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عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاههای بومگردی

تاریخ دریافت1400/02/19 :
تاریخ پذیرش1400/05/14 :

اقامتــگاه بومگــردی ،امنیــت،
ایمنــی ،توســعه پایــدار ،رضایــت
گردشــگر ،عوامــل مدیریتــی

چکیده
امنیــت در همــة اعصــار ضرورتــی اساســی در زندگــی بشــر بــوده اســت.
گردشــگری و امنیــت دو مقولــه بــا تأثیــرات متفــاوت و متقابلانــد .هیــچ صنعتــی
همچــون گردشــگری بــه امنیــت وابســته نیســت؛ زی ـرا گردشــگران هنــگام انتخــاب
مقصــد و اقامتــگاه ،عوامــل امنیتــی را در اولویــت قــرار میدهنــد .ازایــنرو
مدیریــت مقصدهــا و اقامتگاههــای بومگــردی بــرای دســتیابی بــه امنیــت پایــدار
بــا چالشهــای گوناگونــی روبهروینــد .ایــن مقالــة کاربــردی ،بهمنظــور شناســایی
عوامــل مؤثــر در مدیریــت امنیــت مقصدهــا و اقامتگاههــای بومگــردی و نیــز
معرفــی چارچــوب ایــن عوامــل طراحــی و بــه روش پژوهــش کیفــی اجـرا شــد .بـرای
کســب اطالعــات الزم ،از دانــش و تجربیــات مدیــران و چالشهــای میهمانــان
اقامتگاههــای بومگــردی بــه روش نمونهگیــری گلولــه برفــی اســتفاده شــد و تــا
حصــول اطمینــان از اشــباع نظــری ادامــه یافــت .گــردآوری دادههــا ازطریــق مصاحبــة
عمیــق نیمهســاختاریافته بــا چهــارده تــن از خبــرگان و تحلیــل گفتوگوهــا بــه
روش تحلیــل مضمــون بــا کمــک از نرماف ـزار مکسکیــودیای انجــام شــد و ب ـرای
کســب اعتبــار بــه تأییــد رســید .از تحلیــل مصاحبههــا 342 ،مفهــوم اســتخراج
شــد و طــی مراحــل کدگــذاری ،چارچوبــی ش ـشگانه از عوامــل مؤثــر در مدیریــت
امنیــت اقامتگاههــای بومگــردی شــامل ســازمان ،اف ـرادّ ،فنــاوری ،محیــط زیســت،
تجربههــا و زمــان حاصــل شــد .مدیـران مقصدهــا و اقامتگاههــای بومگــردی پایــدار
بـرای جلــب رضایــت میهمانــان ،بــه تأمیــن امنیــت و ایمنــی از طریــق برنامهریــزی،
اجــرا ،بازرســی و تحلیــل مــداوم ایــن عوامــل شــشگانه در بازههــای زمانــی
نیازمندنــد تــا ضمــن برقـراری آرامــش و آســایش بـرای ذینفعــان ،منافــع اقتصــادی،
اجتماعــی  -فرهنگــی و بهرهمنــدی از جاذبههــای طبیعــی و انسانســاخت را بــرای
همــگان فراهــم ســازند5.

مقدمه
حیــات گردشــگری بــه رضایــت گردشــگر از کیفیــت
ســفر و اقامــت وابســته اســت و امنیــت یکــی از عوامــل
مهــم و تأثیرگــذار در رضایــت گردشــگر بهشــمار میآیــد.
مطالعــات پیرامــون رضایتمنــدی گردشــگران حاکــی از
آن اســت کــه امنیــت و ایمنــی مســیر و مقصــد گردشــگری
نقــش مهمــی در میــزان رضایــت گردشــگران دارد؛ هرچنــد

دیدگاههــای پژوهشــگران در ایــن مــورد متفــاوت اســت.
برخـ�ی گردشـ�گری را فعالیتـ�ی صلحآمیـ�ز (& Kovari
 )Zimanyi, 2011و گروهــی دیگــر آن را پیوســتاری از
منازع��ه و صل��ح میدانن��د ( .)Farmaki, 2017همیــن امــر
بیانگــر آن اســت کــه مدیریــت مقصــد میتوانــد گردشــگری
را بــه ابــزاری بــرای اســتقرار امنیــت و صلــح یــا تشــدید
ناامنــی و منازعــه در مقصــد بــدل کنــد .بــا آنکــه یومــن و

 .1دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی

 .2استاد گروه مدیریت گردشگری ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)؛ mdziaee@gmail.com

 .3دانشیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
 .4استاد گروه مدیریت برنامهریزی اجتماعی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .5این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری «حمید هاشمی» با عنوان «چارچوبی برای ارزیابی پایداری کسب و کارهای کوچک گردشگری در ایران؛ مورد مطالعه اقامتگاههای بومگردی
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بنابــر مطالــب پیشگفتــه ،هــدف از ایــن پژوهــش
ضمــن کســب آگاهــی از ادراک جامعــه میزبــان و میهمــان
از مقولــه امنیــت مقصدهــا و اقامتگاههــای بومگــردی،
بررســی عوامــل تأثیرگــذار در مدیریــت امنیــت و راهکارهــا
بهبــود ســطح امنیــت و ایمنــی در مقصدهــا و اقامتگاههــای
بومگــردی اســت .پژوهــش حاضــر ،درک و دانــش نظــری
درمــورد عوامــل مدیریتــی مؤثــر در امنیــت گردشــگری از
طریــق مطالعــه تجربیــات ایــران را ارتقــا خواهــد داد.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

