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واژه های کلیدی:
امنیــت، بومگــردی، اقامتــگاه 
ــت ــدار،رضای ــعهپای ــی،توس ایمن

گردشــگر،عوامــلمدیریتــی

چکیده
ــت. ــودهاس ــرب ــیبش ــیدرزندگ ــیاساس ــارضرورت ــةاعص ــتدرهم امنی
ــی ــچصنعت ــد.هی ــاوتومتقابلان ــراتمتف ــاتأثی ــهب ــتدومقول ــگریوامنی گردش
همچــونگردشــگریبــهامنیــتوابســتهنیســت؛زیــراگردشــگرانهنــگامانتخــاب
ازایــنرو قــرارمیدهنــد. اولویــت در را امنیتــی اقامتــگاه،عوامــل و مقصــد
ــدار ــتپای ــهامنی ــتیابیب ــرایدس ــردیب ــایبومگ ــاواقامتگاهه ــتمقصده مدیری
ــایی ــورشناس ــردی،بهمنظ ــةکارب ــنمقال ــد.ای ــیروبهروین ــایگوناگون ــاچالشه ب
عوامــلمؤثــردرمدیریــتامنیــتمقصدهــاواقامتگاههــایبومگــردیونیــز
معرفــیچارچــوبایــنعوامــلطراحــیوبــهروشپژوهــشکیفــیاجــراشــد.بــرای
کســباطالعــاتالزم،ازدانــشوتجربیــاتمدیــرانوچالشهــایمیهمانــان
اقامتگاههــایبومگــردیبــهروشنمونهگیــریگلولــهبرفــیاســتفادهشــدوتــا
حصــولاطمینــانازاشــباعنظــریادامــهیافــت.گــردآوریدادههــاازطریــقمصاحبــة
ــه ــاب ــلگفتوگوه ــرگانوتحلی ــنازخب ــاردهت ــاچه ــاختاریافتهب ــقنیمهس عمی
ــرای ــودیایانجــامشــدوب ــزارمکسکی ــاکمــکازنرماف ــلمضمــونب روشتحلی
ــتخراج ــوماس ــا،342مفه ــلمصاحبهه ــید.ازتحلی ــدرس ــهتأیی ــارب ــباعتب کس
شــدوطــیمراحــلکدگــذاری،چارچوبــیشــشگانهازعوامــلمؤثــردرمدیریــت
ــطزیســت، ــاوری،محی ــراد،فّن ــتاقامتگاههــایبومگــردیشــاملســازمان،اف امنی
تجربههــاوزمــانحاصــلشــد.مدیــرانمقصدهــاواقامتگاههــایبومگــردیپایــدار
بــرایجلــبرضایــتمیهمانــان،بــهتأمیــنامنیــتوایمنــیازطریــقبرنامهریــزی،
اجــرا،بازرســیوتحلیــلمــداومایــنعوامــلشــشگانهدربازههــایزمانــی
نیازمندنــدتــاضمــنبرقــراریآرامــشوآســایشبــرایذینفعــان،منافــعاقتصــادی،
ــرای ــیوانسانســاختراب ــایطبیع ــدیازجاذبهه ــی-فرهنگــیوبهرهمن اجتماع

همــگانفراهــمســازند.5

مقدمه
ــت ــتگردشــگرازکیفی ــهرضای ــاتگردشــگریب حی
ســفرواقامــتوابســتهاســتوامنیــتیکــیازعوامــل
ــد. ــمارمیآی ــگربهش ــتگردش ــذاردررضای ــموتأثیرگ مه
مطالعــاتپیرامــونرضایتمنــدیگردشــگرانحاکــیاز
ــیمســیرومقصــدگردشــگری ــتوایمن ــهامنی آناســتک
ــد ــتگردشــگراندارد؛هرچن ــزانرضای ــیدرمی ــشمهم نق

دیدگاههــایپژوهشــگراندرایــنمــوردمتفــاوتاســت.
Kovari&( صلحآمیــز رافعالیتــی گردشــگری برخــی
از پیوســتاری را آن دیگــر وگروهــی )Zimanyi,2011
منازعــهوصلــحمیداننــد)Farmaki,2017(.همیــنامــر
بیانگــرآناســتکــهمدیریــتمقصــدمیتوانــدگردشــگری
ــدید ــاتش ــحی ــتوصل ــتقرارامنی ــرایاس ــزاریب ــهاب راب
ــنو ــهیوم ــاآنک ــد.ب ــدلکن ــهدرمقصــدب ــیومنازع ناامن
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ــهســبك همــکاران1)2006(شــناختفرهنگهــا،زندگــیب
ســنتیومیــلروزافــزونبــرایبازدیــدازمکانهــایجدیــدرا
Fennell,(عامــلظهــورمقصدهــایگردشــگریدانســتهاند
2014(،امــاهمیــنعــدمشــناختاولیــهمقصدهــا،نگرانــی
ــهدارد. ــشنهفت ــنخوی ــیرادربط ــتوایمن ــودامنی ازنب

