی مکانهای مطمئن مبادلة ارز به گردشگران
 .9برخورد قانونی با مراکز پذیرایی ،خدماتی و
تجاری گردشگری متخلف و جلوگیری از فعالیت
آنها درصورت تکرار
 .15ملزمکردن فعاالن بخش گردشگری به انجام
اقدامات الزم درخصوص بیمة گردشگران خارجی و
آگاهیبخشی درخصوص مراکز ارائهدهندة خدمات
بیمة سفر
 .11راهاندازی خط تلفن ویژة گردشگری برای
گزارش مشکالت و جرایم علیه گردشگران

دوراولدلفی()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

دوردومدلفی ()N=34
میانگین

انحراف

میانگین

استاندارد رتبهای

4/43

5/12

1/22

4/30

5/52

1/22

4/31

5/13

1/01

4/34

5/12

1/05

4/49

5/01

1/11

4/49

5/11

1/11

4/51

5/15

2/95

4/50

5/11

2/31

4/45

5/19

1/41

4/43

5/59

1/11

4/12

5/04

3/25

4/13

5/15

3/55

4/24

5/15

1/22

4/23

5/52

1/23

4/25

5/11

4/13

4/19

5/15

4/40

4/03

5/01

1/91

4/03

5/25

9/15

4/21

5/11

4/90

4/25

5/13

4/13

4/25

5/11

4/15

4/11

5/59

4/33

براساس نتایج آزمون ضریب توافقی کندال ،باالترین درجة اجماع در دور نهایی نظرسنجی دلفی به راهبرد
«پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در مبادی ورود و خروج و مسیرهای جابهجایی گردشگران (وسایل
حملونقل)» مربوط است؛ بهطوری که حدود  91درصد اجماع حاصل شد .به لحاظ میزان اجماع میان اعضای
01
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رهیافتهای پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در ایران

مشارکتکننده در نظرسنجی دلفی راهبرد «پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در محل جاذبههای
گردشگری» با  11درصد اجماع ،راهبرد «پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در مکانها و مراکز
اقامتگاهی گردشگری» با  11درصد اجماع ،و «پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در مراکز پذیرایی،
خدماتی و تجاری» با  01درصد اجماع بهترتیب در جایگاههای بعدی قرار دارند (جدول .)1
جدول:6اجماعنظریمیاناعضایپانلدلفیوضریبتوافقیکندال()W
دوراولدلفی()N=34
راهبرد

پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در
مبادی ورود و خروج و مسیرهای جابهجایی
گردشگران (وسایل حملونقل)
پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی
در مکانها و مراکز اقامتگاهی
پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی
در محل جاذبههای گردشگری
پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در
مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری

دوردومدلفی ()N=34

ضریب

کای

سطح

ضریب

کای

سطح

کندال

اسکوئر

معناداری

کندال

اسکوئر

معناداری

5/259

49/04

5/55

5/914

241/11

5/55

5/214

15/01

5/55

5/111

202/14

5/55

5/314

112/12

5/55

5/114

302/15

5/55

5/449

134/10

5/55

5/019

113/09

5/55

سرانجام با توجه به حصول اجماع قابلقبول میان اعضای شرکتکننده در نظرسنجی دلفی در ارتباط با چهار
راهبرد اساسی تحقیق نظرسنجی دلفی به پایان رسید.
نتیجهگیری