همــکاران )2006( 1شــناخت فرهنگهــا ،زندگــی بــه ســبك
ســنتی و میــل روزافــزون بـرای بازدیــد از مکانهــای جدیــد را
عامـ�ل ظهـ�ور مقصدهـ�ای گردشـ�گری دانسـ�تهاند (Fennell,
 ،)2014امــا همیــن عــدم شــناخت اولیــه مقصدهــا ،نگرانــی
از نبــود امنیــت و ایمنــی را در بطــن خویــش نهفتــه دارد.
پیشبینــی حــوادث ،رویدادهــا و شــناخت راهکارهــای
مدیریــت آنهــا در مقصــد ســبب افزایــش ادراک و احســاس
امنیــت گردشــگران و میهمانــان و درنتیجــه افزایــش تمایــل
آنــان بــرای حضــور بیشــتر (تعــداد روزهــای بیشــتر و یــا
مبانی نظری
تک ـرار ســفر) در مقصــد میشــود .همانطــور کــه امنیــت در
واژه امنیــت در فرهنــگ لغــات بــه آرامــش ،آســودگی و
مقصدهــای گردشــگری اهمیــت دارد و بــر احســاس رضایــت
گردشــگران تأثیرگــذار اســت ،صاحبنظــران بــر ایمنــی و ایمنــی معنــی شــده اســت (عمیــد .)۱۳۷۲ ،امنیــت بهمنزلــه
امنیــت درون اقامتگاههــای بومگــردی نیــز تأکیــد میکننــد .نعمتــی پنهــان ،ازجملــه نیازهــای بنیــادی و طبیعــی بشــری
گردشــگران بهطــور معمــول امنیــت را از جنبههــای فــردی ،و حصــول بــه آن یکــی از مهمتریــن هدفهــای انســان در
اجتماعــی ،اقتصــادی ـ در ابعــاد عینــی (امنیــت واقعــی) زندگــی اســت .امنیــت دارای ابعــاد عینــی و ذهنــی ـ روانــی
و ذهنــی (درک و احســاس امنیــت) ــــ بررســی میکننــد و اســت .بهعبارتدیگــر ،امنیــت هــم شــامل اطمینــان
و آســایش جســم و هــم آرامــش ذهــن و روان اســت کــه
ســپس بــرای ســفر و تمدیــد اقامــت تصمیــم میگیرنــد.
بررســی مقــاالت منتشرشــده در حــوزه مدیریــت شــکل ذهنــی آن ادراک و شــکل روانــی آن همــان احســاس
گردشــگری از ســال  2015تــا پایــان  2020در ســایت امنیــت اســت (رحیمــی .)1398 ،ولفــرز )1952( 3نیــز
دایمنشــنز 2نشــان میدهــد کــه اســتفاده از واژههــای امنیــت معتقــد اســت امنیــت در معنــای عینــی ،نبــود تهدیــد ب ـرای
و ایمنــی در مقالههــای منتشرشــده در حــوزه گردشــگری ارزشهــای اكتســابی و در معنــای ذهنــی وحشتنداشــتن
رشــد بیــش از ســه برابــر داشــته اســت؛ بهطــوری کــه در از حملــه بــه ارزشهاســت (اســدی و همــکاران.)1394 ،
پنــج ســال گذشــته ،از  24مقالــه بــه  79مقالــه رســیده اســت .کارگــر ( )1386انــواع امنیــت را بــه ســه گونــه تقســیمبندی
ایــن امــر نشــاندهنده اهمیتیافتــن موضــوع اســت .از کــرده کــه شــامل امنیــت جانــی ،اقتصــادی و حیثیتــی اســت.
طرفــی مطالعاتــی کــه درمــورد ادراک گردشــگران خارجــی غالمنیارمــی ( )1396ابعــاد امنیــت اجتماعــی را چهــار دســته
دیدارکننــده از ایــران انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه  55و شــامل امنیــت مالــی ،جانــی ،عاطفــی و ارتباطــی دانســته
درصــد گردشــگران خارجــی پیــش از ورود ،وضعیــت امنیتــی اســت .در بســیاری از مقــاالت مفاهیــم امنیــت و ایمنــی
ایــران را بــد و بســیار بــد میدانســتهاند .همیــن مطالعــات قرابــت زیــادی بــا یکدیگــر دارنــد .در ایــن مقالــه نیــز امنیــت
بیانگــر آن اســت کــه  80درصــد ایــن گردشــگران هنــگام تــرک بــه معنــای اعــم آن (امنیــت و ایمنــی) بررســی شــده اســت.
امنیــت همــواره از مهمتریــن نیازهــای فطــری و
ایــران وضعیــت امنیــت را خــوب بیــان کردهانــد (متقــی و
همــکاران )1395 ،و ایــن بــه معنــای عــدم شــناخت صحیــح ضــرورت زندگــی بشــر بــوده و یکــی از دالیــل مهــم ســاخت
از وضعیــت واقعــی ایــران ،تصویــر منفــی ارائهشــده در ســکونتگاه و اقامتــگاه در پاســخ بــه همیــن نیــاز ســاکنان
رســانههای جمعــی خارجــی و لــزوم توجــه بیشــتر مدیــران جوامــع محلــی و گردشــگران اســت .مخاطــرات طبیعــی،
گردشــگری بــه ایــن مهــم اســت .ازایــنرو الزم اســت بــه مخاطــرات انســانی و بیماریهــای واگیــر مهمتریــن
مقولــه ایمنــی و امنیــت ،چــه بــه لحــاظ ذهنــی و چــه بــه مــواردی هســتند کــه همــواره مــورد توجــه قــرار داشــتهاند.
لحــاظ عینــی ،بــه مقصدهــا و اقامتگاههــای بومگــردی در ایــام تدویــن ایــن مقالــه ،بــا توجــه بــه فراگیــری بیمــاری
توجــه بیشــتری شــود و عوامــل تأثیرگــذار در تأمیــن امنیــت کوویــد ،19اولویــت اول مدیریــت اقامتگاههــای بومگــردی
و مدیریــت شــرایط امــن شناســایی و اســتفاده شــود؛ زیــرا در نقــش میزبــان ،ضمــن توجــه بــه ایمنــی ،تأمیــن امنیــت
صنعــت حســاس گردشــگری نبایــد بــه دلیــل تأثیــرات و و کاهــش نگرانــی میهمانــان ،حفــظ ســامت ،آرامــش و
پیامدهــای ناخواســته حــوادث و ناامنیهــا کمرونــق شــود ارزشهــای مــردم محلــی اســت.
گردشــگری ابــزاری مهــم بــرای تفاهــم ،امنیــت و صلــح
(پرهیــز.)1396 ،
بینالمللــی و نیز مانــع تعارضات و تنشهاســت (چــاک.)۱۳۸۲ ،
1. Yeoman
2. App.Dimensions.ai

3. Arnold Wolfers

عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاههای بومگردی

1. Ecolodge

افراد ،سن و جنس

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

اگرچــه پژوهشــگران از گردشــگری بــا عنــوان صنعــت صلــح
ن��ام میبرن��د ( ،)Kovari & Zimányi, 2011امــا تحقــق
آن نیازمنــد شــناخت عمیــق و مدیریــت دقیــق عوامــل گوناگــون
امنیــت میهمــان شــرطی
اســت .در صنعــت گردشــگری،
ِ
اساســی بـرای میزبانــی اســت؛ درحالــی کــه اثرپذیــری بــاالی
ایــن صنعــت ،از حــوادث اجتنابناپذیــر بــه نظــر میرســد.
ازای ـنرو ،مدیریــت امنیــت گردشــگران اهمیــت ویــژهای دارد
و بــه یکــی از چالشهــای جــدی مدیریــت مقصدهــا و
اقامتگاههــای بومگــردی ،چــه در ســطح فــردی (گردشــگر) و
چــه در ســطح اجتماعــی (جامعــه محلــی) ،تبدیل شــده اســت.
در ســالهای اخیــر ،اقامتــگاه بومگــردی نهــادی
پیشینه پژوهش
اقتصــادی ــــ اجتماعــی در ایـران بــوده کــه بیشــترین مشــابهت
پژوهشهــای متنــوع و متعــددی در حــوزه امنیــت و
را بــا مفهــوم بینالمللــی اکولــوژ 1داشــته و بهســرعت گســترش
یافتــه اســت .مدی ـران اقامتگاههــای بومگــردی محیطــی امــن گردشــگری انجــام شــده اســت .در ایــن بخــش ،بــا مــروری
را بــرای ارائــه خدمــات بــه گردشــگران و مســافران فراهــم کلــی نتایــج در دســترس ،بــر حــوزه مطالعــات امنیــت و
کردهانــد تــا میهمانــان عــاوه بــر تجربــه زندگــی در ســکونتگاه مقصدهــای گردشــگری تأکیــد میشــود .خالصــهای از
ســنتی و بومــی شــهری ،روســتایی یــا عشــایری ،بتواننــد از پژوهشهــای دهــه اخیــر در زمینــه امنیــت مقصدهــا در ایـران
خــوراک و پوشــاک محلــی و درمجمــوع از تجربــه گردشــگری در جــدول  ۱گــردآوری شــده اســت .اکثر ایــن مقــاالت ،امنیت
بومــی اســتفاده کننــد (بــروج .)1391 ،برایناســاس ،بهنظــر و گردشــگری را پارامترهــای یــک معادلــه دانســته و رشــد پایدار
میرســد توســعه اقامتــگاه بومگــردی از مؤثرتریــن ابزارهایــی گردشــگری را در گــرو عملکــرد مناســب و هماهنــگ عناصــر و
اســت کــه ضمــن حفــظ و رعایــت اصــول اساســی بومگــردی ،عوامــل متعــدد میدانــد (متقــی و همــکاران ،)1395 ،عواملــی
میتوانــد نقــش مؤثــری در امنیــت ،توســعه پایــدار جوامــع کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط تنگاتنگــی دارنــد .یکــی از مهمتریــن
محلــی و جلــب مشــارکت مــردم بومــی در فعالیتهــای ایــن عوامــل امنیــت گردشــگران در مقصدهــا و اقامتگاههــای
گردشــگری اســت (رحیــمزاده .)۱۳۹۲ ،همچنیــن در ایــن
گردشــگری ایفــا کنــد.
آمــار منتشرشــده از تأســیس اقامتگاههــای بومگــردی مقــاالت عوامــل امنیتــی در مقایســه بــا عوامــل ایمنــی برتــر
مؤیــد رونــد ســریع رشــد و پراكندگــی آنهــا در كشــور اســت؛ دانسـ�ته شـ�ده اسـ�ت ( )Lazana et al., 2007و موفقیــت یــا
زیــرا تعــداد ایــن اقامتگا ههــا از  400واحــد در آغــاز عــدم موفقیــت مقصــد گردشــگری را بــه توانایــی آن مقصــد
ســال  1396بــه حــدود  2500واحــد در نیمــه اول ســال  1400در فراهمکــردن محیطــی امــن و مطمئــن ب ـرای بازدیدکننــدگان
افزایــش یافتــه اســت .مدیــران حرفــهای ایــن اقامتگاههــا بــه نس��بت دادهان��د (.)Ahmed et al., 2010
دنبــال حفــظ ثبــات و امنیــت مقصــد خــود ،بهمنظــور ارائــه
جدول  :1عوامل مؤثر در امنیت در مطالعات پیشین
خدمــات مفیــد و ارزشــمند و نیــز درآمــد از محیــط طبیعــی و
انســانی هســتند تــا ضمــن جلــب رضایــت میهمانــان و کســب
عوامل مؤثر در امنیت
پژوهشگران (سال)
ردیف
منفعــت ،حمایــت جامعــه محلــی را از ایــن فعالیــت اقتصــادی
– اجتماعــی بهدســت آورنــد .بهنظــر میرســد مدیریــت
امنیت مبدأ سفر و احساس
هزارجریبی ()1390
۱
رضایت گردشگران
و بهبــود موضعــی امنیــت در ایــن مناطــق ســبب میشــود
کــه شــاخص امنیــت ملــی كشــور نیــز بهبــود یابــد .بررســی
حضور و عملکرد نیروی
خلیفه سلطانی و همکاران ()1391
۲
انتظامی و تبلیغات
مقــاالت علمــی حــوزه گردشــگری نشــان میدهــد کــه امنیــت
پدیــدهای ایســتا و بــدون وابســتگی بــه زمــان قلمــداد شــده
فاصله از مبدأ ،راه و مقصد
صدیقی و حسنی ()1392
۳
اســت .عوامــل اثرگــذار بــر امنیــت مقصدهــا و اقامتگاههــای
تردد و حضور گردشگران
رحیمزاده ()۱۳۹۲
۴
بومگــردی بهمنظــور کســب رضایــت میهمانــان ،توســعه
فضای فیزیکی ،فضای
بومگــردی و جامعــه محلــی ،حفــظ محیــط زیســت و منطقــه
اجتماعی ،رسانهها ،پایگاه
بهیان و فیروزآبادی ()1392
۵
پیرامــون ،کمتــر مطالعــه شــده اســت .متعاقــب آن ،چارچــوب