پیشبینــیحــوادث،رویدادهــاوشــناختراهکارهــای
مدیریــتآنهــادرمقصــدســببافزایــشادراکواحســاس
ــل ــشتمای ــهافزای ــانودرنتیج ــگرانومیهمان ــتگردش امنی
ــا ــتروی ــایبیش ــدادروزه ــتر)تع ــوربیش ــرایحض ــانب آن
تکــرارســفر(درمقصــدمیشــود.همانطــورکــهامنیــتدر
مقصدهــایگردشــگریاهمیــتداردوبــراحســاسرضایــت
ــیو ــرایمن ــرانب ــت،صاحبنظ ــذاراس ــگرانتأثیرگ گردش
ــد. ــدمیکنن کی ــزتأ ــردینی ــایبومگ ــتدروناقامتگاهه امنی
ــردی، ــایف ــتراازجنبهه ــولامنی ــورمعم ــگرانبهط گردش
اجتماعــی،اقتصــادیـدرابعــادعینــی)امنیــتواقعــی(
ــدو ــیمیکنن ــت(ــــبررس ــاسامنی ــی)درکواحس وذهن
ــد. ــممیگیرن ــتتصمی ــداقام ــفروتمدی ــرایس ــپسب س

مدیریــت حــوزه در منتشرشــده مقــاالت بررســی
درســایت پایــان2020 تــا ازســال2015 گردشــگری
ــت ــهاســتفادهازواژههــایامنی دایمنشــنز2نشــانمیدهــدک
وایمنــیدرمقالههــایمنتشرشــدهدرحــوزهگردشــگری
ــهدر ــوریک ــت؛بهط ــتهاس ــرداش ــهبراب ــشازس ــدبی رش
پنــجســالگذشــته،از24مقالــهبــه79مقالــهرســیدهاســت.
از امــرنشــاندهندهاهمیتیافتــنموضــوعاســت. ایــن
ــی ــگرانخارج ــوردادراکگردش ــهدرم ــیک ــیمطالعات طرف
ــه55 ــدک ــانمیده ــده،نش ــامش ــرانانج ــدهازای دیدارکنن
درصــدگردشــگرانخارجــیپیــشازورود،وضعیــتامنیتــی
ــات ــنمطالع ــتهاند.همی ــدمیدانس ــیارب ــدوبس ــرانراب ای
بیانگــرآناســتکــه80درصــدایــنگردشــگرانهنــگامتــرک
ــیو ــد)متق ــانکردهان ــوببی ــتراخ ــتامنی ــرانوضعی ای
همــکاران،1395(وایــنبــهمعنــایعــدمشــناختصحیــح
ازوضعیــتواقعــیایــران،تصویــرمنفــیارائهشــدهدر
ــران ــترمدی ــهبیش ــزومتوج ــیول ــیخارج ــانههایجمع رس
ــه ــتب ــنروالزماس ــت.ازای ــماس ــنمه ــهای ــگریب گردش
ــه ــهب ــیوچ ــاظذهن ــهلح ــهب ــت،چ ــیوامنی ــهایمن مقول
بومگــردی اقامتگاههــای و مقصدهــا بــه عینــی، لحــاظ
ــت ــنامنی ــذاردرتأمی ــلتأثیرگ ــودوعوام ــتریش ــهبیش توج
ــرا ــود؛زی ــتفادهش ــاییواس ــنشناس ــرایطام ــتش ومدیری
صنعــتحســاسگردشــگرینبایــدبــهدلیــلتأثیــراتو
ــود ــقش ــاکمرون ــوادثوناامنیه ــتهح ــایناخواس پیامده

)پرهیــز،1396(.

1.Yeoman
2.App.Dimensions.ai

بنابــرمطالــبپیشگفتــه،هــدفازایــنپژوهــش
ــان ــانومیهم ــهمیزب ــیازادراکجامع گاه ــبآ ــنکس ضم
بومگــردی، اقامتگاههــای و مقصدهــا امنیــت مقولــه از
ــا ــتوراهکاره ــتامنی ــذاردرمدیری ــلتأثیرگ ــیعوام بررس
ــای ــاواقامتگاهه ــیدرمقصده ــتوایمن ــودســطحامنی بهب
ــری ــشنظ ــر،درکودان ــشحاض ــت.پژوه ــردیاس بومگ
ــگریاز ــتگردش ــردرامنی ــیمؤث ــلمدیریت ــوردعوام درم