طی دهههای اخیر گردشگری به یکی از کلیدیترین صنایع خدماتی رو به رشد در جهان تبدیل شده است؛
بهطوری که براساس آمار شورای جهانی سفر و گردشگری 1در سال  2511حدود  15/4درصد از تولید ناخالص
داخلی و  9/9درصد از کل اشتغال در اقتصاد جهانی به صنعت گردشگری اختصاص داشته است ( WTTC,
« .)2018, p. 3امنیت و ایمنی» نقش کلیدی در این پیشرفت دارد و یکی از پنج رکن اصلی و حیاتی در توسعة
گردشگری بهشمار میروند ( .)Chiang, 2010, p. 44با توجه به حساسیت بسیار باالی بخش گردشگری
دربرابر هرگونه جرم و جنایت علیه گردشگران ،باالبردن سطح استانداردهای ایمنی و امنیتی سفر یکی از
استراتژیهای کالن و ضروری در این زمینه بهشمار میرود .ازاینرو ،امنیت گردشگری و بهبودبخشی به
شاخصها ی آن ،پیش از هر چیز نیازمند رویکرد پیشگیرانه در ابعاد گوناگون است؛ بنابراین پژوهش حاضر با
بهرهگیری از روش دلفی به شناسایی رهیافتهای پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در کالنشهر
تهران پرداخته ،و براساس ادبیات مرسوم بینالمللی این رهیافتها را به تفکیک چهار زیربخش اصلی گردشگری
دنبال کرده است .این بخشها عبارتاند از :حملونقل ،مکانها و مراکز اقامتگاهی ،جاذبههای گردشگری ،مراکز
)1. World Travel and Tourism Council (WTTC
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پذیرایی ،خدماتی و تجاری.
در بخش حملونقل گردشگری ده رهیافت شناسایی شد که برآیند آنها بهترتیبِ اهمیت و بهاختصار عبارت
اس ت از :جلوگیری از فعالیت خدمات مسافربری غیرمجاز ،تسهیل استفاده از امکانات حملونقل عمومی برای
گردشگران ،تقویت نظارت پلیس بر امنیت امکانات حملونقل تورهای گردشگری ،آموزش و توانمندسازی
کارکنان پلیس در حوزة خدمات انتظامی گردشگری ،آگاهسازی گردشگران از نحوة دریافت خدمات انتظامی و
امنیتی ،استفاده از سیستمهای پیشرفتة پایش و مدیریت تصویر ،تبلیغ کدهای رفتاری گردشگری ،تقویت
گشتهای پلیسی در مبادی ورود و خروج و جابهجایی گردشگران ،توانمندسازی کارکنان بخش حملونقل
عمومی در زمینة خدمات گردشگری ،استقرار باجههای پلیس گردشگری در مبادی حملونقل گردشگری .برآیند
یافتههای این بخش از پژوهش نشان میهد که مدیریت بخش حملونقل عمومی و کنترل و نظارت مؤثر بر آن
در باالترین اولویت مشارکتکنندگان قرار دارد .برآیند این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش افرادی چون آلبالیت
و بل همخوانی د ارد؛ نتایج این پژوهش اهمیت و ارتباط تنگاتنگ کیفیت خدمات بخش حملونقل عمومی در
زمینة توسعة گردشگری در شهرهای بزرگ اروپایی را آشکار ساخته است (.)Albalate & Bel, 2010