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

و مؤلفههایــی بــرای بهبــود و مدیریــت امنیــت ایــن پدیــده
نوظهــور یافــت نشــده اســت؛ بنابرایــن پژوهشــگران بــرای
دســتیابی بــه ایــن عوامــل و چارچــوب ،در جســتوجوی
یافتــن پاســخ بــه پرس ـشهای ذیــل ازطریــق مطالعــه کیفــی و
تحلیــل تجربــه زیســته خبــرگان هســتند .پرس ـشهای اصلــی
پژوهــش بدینقــرار اســت:
 .۱عوامــل اثرگــذار بــر امنیــت مقصــد و اقامتــگاه
بومگــردی ایــران کدامانــد؟
 .۲چالشهــای مدیریــت حــوادث و رویدادهــای ناامــن
و غیرایمــن در اقامتــگاه بومگــردی چیســت؟
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هاشمی و همکاران
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ردیف

پژوهشگران (سال)

عوامل مؤثر در امنیت

۶

ترالو)2014( 1

کیفیت غذا ،بهداشت،
اقامتگاه ،فعالیتها،
تسهیالت حملونقل،
خدمات سالمتی

۷

صلواتی و موالئی ()1394

عملکرد پلیس ،عامل
فرهنگی ،عامل اقتصادی و
عملکرد رسانهها

۸

مشکینی و همکاران ()1395

۹

کارگر و همکاران ()1395

۱۰

همتینژاد و همکاران ()1395

زیرساختار،حفاظتفیزیکی،
پرسنلوکارکنانودرنهایت
برنامهریزیومدیریت

11

پوالیا ()2016

رسانهها ،تصویر از مقصد،
تفاوت فرهنگی و زبانی،
تجربیات پیشین سن و
جنسیت

12

كیانی و مهرابی ()1396

برخورد ساكنان ،امکانات
كالبدی ،جنبههای
ملموس و دیداری امنیت،
احساس امنیت و وفاداری،
و رضایت از حضور
گردشگران

13

باالجه و همکاران ()1396

سرمایهاجتماعی،عملکرد
رسانه ،نقش نیروی انتظامی،
پایگاه اجتماعی افراد و
فضای فیزیکی مقصد

14

باقریان و همکاران ()1397

اعتماد اجتماعی ،عملکرد
پلیس ،مصرف رسانهای و
تحصیالت

15

مولوا 2و اوییو)2018( 3

توانایی مقصد در
فراهمکردن محیطی امن و
مطمئن برای بازدیدکنندگان

16

سانتوس و همکاران ()2018

تصویر بیرونی مقصد ،نرخ
کم جرایم ،پلیس مؤثر و
کارایی نیروهای امنیتی

15

سبحانی و همکاران ()1399

برنامهریزی راهبردی
مدیریت امنیت ،مدیریت
منابع انسانی ،حفاظت
فیزیکی ،شرایط میزبانی
رویداد و زیرساختها

16

عبدالملکی و همکاران ()1399

سیستمهای حفاظت
فیزیکی ،پرسنل امنیتی،
ساختار مکان ،صالحیت
و اعتبارنامه افراد ،کنترل
ورودیها ،مدیریت امور
اضطراری ،آموزش،
ارتباطات و اقدامات
فرهنگی

17

شیهکی تاش و همکاران ()1399

زیرساختی ،اعتمادسازی،
عملکردی پلیس ،کالبدی
و فرهنگی ـ اجتماعی

سن،جنسیت،فضاهای
عمومیشهروعملکردپلیس
زیرساختهاّ ،فناوری،
رسانهها و تبلیغات ،منابع
انسانی و اقدامات فرهنگی