ــدداد. ــاخواه ــرانراارتق ــاتای ــهتجربی ــقمطالع طری

مبانی نظری 
واژهامنیــتدرفرهنــگلغــاتبــهآرامــش،آســودگیو
ایمنــیمعنــیشــدهاســت)عمیــد،۱۳۷۲(.امنیــتبهمنزلــه
ــیبشــری ــادیوطبیع ــایبنی ــهنیازه ــان،ازجمل ــیپنه نعمت
ــاندر ــایانس ــنهدفه ــیازمهمتری ــهآنیک ــولب وحص
ــی ــیـروان ــیوذهن ــتدارایابعــادعین زندگــیاســت.امنی
اطمینــان شــامل هــم امنیــت بهعبارتدیگــر، اســت.
وآســایشجســموهــمآرامــشذهــنورواناســتکــه
ــاس ــاناحس ــیآنهم ــکلروان ــیآنادراکوش ــکلذهن ش
امنیــتاســت)رحیمــی،1398(.ولفــرز3)1952(نیــز
ــرای ــدب ــودتهدی ــی،نب ــایعین ــتدرمعن ــداســتامنی معتق
ــتن ــایذهنــیوحشتنداش ــابیودرمعن ــایاکتس ارزشه
ــکاران،1394(. ــدیوهم ــت)اس ــهارزشهاس ــهب ازحمل
ــیمبندی ــهتقس ــهگون ــهس ــتراب ــواعامنی ــر)1386(ان کارگ
کــردهکــهشــاملامنیــتجانــی،اقتصــادیوحیثیتــیاســت.
غالمنیارمــی)1396(ابعــادامنیــتاجتماعــیراچهــاردســته
ــیوارتباطــیدانســته ــی،عاطف ــی،جان ــتمال وشــاملامنی
اســت.دربســیاریازمقــاالتمفاهیــمامنیــتوایمنــی
قرابــتزیــادیبــایکدیگــردارنــد.درایــنمقالــهنیــزامنیــت
بــهمعنــایاعــمآن)امنیــتوایمنــی(بررســیشــدهاســت.
و فطــری نیازهــای مهمتریــن از همــواره امنیــت
ضــرورتزندگــیبشــربــودهویکــیازدالیــلمهــمســاخت
ــاکنان ــازس ــننی ــههمی ــخب ــگاهدرپاس ــکونتگاهواقامت س
ــی، ــراتطبیع ــت.مخاط ــگراناس ــیوگردش ــعمحل جوام
مهمتریــن واگیــر بیماریهــای و انســانی مخاطــرات
ــتهاند. ــرارداش ــهق ــوردتوج ــوارهم ــههم ــتندک ــواردیهس م
ــریبیمــاری ــهفراگی ــاتوجــهب ــه،ب ــنمقال ــنای ــامتدوی درای
ــردی ــایبومگ ــتاقامتگاهه ــتاولمدیری ــد19،اولوی کووی
ــت ــنامنی ــی،تأمی ــهایمن ــهب ــنتوج ــان،ضم ــشمیزب درنق
وکاهــشنگرانــیمیهمانــان،حفــظســالمت،آرامــشو

ــت. ــیاس ــردممحل ــایم ارزشه
ــح ــتوصل ــم،امنی ــرایتفاه ــمب ــزاریمه ــگریاب گردش
بینالمللــیونیزمانــعتعارضاتوتنشهاســت)چــاک،۱۳۸۲(.

3.ArnoldWolfers
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ــوانصنعــتصلــح ــاعن اگرچــهپژوهشــگرانازگردشــگریب
ــق ــاتحق ــد)Kovari&Zimányi,2011(،ام ــاممیبرن ن
آننیازمنــدشــناختعمیــقومدیریــتدقیــقعوامــلگوناگــون
اســت.درصنعــتگردشــگری،امنیــِتمیهمــانشــرطی
اساســیبــرایمیزبانــیاســت؛درحالــیکــهاثرپذیــریبــاالی
ــد. ــرمیرس ــهنظ ــرب ــت،ازحــوادثاجتنابناپذی ــنصنع ای
ــژهایدارد ــتوی ــتگردشــگراناهمی ــتامنی ــنرو،مدیری ازای
وبــهیکــیازچالشهــایجــدیمدیریــتمقصدهــاو
ــردی)گردشــگر(و ــردی،چــهدرســطحف ــایبومگ اقامتگاهه
چــهدرســطحاجتماعــی)جامعــهمحلــی(،تبدیلشــدهاســت.
نهــادی بومگــردی اقامتــگاه اخیــر، ســالهای در
اقتصــادیــــاجتماعــیدرایــرانبــودهکــهبیشــترینمشــابهت
رابــامفهــومبینالمللــیاکولــوژ1داشــتهوبهســرعتگســترش
ــن ــردیمحیطــیام ــایبومگ ــراناقامتگاهه ــهاســت.مدی یافت
ــم ــافرانفراه ــگرانومس ــهگردش ــاتب ــهخدم ــرایارائ راب
کردهانــدتــامیهمانــانعــالوهبــرتجربــهزندگــیدرســکونتگاه
ــداز ــایری،بتوانن ــاعش ــتاییی ــهری،روس ــیش ــنتیوبوم س
خــوراکوپوشــاکمحلــیودرمجمــوعازتجربــهگردشــگری
ــر ــاس،بهنظ ــروج،1391(.برایناس ــد)ب ــتفادهکنن ــیاس بوم
ــی ــنابزارهای ــردیازمؤثرتری ــگاهبومگ ــعهاقامت ــدتوس میرس
اســتکــهضمــنحفــظورعایــتاصــولاساســیبومگــردی،
ــع ــدارجوام ــعهپای ــت،توس ــریدرامنی ــشمؤث ــدنق میتوان
محلــیوجلــبمشــارکتمــردمبومــیدرفعالیتهــای