براساس یافتههای پژوهش دوازده رهیافت درزمینة پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در مکانها
و مراکز اقامتگاهی گردشگری شناسایی شد ،که ترتیب اهمیت آنها بهاختصار عبارت است از :دسترسی بهنگام
پلیس به سیستمهای اطالعات گردشگران در مراکز اقامتگاهی ،تقویت نظارت پلیس بر استانداردهای ایمنی و
امنیتی هتلها و مراکز اقامتگاهی ،الزام به استفاده از سیستمهای مدیریت تصویر در مراکز اقامتگاهی ،جلوگیری از
فعالیت اقامتگاههای خانگی فاقد مجوز رسمی و قانونی ،اشتراک اطالعات کاهش مخاطرات ایمنی و امنیتی بین
مدیران مراکز اقامتی ،آموزش و مهارتآموزی ایمنی و امنیتی به کارکنان و مدیران مراکز اقامتگاهی ،تقویت کنترل
انتظامی پلیس بر فضاهای پیرامونی هتلها و مراکز اقامتگاهی ،ملزمکردن بازسازی یا نوسازی اقامتگاههای
فرسوده ،باالبردن استانداردهای ایمنی و امنیتی صدور مجوز فعالیت مراکز اقامتگاهی گردشگری ،تسهیل دسترسی
بهنگام خدمات فوریتهای پلیسی به گردشگران در هتلها و مراکز اقامتگاهی ،استقرار باجههای اطالعرسانی پلیس
در نزدیک مراکز اقامتی .برآیند این بخش از نتایج پژوهش نشان میدهد میزان دسترسی پلیس و نهادهای نظارتی
به اطالعات اقامتی گردشگران و همچنین کنترل و نظارت مؤثر نهادهای رسمی و نظارتی کشور ،بهویژه پلیس ،بر
استانداردها ایمنی و امنیتی مراکز و مکانهای اقامتگاهی گردشگری در صدر اولویت امنیت بخش اسکان و اقامت
گردشگری قرار دارد .در اینباره ،مانسفلد و پیزام و همچنین تارلو ازجمله صاحبنظران حوزة مطالعات امنیت
گردشگری هستند که در آثار خود اهمیت کنترل و نظارت مؤثر نهادهای رسمی بر اسکان و اقامت گردشگران را
مطالعه و بررسی میکنند (.)Mansfeld & Pizam, 2006; Tarlow, 2014
در حوزة پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در محل جاذبههای گردشگری در کالنشهر تهران
شانزده رهیافت شناسایی شد که به ترتیب اهمیت عبارتاند از :فرهنگسازی سفر گروهی بهویژه در جاذبههای
طبیعتگردی ،آگاهیبخشی به گردشگران درباره حساسیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعة میزبان ،توصیههای
الزم به گردشگران دربارة حفاظت از اسناد و مدارک و اشیای گرانقیمت و پول نقد ،نورپردازی مناسب
مکانهای توریستی در هنگام شب ،جلوگیری از فعالیت راهنمایان بدون مجوز فعالیت ،تقویت تعامل و همکاری
پلیس با جامعة تورگردانان ،نصب تابلوهای هشداردهندة مسائل امنیتی و ایمنی ،تقویت اقدامات کنترل انتظامی
برای جلوگیری از فعالیت فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی در محلههای تاریخی و قدیمی ،فرهنگسازی
مشارکت شهروندان در حوزة گزارش جرم و رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران به پلیس ،آگاهکردن گردشگران
41