بــا مقولهبنــدی عوامــل و مؤلفههــای مشــترک ،مشــابه
و همســنخ در ایــن بخــش ،میتــوان چهــار مقولــه مدیریــت
و ســازمان ،افـراد و مــردم ،کالبــد و ّفنــاوری و تجربیــات موفــق
را بهمنزلــه جمعبنــدی پیشــینه پژوهــش و عوامــل مؤثــر در
امنیــت گردشــگری در ادبیــات ایــن پژوهــش بیــان کــرد.
روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش کاربــردی ،بهمنظــور تحلیــل و اســتخراج
عوامــل مؤثــر در مدیریــت امنیــت مقصدهــا و اقامتگاههــای
بومگــردی ،جوامــع محلــی و گردشــگران برنامهریــزی و اج ـرا
شــد .نــوع پژوهــش کیفــی اســت و بــه روش تحلیــل مضمــون
انجــام شــد .در ایــن نــوع پژوهــش ،پژوهشــگران فقــط یــک
ایــده یــا هــدف تقریبــی دارنــد و در پــی دســتكاری پدیــده
مدنظ��ر نیس��تند ( .)Patton, 2002بنابرایــن پژوهــش حاضــر
نیــز ماننــد هــر پژوهــش کیفــی دیگــر ،بــه دنبــال کشــف ،درک
و توصیــف ماهیــت تجربههــای جامعــه میزبــان و میهمــان در
مقصدهــا و اقامتگاههــای بومگــردی ایــران اســت.
بــا توجــه بــه هدفگــذاری ،انتخــاب نمونههــا و
تعــداد آنهــا در ایــن پژوهــش بــا هــدف مطالعــه و نــوع
روش پژوهــش منطبــق شــد .بنابرایــن ،مشــارکتکنندگان در
مصاحبههــا از بیــن خبرگانــی انتخــاب شــدند کــه منبعــی
دســت اول ،بیواســطه و غنــی از دانــش و تجربــه در موضــوع
امنیــت مقصــد و اقامتــگاه بومگــردی در کشــور بودنــد .ایــن
خبــرگان شــامل مدیــران اقامتگاههــای بومگــردی فعــال
ای ـران بودنــد ،کــه در ایــن حــوزه تجربــه پیوســته داشــتهاند.
از دیگــر خبــرگان میهمانــان (میهمــان پژوهشــگر) داخلــی
بودهانــد کــه در حــوزه بومگــردی مطالعــه کــرده و حداقــل
پنــج مرتبــه در اقامتگاههــای بومگــردی حضــور داشــتهاند.
بــا توجــه بــه ویژگیهایــی کــه از جامعــه هــدف انتظــار
مــیرود و ناشــناختهبودن آنهــا ،از روش نمونهگیــری گلولــه
برفــی بــرای مصاحبــه اســتفاده شــده اســت .مصاحبههــا
تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری (اینکــه طبق ـهای جدیــد و یــا
تغییــری در مضامیــن حاصــل نشــود) انجــام شــد .قلمــرو
مکانــی و جغرافیــای اقامتگاههــای بومگــردی در سراســر
کشــور بررســی شــد کــه شــامل مقصدهایــی در مناطــق
مــرزی و مرکــزی ،روســتایی و بافــت قدیمــی شــهرهای
گردشــگری بــود .درمجمــوع مصاحبــه بــا چهــاده تــن از
مدیــران اقامتگاههــا و میهمــان پژوهشــگران تــا اطمینــان
از رســیدن بــه اشــباع ادامــه یافــت و بــرای کســب اعتبــار
بــه تأییــد رســید .جــدول  2مشــخصات جامعــه نمونــه ایــن
پژوهــش را نشــان میدهــد.
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ســؤاالت براســاس پیشــینه و هــدف پژوهــش بــرای
مصاحبــه نیمهســاختاریافته و عمیــق تهیــه و بــا همــکاری
تیــم پژوهــش بازبینــی و تأییــد نهایــی شــد .در ایــن پژوهــش
تــاش شــد عالوهبــر رعایــت مالحظــات اخالقــی ،بــا توجــه
همهگیــری کوویــد ،19مصاحبههــا بهصــورت تلفنــی و
یــا ارتبــاط اینترنتــی برگــزار شــود .زمــان انجــام مصاحبههــا
طــی دی و بهمــن مــاه  1399و متوســط مــدت هــر مصاحبــه
حــدود  40دقیقــه بــود .ترتیــب گفتوگــو ابتــدا از شناســاندن
موضــوع امنیــت و ابعــاد پیشفــرض آن در حــوزه گردشــگری و
اقامتگاههــای بومگــردی آغــاز شــد .ســپس دربــاره تجربیــات
ادراکــی و احساســی آنهــا در مواجهــه بــا ناامنــی ،روشهــای
مهــار مخاطــرات و حــوادث صحبــت شــد .در پایــان نیــز
درمــورد عوامــل مؤثــر در تأمیــن ،مدیریــت و بهبــود امنیــت
و ایمنــی ب ـرای ذینفعــان شــامل جامعــه میزبــان و میهمانــان
گفتوگــو شــد.
تحلیــل دادههــا بــه روش تحلیــل مضمــون (تــم) انجــام
شــد؛ بدینترتیــب کــه تمامــی مصاحبههــا بــا مدیــران و
میهمــان ضبــط شــد .ســپس متــن پیادهســازی تایــپ و ب ـرای
تصحیــح و تأییــد مصاحبهشــوندگان ارســال شــد .پــس از آن،
متــون چندینبــار بازخوانــی شــدند تــا مفاهیــم آن کشــف،
درک و خالصــه شــود .ســپس فایــل متــن بــه نرماف ـزار تحلیــل

کیفــی مکسکیــودا ۲۰منتقــل شــد تــا مفاهیــم و مضامیــن از
آن اســتخراج شــود .بــا مــرور و تشــخیص واحدهــای معنایــی
متــن ،کدهــای مفهومــی اســتخراج و مضامیــن پایــه انتخــاب
شــد .در کدگــذاری اولیــه تعــداد مفاهیــم زیــاد و متعــدد (342
عبــارت) حاصــل شــد کــه براســاس اســتنباط پژوهشــگران
و ارتبــاط بــا مفهــوم نامگــذاری شــدند .عمــل انتخــاب
مضامیــن پایــه تــا جایــی ادامــه یافــت کــه دیگــر اطالعــات
جدیــد از متــن قابــل اســتخراج نبــود و مفاهیــم پیــدا و پنهــان
در متــن بــا اطمینــان کدگــذاری شــدند .در ادامــه بــا انتخــاب
مضامیــن ســازماندهنده ،کدهایــی کــه از نظــر مضمــون
مفاهیــم مشــترک و همســنخ داشــتند ،تحــت مقول ـهای واحــد
نامگــذاری شــدند .ایــن مقولههــا بهمنزلــه مقولههــای
فرعــی شــناخته میشــوند .مضامیــن ســازماندهنده الگوهــای
نهفتــه در متــن را بــه نمایــش میگذارنــد و از انت ـزاع بیشــتری
برخوردارنــد؛ بنابرایــن توصیــف عمیقتــری را از متــن نمایــان
میســازند .در پایــان بــا دســتهبندی مقولههــای فرعــی،
طبقــات اصلــی نمایــان شــد کــه بــا عنــوان مضمونهــای
فراگیــر و عوامــل مؤثــر در تأمیــن ،مدیریــت و بهبــود امنیــت
اقامتگاههــای بومگــردی معرفــی شــدند .جــدول  3مضامیــن
اصلــی ،مراتــب تکـرار و اشــباع آنهــا را در مصاحبههــای ایــن
پژوهــش بــه نمایــش میگــذارد.
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یافتهها
در ایــن پژوهــش پــس از کدگــذاری دادههــا و
مفاهیــم و مقولهبنــدی مضمونهــا بــا اســتفاده از نرمافــزار
مکسکیــودا ،۲۰یافتههــای حاصــل از تحلیــل شــبکه
مضامیــن فراگیــر شــشگانهای حاصــل شــد کــه مؤلفههــای
تــم ســازمانّ ،فنــاوری ،افــراد ،تجربههــا،
آن شــامل شــش ِ
محیــط زیســت و زمــان در ادامــه تشــریح شــده اســت .بـرای
درک بهتــر بــه شــکل  1در پایــان ایــن بخــش رجــوع شــود .این
شــکل از شــبکه مضامیــن عوامــل مؤثــر در مدیریــت امنیــت
در اقامتگاههــای بومگــردی بهمنزلــه یافتههــای تحلیــل بــه
نمایــش گذاشــته اســت.
ســازمان :ایــن تــم شــامل مفاهیمــی مرتبــط با ســازمان
اصلــی (اقامتــگاه بومگــردی یــا ســازمان مدیریــت مقصــد)،
کســبوکارهای کلیــدی همــکار و دیگــر ســازمانهای
پشــتیبان ماننــد دهــداری یــا شــهرداری ،نیــروی انتظامــی،
اورژانــس ،آتشنشــانی ،هــال احمــر و دیگــر نهادهــای
عمومــی اســت .در فراینــد کدگــذاری دادههــا تعــداد 159
مفهــوم مرتبــط بــا ایــن تــم در مصاحبــه خبــرگان مشــاهده
شــد.
مضامیــن ســازماندهنده انتخابشــده ایــن تــم
شــامل مدیریــت ،نظــارت و ارزیابــی؛ فرهنــگ و روحیــه
ســازمانی؛ روشهــا و رویههــا؛ سیســتم ،دیســیپلین و نظــام
ســازمانی؛ مقــررات و کدهــای رفتــاری؛ کیفیــت ،ایمنــی و
اســتاندارد داخلــی؛ همــکاران ،رقبــا و نهادهــای بیرونــی؛
برنامهریــزی؛ منابــع و منافــع؛ تــدارکات ،تأمیــن مایحتــاج
و خریدهــا؛ انــدازه ســازمان؛ خدماترســانی ،نهادســازی؛