ــد. گردشــگریایفــاکن
آمــارمنتشرشــدهازتأســیساقامتگاههــایبومگــردی
مؤیــدرونــدســریعرشــدوپراکندگــیآنهــادرکشــوراســت؛
زیــراتعــدادایــناقامتگاههــااز400واحــددرآغــاز
ســال1396بــهحــدود2500واحــددرنیمــهاولســال1400
ــه ــاب ــناقامتگاهه ــهایای ــرانحرف ــهاســت.مدی ــشیافت افزای
ــه ــورارائ ــتمقصــدخــود،بهمنظ ــاتوامنی ــظثب ــالحف دنب
خدمــاتمفیــدوارزشــمندونیــزدرآمــدازمحیــططبیعــیو
انســانیهســتندتــاضمــنجلــبرضایــتمیهمانــانوکســب
منفعــت،حمایــتجامعــهمحلــیراازایــنفعالیــتاقتصــادی
مدیریــت میرســد بهنظــر آورنــد. بهدســت اجتماعــی –
ــود ــببمیش ــقس ــنمناط ــتدرای ــیامنی ــودموضع وبهب
ــد.بررســی ــودیاب ــزبهب ــتملــیکشــورنی کــهشــاخصامنی
مقــاالتعلمــیحــوزهگردشــگرینشــانمیدهــدکــهامنیــت
ــده ــدادش ــانقلم ــهزم ــتگیب ــدونوابس ــتاوب ــدهایایس پدی
ــرامنیــتمقصدهــاواقامتگاههــای اســت.عوامــلاثرگــذارب
توســعه میهمانــان، بهمنظــورکســبرضایــت بومگــردی
بومگــردیوجامعــهمحلــی،حفــظمحیــطزیســتومنطقــه
پیرامــون،کمتــرمطالعــهشــدهاســت.متعاقــبآن،چارچــوب

1.Ecolodge

ــده ــنپدی ــتای ــتامنی ــودومدیری ــرایبهب ــیب ومؤلفههای
ــرای ــگرانب ــنپژوهش ــت؛بنابرای ــدهاس ــتنش ــوریاف نوظه
دســتیابیبــهایــنعوامــلوچارچــوب،درجســتوجوی
یافتــنپاســخبــهپرســشهایذیــلازطریــقمطالعــهکیفــیو
ــرگانهســتند.پرســشهایاصلــی ــهزیســتهخب ــلتجرب تحلی

ــت: ــراراس ــشبدینق پژوه
اقامتــگاه امنیــتمقصــدو بــر اثرگــذار ۱.عوامــل

کدامانــد؟ ایــران بومگــردی
۲.چالشهــایمدیریــتحــوادثورویدادهــایناامــن

وغیرایمــندراقامتــگاهبومگــردیچیســت؟

پیشینه پژوهش
پژوهشهــایمتنــوعومتعــددیدرحــوزهامنیــتو
ــامــروری ــنبخــش،ب گردشــگریانجــامشــدهاســت.درای
کلــینتایــجدردســترس،بــرحــوزهمطالعــاتامنیــتو
از خالصــهای میشــود. کیــد تأ گردشــگری مقصدهــای
پژوهشهــایدهــهاخیــردرزمینــهامنیــتمقصدهــادرایــران
درجــدول۱گــردآوریشــدهاســت.اکثرایــنمقــاالت،امنیت
وگردشــگریراپارامترهــاییــکمعادلــهدانســتهورشــدپایدار
گردشــگریرادرگــروعملکــردمناســبوهماهنــگعناصــرو
عوامــلمتعــددمیدانــد)متقــیوهمــکاران،1395(،عواملــی
کــهبــایکدیگــرارتبــاطتنگاتنگــیدارنــد.یکــیازمهمتریــن
ــتگردشــگراندرمقصدهــاواقامتگاههــای ــنعوامــلامنی ای
گردشــگریاســت)رحیــمزاده،۱۳۹۲(.همچنیــندرایــن
ــر ــیبرت ــلایمن ــاعوام ــیدرمقایســهب ــلامنیت ــاالتعوام مق
دانســتهشــدهاســت)Lazanaetal.,2007(وموفقیــتیــا
ــیآنمقصــد ــهتوانای ــتمقصــدگردشــگریراب ــدمموفقی ع
درفراهمکــردنمحیطــیامــنومطمئــنبــرایبازدیدکننــدگان

.)Ahmedetal.,2010(ــد ــبتدادهان نس

جدول 1: عوامل مؤثر در امنیت در مطالعات پیشین

عوامل مؤثر در امنیتپژوهشگران )سال(ردیف

هزارجریبی)1390(۱
امنیتمبدأسفرواحساس

رضایتگردشگران

خلیفهسلطانیوهمکاران)1391(۲
حضوروعملکردنیروی
انتظامیوتبلیغات

فاصلهازمبدأ،راهومقصدصدیقیوحسنی)1392(۳

ترددوحضورگردشگرانرحیمزاده)۱۳۹۲(۴

بهیانوفیروزآبادی)1392(۵
فضایفیزیکی،فضای

اجتماعی،رسانهها،پایگاه
افراد،سنوجنس
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عوامل مؤثر در امنیتپژوهشگران )سال(ردیف

ترالو1)2014(۶

کیفیتغذا،بهداشت،
اقامتگاه،فعالیتها،
تسهیالتحملونقل،
خدماتسالمتی

صلواتیوموالئی)1394(۷
عملکردپلیس،عامل

فرهنگی،عاملاقتصادیو
عملکردرسانهها

مشکینیوهمکاران)1395(۸
سن،جنسیت،فضاهای
عمومیشهروعملکردپلیس

کارگروهمکاران)1395(۹
زیرساختها،فّناوری،
رسانههاوتبلیغات،منابع
انسانیواقداماتفرهنگی

همتینژادوهمکاران)1395(۱۰
زیرساختار،حفاظتفیزیکی،
پرسنلوکارکنانودرنهایت
برنامهریزیومدیریت