ابراهیم داودی دهاقانی و همکاران

رهیافتهای پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در ایران

از انواع رایج جرم در مقصد ،آگاهی بخشی به گردشگران برای پرهیز از رفتارهای محرکِ جرم ،حضور گشتهای
پلیس در محل جاذبههای گردشگری ،استقرار باجههای اطالعرسانی پلیس در نزدیکی جاذبههای گردشگری،
پاکسازی فضاهای پیرامونی جاذبههای گردشگری از متدکیان و معتادان ،ارتقای استانداردهای طراحی محیطی
فضاهای پیرامونی جاذبههای گردشگری ،ساماندهی مشاغل کاذب در نزدیکی جاذبههای گردشگری.
برآیند یافتههای این این بخش از پژوهش نشان میدهد که رهیافتهای مبتنیبر پیشگیری اجتماعی از
جرم ،بهویژه از طریق آموزش ،اطالعرسانی و آگاهیبخشی به گردشگران ،و سپس رهیافتهای مبتنیبر
پیشگیری وضعی مانند باالبردن کیفیت نورپردازی و طراحی محیطی جاذبههای گردشگری در بهبود امنیت
فضاها و مکانهای دارای جاذبه برای گردشگران در کالنشهر تهران اولویت باالتری دارند.
در حوزة پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری در کالنشهر
تهران یازده رهیافت شناسایی شد که بهترتیب اهمیت عبارتاند از :اعمال قانون در برابر مراکز پذیرایی ،خدماتی
و تجاری گردشگری متخلف ،آموزش و آگاهیبخشی مسائل ایمنی و امنیتی به کارکنان بخشهای مختلف
مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری گردشگری ،نظارت مستمر بر غذاخوریها و رستورانها و مراکز پذیرایی،
تقویت حضور گشتهای تخصصی پلیس در مکانهای پربازدید ،اعمال سریع قانون در برابر رفتارهای مجرمانه
علیه گردشگران ،ملزمکردن مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری گردشگری به استفاده از سیستمهای ایمنی و
امنیتی ،ملزم کردن فعاالن بخش گردشگری به انجام اقدامات الزم درخصوص بیمة گردشگران خارجی ،معرفی
مکانهای مطمئن مبادلة ارز به گردشگران ،راهاندازی خط تلفن ویژة گردشگری برای گزارش گرانفروشی و
جرایم اقتصادی علیه گردشگران ،استقرار باجههای اطالعرسانی پلیس در مراکز پذیرایی ،خدماتی و تجاری
پربازدید ،معرفی مکانهای امن و با قیمت منصفانه به گردشگران برای خرید .یافتههای این بخش از پژوهش
بیانگر آن است که قدرت کنترل و نظارت رسمی بر کسبوکارهای بخش گردشگری ،باالبردن سطح اطالعات
گردشگران ،و همچنین باالبردن قدرت و سرعت اعمال قانون علیه مجرمان و متخلفان در این حوزه ،اولویتهای
برتر در زمینة امنیت اماکن خدماتی و تجاری گردشگری بهشمار میآیند.
یکی از ویژگیهای بارز سازمانهای پلیسی در عصر حاضر ،حرکت بهسوی تشکیل واحدهای پلیسهای
تخصصی در بخشهای گوناگون است .واحدهای پلیس گردشگری نیز یکی از پیشرفتهای اخیر در حوزة
تخصصگرایی سازمانهای پلیسی در بسیاری از کشورهای جهان بهشمار میآید؛ بهویژه در جاهایی که اقتصاد
گردشگری ترقی کرده و رو به رشد است و جرم و ناامنی میتواند تاثیر مخربی در امنیت صنعت گردشگری
داشته باشد ( .)Mawbya et al., 2015: 378در این پژوهش نیز رویکرد تخصصی به امنیت گردشگری از
طریق تشکیل پلیس گردشگری کلیدیترین پیشنهاد اغلب مشارکتکنندگان برای تحقق رهیافتهای
شناساییشده در حوزههای یادشده است .در اینباره مانسفلد و پیزام در این زمینه میگویند که یگانهای پلیس
گردشگری کارآمد که در زمینة مقابله و پیشگیری از جرم علیه گردشگران فعالیت دارند ،به طور معمول
فعالیتهای زیر را انجام میدهند:
 .1کارکنان خود را در مسائل مربوط به گردشگری آموزش میدهند؛
 .2برای گردشگران قابل مشاهده ،در دسترس ،و دوستانهاند؛
 .3ارتباط نزدیکی با جامعة محلی و فعاالن صنعت گردشگری دارند؛
 .4درزمینة تکنیکهای پیشگیری از جرم به کارکنان صنعت گردشگری مشاوره و آموزش میدهند؛
 .0از طریق بررسی پیشینة افراد در زمینة استخدام و نظارت بر صالحیت کارمندان به صنعت گردشگری
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کمک میکنند؛
 .1به تسهیل شهادت قربانیان جرایم ناشی از گردشگری ،در پروندههای قضایی کمک میکنند؛
 .1کسبوکارهای گردشگری را تشویق به بهکارگیری اقدامات مؤثر بر کنترل و پیشگیری از جرم میکنند؛
 .1به توسعه و پیادهسازی برنامههای آموزش گردشگری با هدف کاهش خطر قربانیشدن و در معرض جرم
قرارگرفتن کمک میکنند؛
 .9از افسران برخوردار از یونیفورم پلیس گردشگری در مکانها و نواحی گردشگرپذیر استفاده میکنند
()Mansfeld & Pizam, 2006: 19
در پژوهشهایی که با روش دلفی انجام میشود ،مراجعة چندباره به خبرگان و اعضای پانل ،موضوعی است
که بهمنزلة یکی از محدودیتهای پژوهش بیان میشود؛ زیرا ممکن است محقق امکان دسترسی چندباره به
آنها را نداشته باشد و درنتیجه تعداد اعضای پانل دلفی با پیشرفت مراحل ،ریزش داشته باشند .در این پژوهش
نیز مشارکتدادن همة اعضای پانل دلفی بهدفعات ،یکی از محدودیتهای پژوهش بود.
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