بیمــه؛ بهروزبــودن و اطالعرســانی درونســازمانی؛ ارتبــاط
رســمی ،توافقــات و قراردادهــا؛ مطالعــه بــازار ،ارتبــاط بــا
مشــتری و برنــد؛ مســئولیت اجتماعــی؛ شــفافیت مقــررات و
پاســخگویی؛ رعایــت بهداشــت و آراســتگی و دیگــر مــوارد
اســت کــه در تــم ســازمان طبقهبنــدی شــدهاند.
افــراد :ایــن تــم مفاهیمــی مرتبــط بــا کارکنــان ســازمان
(اقامتــگاه بومگــردی) ،میهمانــان و مــردم جامعــه محلــی
را دربــر میگیــرد .در فراینــد کدگــذاری دادههــا ،تعــداد
 83مفهــوم مرتبــط بــا ایــن تــم مشــاهده شــد .مضامیــن
ســازماندهنده انتخابشــده عبارتانــد از :نگــرش و
تصــورات اف ـراد ،واکنــش و رفتــار فــردی ،دانــش و آگاهــی،
مهــارت و تجربــه ،ارتبــاط و روابــط ،ویژگــی و توانایــی،
احساســات و عواطــف شــخصی ،فعالیتهــا و وظایــف،
زبــان محــاوره و تعامــل ،ســامت و آمادگــی جســمی،
آمادگــی دفاعــی ،آمــوزش و یادگیــری ،جنســیت و ســن و
دیگــر مــواردی اســت کــه در تــم افــراد طبقهبنــدی شــدند.
ّ
فنــاوری :تــم ّفنــاوری شــامل مفاهیمــی مرتبــط بــا
تجهیــزات و سیســتمهایی اســت کــه در اقامتــگاه بومگــردی
اســتفاده میکننــد و همچنیــن زیرســاختهای دسترســی
بــه مقصــد و اقامتــگاه ،و نیــز امکانــات ســختافزاری و
نرمافزارهــای تخصصــی کــه مدیریــت و کارکنــان بــرای
تأمیــن امنیــت و توســعه آن اســتفاده میکننــد .در فراینــد
کدگــذاری دادههــا ،تعــداد  48مفهــوم مرتبــط بــا ایــن تــم در
مصاحبــه خبــرگان مشــاهده شــد .مضامیــن ســازماندهنده
انتخابشــده عبارتانــد از :طراحــی و معمــاری؛ جانمایــی
و چیدمــان؛ فضــا و دسترســی؛ وســایل ،امکانــات و ابــزار
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کار؛ تجهیــزات امــدادی و نظارتــی؛ زیرســاخت؛ ســاختمان
و ســازه؛ تأمیــن انــرژی و حملونقــل؛ ذخیرهســازی مــواد
و مایحتــاج؛ عملیــات ،فرایندهــا و دســتورالعملهای کاری؛
مصالــح و مــواد شــیمیایی؛ سیســتم روشــنایی و تأمیــن انــرژی؛
گرمایــش و ســرمایش؛ شــبکههای ارتباطــی و اجتماعــی؛
زیرســاخت ارتباطــی و وبســایت؛ محتــوای چندزبانــه؛ اعالم
و اطالعرســانی؛ ثبــت و ضبــط ارتباطــات؛ تنــوع کانالهــا و
روشهــای اطالعرســانی بــرای گروههــای خــاص و دیگــر
مــواردی کــه در تــم ّفنــاوری طبقهبنــدی شــدند.
محیــط زیســت :ایــن تــم بــه مفاهیمــی مرتبــط بــا
امنیــت میهمــان در محیــط زیســت و طبیعــت پیرامــون
اقامتــگاه بومگــردی و جامعــه محلــی میزبــان اســت .در
فراینــد کدگــذاری دادههــا تعــداد  29مفهــوم مرتبــط بــا ایــن تــم
مشــاهده شــد .مضامیــن ســازماندهنده انتخابــی عبارتانــد
از :مــکان و موقعیــت جغرافیایــی ،خط ـرات طبیعــی ،ش ـرایط
آبوهوایــی ،جریــان حیــات و زندگــی در مقصــد ،گیاهــان
و حیوانــات و حشــرات ،عوامــل بیولوژیــک ،آلودگیهــا و
پســماندها ،مصــرف انــرژی ،مصــرف آب ،مصــرف مــواد
شــیمیایی ،مســائل پایــداری ،رفتــار و مســئولیت ســازمان در
قبــال محیــط زیســت ،مدیریــت محیــط زیســت ،حساســیتها
و آگاهــی بــه محیــط زیســت و مــوارد دیگــر اســت کــه در تــم
محیــط زیســت طبقهبنــدی شــدند.
تجربههــا :ایــن تــم بــه مفاهیــم مرتبــط بــا حــوادث
و رویدادهایــی اســت کــه پیشتــر در ایــن اقامتــگاه تجربــه

شــده یــا حاصــل دانــش و تجربــه دیگــر اقامتگاههــا،
کســبوکارها و یــا صنایــع اســت و امنیــت میهمــان و
جامعــه میزبــان را تضمیــن یــا تهدیــد میکنــد .ایــن
مضمــون بــه دانــش و تجربههــای اخیــر و الگوهــای موفــق
اشــاره دارد .در فراینــد کدگــذاری دادههــا تعــداد  12مفهــوم
مرتبــط بــا ایــن تــم مشــاهده شــد .مضامیــن ســازماندهنده
انتخابشــده عبارتانــد از :حافظــه ســازمانی ،تجربههــای
خــود اقامتگاههــای بومگــردی ،تجربیــات دیگــران ،یادگیــری
اجتماعــی ،توانمندســازی زنــان ،حضــور کــودکان ،اســتفاده
از هنــر ،واکنــش پلیــس و نیروهــای انتظامــی و امــدادی،
رقابتهــای مثبــت و تأثی ـرات دیگ ـران اســت کــه در تــم ایــن
طبقهبنــدی شــدند.
زمــان :هــر سیســتم بــا گــذر زمــان بــه ســمت بینظمــی
و ناپایــداری میــل میکنــد .تــم زمــان بــه مفاهیمــی مرتبــط
اســت کــه بــا گــذر زمــان در امنیــت میهمــان و جامعــه میزبــان
نقــش دارد .ب ـرای مثــال بــه شــب و روز ،فصــول ســال ،و یــا
مراحــل و ایــام مرتبــط بــا دیگــر تمهــای بررسیشــده اشــاره
دارد .در فراینــد کدگــذاری دادههــا ،تعــداد یــازده مفهــوم مرتبــط
بــا ایــن تــم مشــاهده شــد .مضامیــن ســازماندهنده انتخابــی
شــامل توالــی و تاریخچــه وقایــع ،پیشبینــی ،اقــدام بهموقــع،
زمــان مناســب ســفر ،تغییــر شــرایط و اســتهالک ابــزار،
وضعیــت افـراد و غیــره در طــول زمــان و اطالعرســانی هنــگام
حــوادث اســت کــه در تــم زمــان طبقهبنــدی شــدند.
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نتیجهگیری
امنیــت از مهمتریــن نیازهــای فطــری و ضــروری
بشــر و از دالیــل مهــم اســکان و اقامــت جوامــع میزبــان و
گردشــگران اســت .ابعــاد امنیــت و تهدیدهــای ســخت و
نــرم در حــوزه گردشــگری از جنبههــای گوناگــون در عصــر
حاضــر مطالعــه و گســترش یافتــه اســت .ایــن مطالعــات
بیــان میکننــد کــه هیــچ صنعتــی بــه انــدازه گردشــگری بــه
امنیــت وابســته نیســت (جهانبانــی و همــکاران)1393 ،؛
زیــرا وقــوع حــوادث مخاطرهآمیــز بــرای گردشــگران از
مســائلی اســت کــه بهشــدت در رضایــت گردشــگران
تأثیرگــذار اســت (بیــات و همــکاران )1399 ،و در مقابــل
حــس امنیــت و آرامــش خاطــر بیشــتر از همــه عوامــل دیگــر
رضایتمنــدی گردشــگران را جلــب میکنــد (رییســینژاد،
 .)1400بنابرایــن ،مدیریــت امنیــت و ایمنــی پیچیــده و
نیازمنــد شــناخت دقیــق و دانــش مواجهــه بــا ناامنیهاســت.
امنیــت را میتــوان در ابعــاد متنوعــی ازجملــه جانــی ،مالــی،
اطالعاتــی ،روانــی ،حقوقــی و قانونــی ،اقتصــادی و شــغلی،
فرهنگــی و اجتماعــی ،اخالقــی ،بهداشــتی ،محیــط زیســتی و
غیــره جس ـتوجو کــرد و بهطــور خــاص در ایــام همهگیــری
کوویــد 19آن را بهمنزلــه اولویــت اول مدیریــت مقصــد
گردشــگران و اقامــت میهمانــان ،کاهــش دلهــره و نگرانــی
آنــان و نیــز حافــظ ســامت ،آرامــش و ارزشهــای مــردم