پوالیا)2016(11

رسانهها،تصویرازمقصد،
تفاوتفرهنگیوزبانی،
تجربیاتپیشینسنو

جنسیت

کیانیومهرابی)1396(12

برخوردساکنان،امکانات
کالبدی،جنبههای

ملموسودیداریامنیت،
احساسامنیتووفاداری،
ورضایتازحضور

گردشگران

باالجهوهمکاران)1396(13

سرمایهاجتماعی،عملکرد
رسانه،نقشنیرویانتظامی،
پایگاهاجتماعیافرادو
فضایفیزیکیمقصد

باقریانوهمکاران)1397(14
اعتماداجتماعی،عملکرد
پلیس،مصرفرسانهایو

تحصیالت

مولوا2واوییو3)2018(15
تواناییمقصددر

فراهمکردنمحیطیامنو
مطمئنبرایبازدیدکنندگان

سانتوسوهمکاران)2018(16
تصویربیرونیمقصد،نرخ
کمجرایم،پلیسمؤثرو
کارایینیروهایامنیتی

سبحانیوهمکاران)1399(15

برنامهریزیراهبردی
مدیریتامنیت،مدیریت
منابعانسانی،حفاظت
فیزیکی،شرایطمیزبانی
رویدادوزیرساختها

عبدالملکیوهمکاران)1399(16

سیستمهایحفاظت
فیزیکی،پرسنلامنیتی،
ساختارمکان،صالحیت
واعتبارنامهافراد،کنترل
ورودیها،مدیریتامور
اضطراری،آموزش،
ارتباطاتواقدامات

فرهنگی

شیهکیتاشوهمکاران)1399(17
زیرساختی،اعتمادسازی،
عملکردیپلیس،کالبدی
وفرهنگیـاجتماعی

ــابه ــترک،مش ــایمش ــلومؤلفهه ــدیعوام ــامقولهبن ب
ــت ــهمدیری ــوانچهــارمقول ــنبخــش،میت وهمســنخدرای
وســازمان،افــرادومــردم،کالبــدوفّنــاوریوتجربیــاتموفــق
ــردر ــلمؤث ــشوعوام ــینهپژوه ــدیپیش ــهجمعبن رابهمنزل

امنیــتگردشــگریدرادبیــاتایــنپژوهــشبیــانکــرد.

روش شناسی پژوهش
ایــنپژوهــشکاربــردی،بهمنظــورتحلیــلواســتخراج
ــتمقصدهــاواقامتگاههــای ــتامنی ــردرمدیری عوامــلمؤث
بومگــردی،جوامــعمحلــیوگردشــگرانبرنامهریــزیواجــرا
شــد.نــوعپژوهــشکیفــیاســتوبــهروشتحلیــلمضمــون
ــوعپژوهــش،پژوهشــگرانفقــطیــک انجــامشــد.درایــنن
ــده ــتکاریپدی ــیدس ــدودرپ ــیدارن ــدفتقریب ــاه ــدهی ای
مدنظــرنیســتند)Patton,2002(.بنابرایــنپژوهــشحاضــر
نیــزماننــدهــرپژوهــشکیفــیدیگــر،بــهدنبــالکشــف،درک
وتوصیــفماهیــتتجربههــایجامعــهمیزبــانومیهمــاندر

ــت. ــراناس ــردیای ــایبومگ ــاواقامتگاهه مقصده
و نمونههــا انتخــاب هدفگــذاری، بــه توجــه بــا
ــوع ــهون ــدفمطالع ــاه ــشب ــنپژوه ــادرای ــدادآنه تع
ــارکتکنندگاندر ــن،مش ــد.بنابرای ــقش ــشمنطب روشپژوه
ــی ــهمنبع ــدندک ــابش ــیانتخ ــنخبرگان ــاازبی مصاحبهه
دســتاول،بیواســطهوغنــیازدانــشوتجربــهدرموضــوع
ــن ــد.ای ــگاهبومگــردیدرکشــوربودن امنیــتمقصــدواقامت
فعــال بومگــردی اقامتگاههــای مدیــران شــامل خبــرگان
ــهپیوســتهداشــتهاند. ــنحــوزهتجرب ــهدرای ــد،ک ــرانبودن ای
ــی ــگر(داخل ــانپژوهش ــان)میهم ــرگانمیهمان ــرخب ازدیگ
ــل ــردهوحداق ــهک ــردیمطالع ــوزهبومگ ــهدرح ــدک بودهان
ــتهاند. ــورداش ــردیحض ــایبومگ ــهدراقامتگاهه ــجمرتب پن
بــاتوجــهبــهویژگیهایــیکــهازجامعــههــدفانتظــار
ــه ــریگلول ــا،ازروشنمونهگی ــناختهبودنآنه ــیرودوناش م
ــا ــت.مصاحبهه ــدهاس ــتفادهش ــهاس ــرایمصاحب ــیب برف
ــا ــدوی ــهایجدی ــهاشــباعنظــری)اینکــهطبق ــارســیدنب ت
ــرو ــد.قلم ــامش ــود(انج ــلنش ــنحاص ــریدرمضامی تغیی
اقامتگاههــایبومگــردیدرسراســر مکانــیوجغرافیــای
کشــوربررســیشــدکــهشــاملمقصدهایــیدرمناطــق
مــرزیومرکــزی،روســتاییوبافــتقدیمــیشــهرهای
ــناز ــادهت ــاچه ــهب ــوعمصاحب ــود.درمجم ــگریب گردش
مدیــراناقامتگاههــاومیهمــانپژوهشــگرانتــااطمینــان
ــار ــباعتب ــرایکس ــتوب ــهیاف ــباعادام ــهاش ــیدنب ازرس
ــن ــهای ــدرســید.جــدول2مشــخصاتجامعــهنمون ــهتأیی ب

پژوهــشرانشــانمیدهــد.



عواملمؤثردرمدیریتامنیتدراقامتگاههایبومگردی 325هاشمیوهمکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ن 

ستا
 تاب

م،
دو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

جدول 2: مشخصات جامعه پژوهش، مشارکت کنندگان در مصاحبه ها

استانسمتتحصیالتجنسیتکدردیف

1MMM_01گلستانمدیراقامتگاهبومگردیکارشناسیارشدمرد

2GWM_02کردستانمیهمانپژوهشگرکارشناسیارشدزن

3MMM_03فارسمدیراقامتگاهبومگردیکارشناسیارشدمرد

4GMP_04مازندرانمیهمانپژوهشگردکتریمرد

5MWM_05یزدمدیراقامتگاهبومگردیکارشناسیارشدزن

6MMD_06اصفهانمدیراقامتگاهبومگردیدیپلممرد

7GWM_07سیستانوبلوچستانمیهمانپژوهشگرکارشناسیارشدزن

8GMM_08مازندرانمیهمانپژوهشگرکارشناسیارشدمرد

9MMB_09گلستانمدیراقامتگاهبومگردیکارشناسیمرد

10MMB_10اردبیلمدیراقامتگاهبومگردیکارشناسیمرد

11GMP_11سمنانمیهمانپژوهشگردکتریمرد

12GWP_12اصفهانمیهمانپژوهشگردکتریزن

13MMM_13بوشهرمدیراقامتگاهبومگردیکارشناسیارشدمرد

14MMM_14گیالنمدیراقامتگاهبومگردیکارشناسیارشدزن

ســؤاالتبراســاسپیشــینهوهــدفپژوهــشبــرای
مصاحبــهنیمهســاختاریافتهوعمیــقتهیــهوبــاهمــکاری
ــنپژوهــش ــدنهایــیشــد.درای ــمپژوهــشبازبینــیوتأیی تی
تــالششــدعالوهبــررعایــتمالحظــاتاخالقــی،بــاتوجــه
و تلفنــی بهصــورت مصاحبههــا کوویــد19، همهگیــری
ــا ــاممصاحبهه ــانانج ــود.زم ــزارش ــیبرگ ــاطاینترنت ــاارتب ی
ــه طــیدیوبهمــنمــاه1399ومتوســطمــدتهــرمصاحب
حــدود40دقیقــهبــود.ترتیــبگفتوگــوابتــداازشناســاندن
موضــوعامنیــتوابعــادپیشفــرضآندرحــوزهگردشــگریو
ــات ــارهتجربی اقامتگاههــایبومگــردیآغــازشــد.ســپسدرب
ادراکــیواحساســیآنهــادرمواجهــهبــاناامنــی،روشهــای
ــز ــاننی ــد.درپای ــتش ــوادثصحب ــراتوح ــارمخاط مه
ــت ــودامنی ــتوبهب ــن،مدیری ــردرتأمی ــلمؤث ــوردعوام درم
ــان ــانومیهمان ــرایذینفعــانشــاملجامعــهمیزب ــیب وایمن

گفتوگــوشــد.
تحلیــلدادههــابــهروشتحلیــلمضمــون)تــم(انجــام
شــد؛بدینترتیــبکــهتمامــیمصاحبههــابــامدیــرانو
ــرای ــپوب ــنپیادهســازیتای ــطشــد.ســپسمت میهمــانضب
تصحیــحوتأییــدمصاحبهشــوندگانارســالشــد.پــسازآن،
ــف، ــمآنکش ــامفاهی ــدندت ــیش ــاربازخوان ــونچندینب مت
درکوخالصــهشــود.ســپسفایــلمتــنبــهنرمافــزارتحلیــل

ــناز ــمومضامی ــامفاهی ــودا۲۰منتقــلشــدت کیفــیمکسکی
آناســتخراجشــود.بــامــروروتشــخیصواحدهــایمعنایــی
متــن،کدهــایمفهومــیاســتخراجومضامیــنپایــهانتخــاب
شــد.درکدگــذاریاولیــهتعــدادمفاهیــمزیــادومتعــدد)342
ــگران ــتنباطپژوهش ــاساس ــهبراس ــدک ــلش ــارت(حاص عب
وارتبــاطبــامفهــومنامگــذاریشــدند.عمــلانتخــاب
ــات ــهدیگــراطالع ــتک ــهیاف ــیادام ــاجای ــهت ــنپای مضامی
جدیــدازمتــنقابــلاســتخراجنبــودومفاهیــمپیــداوپنهــان
درمتــنبــااطمینــانکدگــذاریشــدند.درادامــهبــاانتخــاب
مضامیــنســازماندهنده،کدهایــیکــهازنظــرمضمــون
مفاهیــممشــترکوهمســنخداشــتند،تحــتمقولــهایواحــد
مقولههــای بهمنزلــه مقولههــا ایــن شــدند. نامگــذاری
فرعــیشــناختهمیشــوند.مضامیــنســازماندهندهالگوهــای
ــزاعبیشــتری ــدوازانت ــهنمایــشمیگذارن ــنراب ــهدرمت نهفت
ــان ــننمای ــریراازمت ــنتوصیــفعمیقت ــد؛بنابرای برخوردارن
فرعــی، مقولههــای دســتهبندی بــا پایــان در میســازند.
ــای ــوانمضمونه ــاعن ــهب ــدک ــانش ــینمای ــاتاصل طبق
ــت ــودامنی ــتوبهب ــن،مدیری ــردرتأمی ــلمؤث ــروعوام فراگی
ــن ــدند.جــدول3مضامی ــیش ــردیمعرف ــایبومگ اقامتگاهه
اصلــی،مراتــبتکــرارواشــباعآنهــارادرمصاحبههــایایــن