محلــی دانســت .خبــرگان مشــارکتکننده در ایــن پژوهــش
نیــز در بیــان نظریــات خــود بــر لــزوم توجــه بــه موضــوع
امنیــت و ایمنــی بســیار تأکیــد داشــتند .ازای ـنرو الزم اســت
بــا مشــارکت جمعــی راهکارهــا و اقدامــات پیشگیرانــه از
طریــق شناســایی و مدیریــت خطــرات و مخاطــرات انجــام
شــود.
پیشآگاهــی و شــناخت خطــرات طبیعــی مقصــد
و مخاطــرات انســانی در آن ،ســاخت اقامتگاهــی امــن،
محیــط و فضایــی ایمــن ،آگاهــی از راههــای دسترســی ســریع
بــه خدمــات بهداشــتی ،انتظامــی و امــدادی از مهمتریــن
تمهیــدات مدیریتــی در زمــان راهانــدازی و بهرهبــرداری
اقامتگاههــای بومگــردی در هنــگام حضــور و ارائــه خدمــت
بــه گردشــگران و میهمانــان اســت .بدینصــورت کــه ضمــن
برق ـراری آرامــش و آســایش ب ـرای میهمانــان و مــردم محلــی،
دانــش و منافــع اقتصــادی ،اجتماعــی ـ فرهنگــی ،بهرهمنــدی
از مواهــب طبیعــی و انسانســاخت ،توســعه فــردی و
اجتماعــی را بــرای همــه ذینفعــان بــه ارمغــان مــیآورد.
در ایــن پژوهــش پــس از تجمیــع یافتههــا،
خالصهســازی و نگاشــت شــبکه مضامیــن شــشگانه،
چارچــوب عوامــل مؤثــر در تأمیــن ،مدیریــت و بهبــود امنیــت
و ایمنــی اقامتگاههــای بومگــردی بــه شــرح ذیــل حاصــل
شــد (شــکل .)۲
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براســاس جمعبنــدی پیشــینه پژوهــش حاصــل از
بررســی و مقایســه عناصــر و مؤلفههــای معرفیشــده در
ادبیــات علمــی ،امنیــت بــا چهــار مؤلفــه ســازمان ،افــراد،
فنــاوری و تجــارب ،از مضامیــن اســتخراجشــده در ایــن
پژوهــش ،همگرایــی و همســویی نشــان میدهــد .بــه ایــن
علــت کــه پژوهــش در پارادایــم واحــدی انجــام میگیــرد  .
امــا پژوهــش حاضــر گامــی فراتــر گذاشــته و کثــرت و جامعیت
مضامیــن ســازماندهنده اســتخراجی ذیــل تمهــا و مضامیــن
فراگیــر شــشگانه ،برتــری نســبی یافتههــای ایــن مقالــه را
نمایــان میســازد .همچنیــن مؤلفههــای محیــط زیســت و
زمــان را درحکــم عواملــی جدیــد و مشاهدهنشــده در ادبیــات
پژوهــش معرفــی کــرده اســت ،کــه حاصــل نــوآوری ایــن
پژوهــش در بازشناســی عوامــل مدیریــت امنیــت گردشــگری
قلمــداد میشــود.
براســاس یافتههــا و نتایــج پژوهــش حاضــر ،مؤلفــه
ســازمان در ایــن چارچــوب بــا اجزایــی شــامل ســازمان
اصلــی ،دیگــر ســازمانهای عمومــی و کســبوکارهای
خصوصــی مقصــد ،بهمنزلــه اولیــن عامــل مؤثــر در مدیریــت
امنیــت اقامتــگاه بومگــردی قــرار دارد .بــرای تأمیــن و بهبــود
امنیــت الزم اســت ســازمان براســاس اصــول و فنــون حرفـهای
و اســتاندارد ،بــا دســتورالعملهایی مــدون بــر اجــرای آنهــا
نظــارت کنــد و بــا برنامهریــزی ،ســرمایهگذاری ،بازرســی،
رویههــا و راهکارهــای پیشــگیرانه را ب ـهکار بنــدد .هماهنگــی
و همــکاری بــا دیگــر ســازمانهای انتظامــی و امــدادی،
اطالعرســانی و پاسـخگویی شــفاف بــه گردشــگران ،تعهــد بــه
مســئولیت اجتماعــی ـ فرهنگــی و حفاظــت از محیــط زیســت،
ترویــج منــش و فرهنــگ مســاعد میــان کارکنــان ،میهمانــان
و جامعــه محلــی را ســرلوحه دیگــر اقدامــات مؤثــر خــود در
جلــب رضایــت ذینفعــان ســازمان ق ـرار دهــد.
مؤلفــه اف ـراد دومیــن عامــل مؤثــر در مدیریــت امنیــت
اقامتــگاه بومگــردی اســت کــه در ایــن چارچــوب قــرار دارد.
ب ـرای تأمیــن امنیــت جامــع و ارائــه خدمــات رضایتبخــش،
ارتقــای ویژگیهایــی ماننــد آگاهــی ،دانــش ،مهــارت و
تجربیــات مدیــر و نیــروی انســانی اقامتــگاه بومگــردی،
میهمانــان و مــردم جامعــه محلــی ،پیشــنهاد میشــود .تعامــل
و اســتفاده از زبــان مشــترک و صمیمــی ،از طریــق ارائــه
آمــوزش و فرصتهــای یادگیــری در بهبــود ایــن مؤلفــه مؤثــر
خواهــد بــود.
ّفنــاوری شــامل امکانــات ،تجهیــزات ،ابــزار و
مقــررات ،مؤلفــه ســوم چارچــوب و دیگــر عامــل مؤثــر در
مدیریــت امنیــت و ایمنــی مقصــد و اقامتگاههــای بومگــردی
اســت .تأمیــن زیرســاختها ،امکانــات و ســختافزار و
نرمافزارهــای فنــی و بهکارگیــری صحیــح آنهــا ازطریــق