ــذارد. ــشمیگ ــهنمای ــشب پژوه
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جدول 3: مضامین اصلی، مراتب تکرار و اشباع آن ها در مصاحبه با مشارکت کنندگان

یافته ها
و دادههــا کدگــذاری از پــس پژوهــش ایــن در
ــزار ــتفادهازنرماف ــااس ــاب ــدیمضمونه ــمومقولهبن مفاهی
شــبکه تحلیــل از حاصــل یافتههــای مکسکیــودا۲۰،
ــای ــهمؤلفهه ــرشــشگانهایحاصــلشــدک ــنفراگی مضامی
ــا، ــراد،تجربهه ــاوری،اف ــازمان،فّن ــِمس ــشت ــاملش آنش
محیــطزیســتوزمــاندرادامــهتشــریحشــدهاســت.بــرای
درکبهتــربــهشــکل1درپایــانایــنبخــشرجــوعشــود.این
شــکلازشــبکهمضامیــنعوامــلمؤثــردرمدیریــتامنیــت
ــه ــلب ــایتحلی ــهیافتهه ــردیبهمنزل ــایبومگ دراقامتگاهه

ــتهاســت. ــشگذاش نمای
ســازمان:ایــنتــمشــاملمفاهیمــیمرتبــطباســازمان
ــاســازمانمدیریــتمقصــد(، ــگاهبومگــردیی اصلــی)اقامت
ســازمانهای دیگــر و همــکار کلیــدی کســبوکارهای
ــی، ــرویانتظام ــهرداری،نی ــاش ــداریی ــدده ــتیبانمانن پش
اورژانــس،آتشنشــانی،هــاللاحمــرودیگــرنهادهــای
ــداد159 ــاتع ــذاریدادهه ــدکدگ ــت.درفراین ــیاس عموم
ــاهده ــرگانمش ــهخب ــمدرمصاحب ــنت ــاای ــطب ــوممرتب مفه

شــد.
تــم ایــن انتخابشــده ســازماندهنده مضامیــن
شــاملمدیریــت،نظــارتوارزیابــی؛فرهنــگوروحیــه
ــام ــیپلینونظ ــتم،دیس ــا؛سیس ــاورویهه ــازمانی؛روشه س
ــیو ــت،ایمن ــاری؛کیفی ــایرفت ــرراتوکده ــازمانی؛مق س
ــی؛ ــایبیرون ــاونهاده ــکاران،رقب ــی؛هم ــتانداردداخل اس
ــاج ــنمایحت ــدارکات،تأمی ــع؛ت ــعومناف ــزی؛مناب برنامهری
ــازی؛ ــانی،نهادس ــازمان؛خدماترس ــدازهس ــا؛ان وخریده

ــاط ــازمانی؛ارتب ــانیدرونس ــودنواطالعرس ــه؛بهروزب بیم
ــا ــاطب ــازار،ارتب ــهب ــا؛مطالع ــاتوقرارداده ــمی،توافق رس
مشــتریوبرنــد؛مســئولیتاجتماعــی؛شــفافیتمقــرراتو
ــوارد ــرم ــتگیودیگ ــتوآراس ــتبهداش ــخگویی؛رعای پاس