مدیریــت و کارکنــان از راهکارهــای پیشــنهادی ب ـرای تأمیــن و
بهبــود امنیــت قلمــداد میشــود .تعمیــر و نگــهداری ســازه و
معمــاری در دوره عمــر مفیــد ،طراحــی جانمایــی و دسترســی
بــه فضاهــای متعــدد ،اســتفاده از سیســتمهای روشــنایی و
تأمیــن انــرژی ،گرمایــش و ســرمایش ،شــبکههای ارتباطــی،
وســایل حفاظتــی ،نظارتــی و امــدادی ،توســعه زیرســاخت
ارتباطــی و وبســایت ،تأمیــن محتــوای چندزبانــه ،روشهــای
مؤثــر اطالعرســانی بــرای گروههــای خــاص گردشــگران
و میهمانــان از دیگــر راهکارهــای پیشــنهادی اســت کــه
شناســایی شــد.
چهارمیــن مؤلفــه از چارچــوب مدیریــت امنیــت
در اقامتگاههــای بومگــردی محیــط زیســت اســت؛ زیــرا
موقعیــت جغرافیایــی مقصــد در ش ـرایط آبوهوایــی و مــکان
اقامتــگاه در مواجهــه بــا خطــرات طبیعــی مؤثــر اســت.
همچنیــن بــر گونههــای گیاهــی ،حش ـرات ،حیوانــات و دیگــر
موجــودات بیولوژیــک مرتبــط بــا امنیــت تاثیرگــذار اســت.
راهکارهــای پیشــنهادی بهبــود امنیــت بــرای ایــن مؤلفــه
عبارتانــد از مدیریــت آلودگیهــا و پســماندها ،کنتــرل
مصــرف انــرژی ،آب و مــواد شــیمیایی در اقامتــگاه بومگــردی
در راســتای حفــظ محیــط زیســت و پایــداری اســت .همچنیــن
شــناخت مخاط ـرات حاصــل از محیــط زیســت بــر انســان و
رعایــت رفتــار مســئوالنه بــا طبیعــت از نــگاه ایمنــی و امنیــت
انســان در طبیعــت اهمیــت برجســتهای دارد.
تجربــه حــوادث مشــابه و نقــش حافظــه ســازمانی
در پیشبینــی رویدادهایــی کــه پیشتــر بــرای اقامتــگاه
بومگــردی و میهمانــان مقصــد و یــا دیگــر اقامتگاههــا و
کســبوکارهای مشــابه رخ داده اســت ،میتوانــد مؤلفــه
پنجــم چارچــوب را شــکل دهــد و عامــل مؤثــری بـرای بهبــود
امنیــت ،کســب آمادگــی مدیریــت حــوادث و رویدادهــای
مخاطرهآمیــز باشــد و در پیشــگیری از مواجهــه بــا شــرایط
ناخواســته یــا آســیبدیدگی و نگرانــی بــرای میهمانــان و
جامعــه محلــی مؤثــر عمــل کنــد .ازایـنرو ،ثبــت و بازخوانــی
تجربیــات موفــق و ناموفــق و نیــز بهکارگیــری ایــن دانــش را
بــرای مدیریــت اقامتــگاه ،میتــوان بــه عنــوان راهــکاری
خالقانــه بهمنظــور ارتقــای امنیــت بــهکار بــرد.
زمــان ششــمین مؤلفــه چارچــوب ،دیگــر عامــل مؤثــر
در مدیریــت امنیــت و ایمنــی اقامتگاههــای بومگــردی اســت.
پیــکان زمــان ،گــذر ایــام و فصــول ،ســرعت در پاســخدهی
و اقــدام بهموقــع در امنیــت اقامتــگاه و مقصــد مؤثــر اســت.
بهبــود و ارتقــای زیرســاختها ،بررســی دورهای تجهیــزات
و امکانــات کــه بــه مــرور زمــان مســتهلک میشــوند ،تــداوم
آمــوزش و یادگیــری ،اطالعرســانی بههنــگام در زمــان وقــوع
حــوادث بــه میهمانــان و جامعــه میزبــان آنــان را از اتفاقــات
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ناخواســته و رویدادهــای برهمزننــده آرامــش دور میکنــد
و تجربــهای خوشــایند را بــرای همــه ذینفعــان بهوجــود
مــیآورد.
راهــکار فراینــدی پیشــنهادی بــه مدیــران اقامتــگاه
بومگــردی ب ـرای ارتقــای امنیــت میهمانــان ،جامعــه میزبــان
و طبیعــت مقصــد را چنیــن میتــوان بیــان کــرد:
 )۱مدیــران متناســب بــا ظرفیــت بــرد تعــداد محــدود
گردشــگر پذیــرش کننــد؛
 )۲پــس از انجــام رزرو رســمی ،تأییدی ـهای بــه هم ـراه
محتــوای پیشآگاهانــه از ویژگیهــای فرهنگــی ـ اجتماعــی
مــردم و محیــط زیســت مقصــد بــه میهمانــان ارائــه شــود؛
 )۳نــکات مهــم ایمنــی شــامل کدهــای رفتــاری و
اخالقــی ،ویژگیهــای عمومــی و حــدود معاشــرت و تعامــل
بــا مــردم بهویــژه زنــان و کــودکان مقصــد بیــان شــود؛
 )۴ســاعتهای تــردد در محیــط عمومــی مقصــد و
ارائــه خدمــات اقامتــگاه بهوضــوح اعــام شــود.
 )۵محدودیتهــای بیــرون از اقامتــگاه بومگــردی و
لــزوم رعایــت اصــول پایــداری و محافظــت از محیــط زیســت
بــه اطــاع میهمانــان رســانده شــود و دســتورالعملهای
حضــور در مناطــق خطرخیــز و رفتــار در هنــگام بــروز
خطــرات و حــوادث مشــخص شــود؛
 )۶مجوزهــا و گواهینامههــای اســتاندارد ،ایمنــی ،بیمــه
و کارت ســامت و بهداشــت کارکنــان ،و همچنیــن ابــزار و
تجهی ـزات ایمنــی و امــدادی ب ـرای اطالعرســانی و دســترس
در مواقــع لــزوم در محــل دیــد نصــب شــود تــا میهمانــان بــا
مشــاهده و آگاهــی ،احســاس امنیــت بیشــتری کننــد و در
هنــگام نیــاز ب ـه ســهولت و ســرعت از آنهــا اســتفاده کننــد.
 )۷بهکارگیــری فهرســت مدیریتــی در بازدیدهــای
دورهای ،بازبینــی فضاهــا و کنتــرل تجهیــزات در پیشــگری
بســیار مؤثــر خواهــد بــود.
 )۸میــراث تاریخــی مــادی و معنــوی ،داراییهــای
فکــری مقصــد شــامل شــعر ،داســتان ،موســیقی ،گویــش،
صنایــع دســتی ،بــازی ،خــوراک ،پوشــاک ،دانــش و فرهنــگ
بومــی در مســتندات و مراجــع بـرای ممانعــت از تعــدی ،کپــی
غیرقانونــی و ســوء اســتفاده ثبــت و ضبــط شــود.
 )۹کارکنــان و مــردم محلــی درخصــوص مســائل
ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت تحــت آموزشهــای
کاربــردی قــرار گیرنــد تــا ضمــن ارتقــای ســرمایه انســانی،
ســرمایه اجتماعــی نیــز بهبــود یابــد.
 )۱۰حفــظ ارتبــاط ،شبکهســازی و تعامــل بــا دیگــر
اقامتگاههــا بهمنظــور تبــادل تجــارب و یادگیــری اجتماعــی
در حــوزه امنیــت و ایمنــی انجــام شــود.
 )۱۱حــوادث و اتفاقــات مقصــد را بالفاصلــه بــا کمــک

کارکنــان مســتند و مــدون شــود تــا فرصــت یادگیــری و
چارهاندیشــی از بیــن نــرود.
 )۱۲ضمــن نظرســنجی از میهمانــان ،بــرای بهبــود
امنیــت و ایمنــی ،پیشــنهادهای جدیــد و نوآورانــه در ابعــاد
گوناگــون اخــذ شــود .برنامهریــزی ،اجـرا ،بازرســی و تحلیــل
مــداوم ایــن عوامــل شــشگانه در بازههــای زمانــی همــواره
در ارتقــای امنیــت مؤثــر خواهــد بــود.
در پایــان بــه نظــر میرســد پژوهــش حاضــر بــا
محدودیتهایــی نیــز مواجــه بــود کــه مهمتریــن آنهــا
نبــود دسترســی بــه دیدگاههــای میهمانــان خارجــی،
امکاننداشــتن بــرای حضــور در اقامتگاههــا و انجــام
مصاحبــه چهرهبهچهــره بهمنظــور کســب مشــاهدات عینــی
از خبــرگان و ســنجش ّ
کمــی اولویــت مؤلفههــا بــه دلیــل
محدودیتهــای مســافرتی توســط ســتاد ملــی مدیریــت
کرونــا بــود.
منابع
اســدی ،حســن ،پورنقــی ،امیــن ،افتخــاری ،ابراهیــم و فالحــی،
احمــد ( .)1394مطالعــه ابعــاد عینــی امنیــت در گردشــگری
ورزشــی ای ـران و عملکــرد ســازمانهای ورزشــی در تأمیــن
و توســعه آن .نشــریه مدیریــت ورزشــی ،)۱(۷ ،ص .۱۵-۱
باقریــان جلــودار ،مصطفــی ،شــبیری ،ســید محمــد ،نوپــور و
هــوالری ،فضــه ( .)1397تحلیــل جامعــه شــناختی عوامــل
مؤثــر بــر احســاس امنیــت اجتماعــی گردشــگران (مطالعــه
مــوردی :گردشــگران بابلســر)» .نشــریه برنامهریــزی و
توســعه گردشــگری ،)۲۵(۷ ،ص .45-۲۵
باالجــه ،فرزانــه ،درویشــی ،یوســف و خــداداد ،مهــدی (.)۱۳۹۶
بررســی عوامــل مؤثــر بــر احســاس امنیــت اجتماعــی
گردشــگران در شــهرهای مــرزی (مــورد مطالعــه :شــهر
جلفــا) .پژوهشهــای نویــن علــوم جغرافیایــی ،معمــاری و
شهرســازی ،)۷(۱ ،ص .200-۱۹۱
بــروج ،اشــکان ( .)1391مطالعــه تطبیقــی اقامتگاههــای بومگــردی
مناطــق بیابانــی .پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،بــه راهنمایــی
محمــود ضیائــی ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،تهران.
بهیــان ،شــاپور و فیروزآبــادی ،آمنــه ( .)1392بررســی عوامــل مؤثــر
بــر احســاس امنیــت اجتماعــی در شــهرها ،مطالعــه مــوردی:
شــهر کرمــان .مطالعــات جامعهشــناختی شــهری،)۶(۳ ،
ص .۱۲۲-۱۰۳
بیــات ،ناصــر ،داودی دهاقانــی ،ابراهیــم و ســوری ،محمدحســن
(« .)1399رهیافتهــای پیشــگیری از وقــوع جــرم علیــه

عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاههای بومگردی

گردشــگران خارجــی در ایــران .مــورد مطالعــه کالنشــهر
تهــران .گردشــگری و توســعه ،)۱(۹ ،ص .۲۴-۱

جهانبانــی ،فــرزاد ،عبدلــی ،صــادق ،افالکــی ،رحیــم و جهانبانــی،
علیرضــا ( .)1393نقــش امنیــت در توســعه گردشــگری
مطالعــه مــوردی :شهرســتان ســرعین .نشــریه علمــی انتظامــی
اردبیــل ،)۳(۱۳۹۳ .ص .119-۱۰۳
چــاک وای ،گ .)۱۳۸۲( .جهانگــردی در چشــماندازی جامــع.
ترجمــه علــی پارســائیان ،دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی.

رحیــمزاده ،صالحالدیــن ( .)1392نقــش امنیــت در توســعه
گردشــگری (مطالعــه مــوردی :شهرســتان سردشــت) .اولیــن
همایــش ملــی گردشــگری ،جغرافیــا و محیــط زیســت
پایــدار ،همــدان.
رحیمــی ،محمــد ( .)1398بررســی جرمشــناختی عوامــل مؤثــر
بــر احســاس امنیــت اجتمــاع .فصلنامــه علمــی تخصصــی
دانــش انتظامــی لرســتان ،)۲۵(۷ .ص .166-۱۱۹
رییســینژاد ،امیــر افشــین ،جهانبخــش ،حیــدر و میرحســینی،
ســیدمحمد ( .)1400بررســی ارتبــاط ســاختار معمــاری
اقامتگاههــای بومگــردی بــا میــزان رضایتمنــدی
گردشــگران (مطالعــه مــوردی :اقامتگاههــای بومگــردی
روســتای جنــت رودبــار ،رامســر ،اســتان مازنــدران).
گردشــگری و توســعه ،)۱(۱۰ .ص .94-۸۱
ســبحانی ،عبــاس ،انــدام ،رضــا ،بحرالعلــوم ،حســن و فرجــی،
رســول ( .)1399بررســی نقــش مدیریــت و برنامهریــزی
در مدیریــت امنیــت گردشــگری ورزشــی .مدیریــت منابــع
انســانی در ورزش ،)۲(۷ .ص .329-۳۱۳
شــیهکی تــاش ،مهیــم ،رییســی ،ابوبکــر ،آهنــگ ،فرحنــاز ،و
پورانجنــار ،گلبهــار ( .)1399شناســایی و اولویتبنــدی
عوامــل مؤثــر بــر امنیــت در راســتای توســعه گردشــگری
(مــورد مطالعــه :شهرســتان ســرباز) .برنامهریــزی و توســعه
گردشــگری ،)۳۴(۹ ،ص .197-۱۷۵

عبدالملکــی ،حســین ،ســعیدی مجــد ،نغمــه و خدایــاری ،عبــاس
( .)1399شناســایی و رتبهبنــدی عوامــل موثــر بــر امنیــت
اماکــن ورزشــی بــا اســتفاده از روش ترکیبــی دلفــی فــازی
و مدلهــای ریاضــی  ،MADMمطالعــات بازاریابــی
ورزشــی ،)3(1 ،ص .50-26
عمیــد ،حســن ( .)1372فرهنــگ فارســی عمیــد ،مؤسســه انتشــارات
امیرکبیــر ،تهران.
غالمنیارمــی ،آتنــا ( .)1396ارزیابــی جامعــه ابعــاد چهارگانــه
امنیــت اجتماعــی در بیــن زنــان سرپرســت خانــوار (مــورد
مطالعــه :زنــان سرپرســت خانــوار شــهرتهران) .پژوهشــنامه
زنــان ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،
 ،)۲۱(۸ص .86-۶۹
کارگــر ،بهمــن ( .)1386توســعه شهرنشــینی و صنعــت گردشــگری
در ایــران .تهــران :انتشــارات ســازمان جغرافیــای نیروهــای
مســلح.
کارگــر ،غالمعلــی ،غفــوری ،فــرزاد ،محمــدی مقــدم ،یوســف و
مـرادی ،غالمرضــا ( .)1395ارائــه الگــوی عوامــل تأثیرگــذار
بــر امنیــت رویدادهــای ورزشــی ایــران .فصلنامــه انتظــام
اجتماعــی ،)۴(۸ ،ص .157-190
كیانــی ســلمی ،صدیقــه ،و مهرابــی ،علــی ( .)1396شناســایی
عوامــل موثــر بــر امنیــت گردشــگری و نقــش آن در رضایــت،
(وفــاداری و جــذب گردشــگران) ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی
مطالعــات امنیــت اجتماعــی ،)52(8 ،ص 229-266
متقــی ،ســمیرا ،صادقــی ،محمــد و داللــت ،مـراد ( .)1395نقــش امنیت
در توســعه گردشــگری بینالمللــی (نمونــه مــوردی :گردشــگران
خارجــی شــهر یــزد) .گردشــگری شــهری ،)۱(۳ ،ص .77-91
مشــکینی ،ابوالفضــل ،حســینی ،معصومــه ،ربانــی ،طاهــا و
عبــاسزاده ،صغــری ( .)1395بررســی عوامــل مؤثــر بــر
احســاس امنیــت اجتماعــی گردشــگران شــهری (مطالعــه
مــوردی :شــهر طرقبــه) .نشــریه گردشــگری شــهری،)۱(۳ .
ص .۳۰-۱۷
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خلیفــه ســلطانی ،ســید محســن ،معینــی طبــاء ،فاطمــه ســادات و
قالنــی ،نســرین ( .)1391بررســی عوامــل مؤثــر بــر احســاس
امنیــت گردشــگران خارجــی در اصفهــان .پژوهشهــای
راهبــردی مســائل اجتماعــی ایــران ،)۱(۱ .ص .58-۳۹

صلواتــی ،عــادل و موالئــی ،ســوران ( .)1394بررســی عوامــل مؤثــر
بــر احســاس امنیــت گردشــگران (مطالعــه مــوردی شــهر
ســنندج) .پژوهشــنامه نظــم و امنیــت انتظامــی ،)۴(۸ ،ص
.120-۹۱
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پرهیــز ،فریــاد ( .)1396پــروژه پژوهشــی رفتــار مکانــی – زمانــی
جزیــره گرمایــی کالنشــهر اصفهــان .بازیابــی شــده در ۱
اردیبهشــت https://new.isfahan.ir      1400

صدیقــی ،الهــام و حســنی ،محمــد ( .)1392بررســی عوامــل
مؤثــر بــر امنیــت گردشــگری در پــارک جنگلــی ناهارخــوران.
تحقیقــات منابــع طبیعــی تجدیــد شــونده ،)۱(۴،ص.28-۱۹
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