ــدهاند. ــدیش ــازمانطبقهبن ــمس ــهدرت ــتک اس
افــراد: ایــنتــممفاهیمــیمرتبــطبــاکارکنــانســازمان
)اقامتــگاهبومگــردی(،میهمانــانومــردمجامعــهمحلــی
رادربــرمیگیــرد.درفراینــدکدگــذاریدادههــا،تعــداد
ــن ــد.مضامی ــاهدهش ــممش ــنت ــاای ــطب ــوممرتب 83مفه
و نگــرش از: عبارتانــد انتخابشــده ســازماندهنده
گاهــی، ــشوآ ــردی،دان ــارف ــشورفت ــراد،واکن تصــوراتاف
مهــارتوتجربــه،ارتبــاطوروابــط،ویژگــیوتوانایــی،
احساســاتوعواطــفشــخصی،فعالیتهــاووظایــف،
زبــانمحــاورهوتعامــل،ســالمتوآمادگــیجســمی،
ــنو ــیتوس ــری،جنس ــوزشویادگی ــی،آم ــیدفاع آمادگ
ــدند. ــدیش ــرادطبقهبن ــماف ــهدرت ــواردیاســتک ــرم دیگ
ــا ــطب ــیمرتب ــاملمفاهیم ــاوریش ــمفّن ــاوری: ت فّن
ــردی ــگاهبومگ ــهدراقامت ــتمهاییاســتک ــزاتوسیس تجهی
اســتفادهمیکننــدوهمچنیــنزیرســاختهایدسترســی
بــهمقصــدواقامتــگاه،ونیــزامکانــاتســختافزاریو
نرمافزارهــایتخصصــیکــهمدیریــتوکارکنــانبــرای
تأمیــنامنیــتوتوســعهآناســتفادهمیکننــد.درفراینــد
کدگــذاریدادههــا،تعــداد48مفهــوممرتبــطبــاایــنتــمدر
ــازماندهنده ــنس ــد.مضامی ــاهدهش ــرگانمش ــهخب مصاحب
ــی ــاری؛جانمای ــیومعم ــداز:طراح ــدهعبارتان انتخابش
ــزار ــاتواب ــایل،امکان ــی؛وس ــاودسترس ــان؛فض وچیدم
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ــاختمان ــاخت؛س ــی؛زیرس ــدادیونظارت ــزاتام کار؛تجهی
وســازه؛تأمیــنانــرژیوحملونقــل؛ذخیرهســازیمــواد
ــتورالعملهایکاری؛ ــاودس ــات،فراینده ــاج؛عملی ومایحت
مصالــحومــوادشــیمیایی؛سیســتمروشــناییوتأمیــنانــرژی؛
گرمایــشوســرمایش؛شــبکههایارتباطــیواجتماعــی؛
زیرســاختارتباطــیووبســایت؛محتــوایچندزبانــه؛اعالم
ــاو ــوعکاناله ــات؛تن ــطارتباط ــتوضب ــانی؛ثب واطالعرس
ــر ــاصودیگ ــایخ ــرایگروهه ــانیب ــایاطالعرس روشه

ــدند. ــدیش ــاوریطبقهبن ــمفّن ــهدرت ــواردیک م
ــا ــطب ــیمرتب ــهمفاهیم ــمب ــنت ــت: ای یس ــط ز محی
پیرامــون طبیعــت و زیســت محیــط در میهمــان امنیــت
اقامتــگاهبومگــردیوجامعــهمحلــیمیزبــاناســت.در
فراینــدکدگــذاریدادههــاتعــداد29مفهــوممرتبــطبــاایــنتــم
ــد ــیعبارتان ــازماندهندهانتخاب ــنس مشــاهدهشــد.مضامی
ــی،خطــراتطبیعــی،شــرایط ــتجغرافیای ــکانوموقعی از:م
ــان ــد،گیاه ــیدرمقص ــاتوزندگ ــانحی ــی،جری آبوهوای
وحیوانــاتوحشــرات،عوامــلبیولوژیــک،آلودگیهــاو
ــواد ــرفم ــرفآب،مص ــرژی،مص ــرفان ــماندها،مص پس
ــازماندر ــئولیتس ــارومس ــداری،رفت ــائلپای ــیمیایی،مس ش
قبــالمحیــطزیســت،مدیریــتمحیــطزیســت،حساســیتها
گاهــیبــهمحیــطزیســتومــوارددیگــراســتکــهدرتــم وآ

ــدند. ــدیش ــتطبقهبن ــطزیس محی
ــوادث ــاح ــطب ــممرتب ــهمفاهی ــمب ــنت ــا: ای تجربه ه
ــه ــگاهتجرب ــناقامت ــردرای ــهپیشت ــتک ــیاس ورویدادهای

اقامتگاههــا، دیگــر تجربــه و دانــش حاصــل یــا شــده
و میهمــان امنیــت و اســت صنایــع یــا و کســبوکارها
ایــن میکنــد. تهدیــد یــا تضمیــن را میزبــان جامعــه
ــق ــایموف ــروالگوه ــایاخی ــشوتجربهه ــهدان ــونب مضم
ــوم ــداد12مفه ــاتع ــذاریدادهه ــدکدگ ــارهدارد.درفراین اش
ــازماندهنده ــنس ــد.مضامی ــاهدهش ــممش ــنت ــاای ــطب مرتب
ــای ــازمانی،تجربهه ــهس ــداز:حافظ ــدهعبارتان انتخابش
ــری ــران،یادگی ــاتدیگ ــردی،تجربی ــایبومگ خــوداقامتگاهه
ــتفاده ــودکان،اس ــان،حضــورک ــازیزن ــی،توانمندس اجتماع
ازهنــر،واکنــشپلیــسونیروهــایانتظامــیوامــدادی،
ــمایــن ــراتدیگــراناســتکــهدرت رقابتهــایمثبــتوتأثی

شــدند. طبقهبنــدی
زمــان:هــرسیســتمبــاگــذرزمــانبــهســمتبینظمــی
ــط ــیمرتب ــهمفاهیم ــانب ــمزم ــد.ت ــلمیکن ــداریمی وناپای
اســتکــهبــاگــذرزمــاندرامنیــتمیهمــانوجامعــهمیزبــان
ــا ــهشــبوروز،فصــولســال،وی ــالب ــرایمث ــشدارد.ب نق
ــایبررسیشــدهاشــاره ــرتمه ــادیگ ــطب ــاممرتب مراحــلوای
دارد.درفراینــدکدگــذاریدادههــا،تعــدادیــازدهمفهــوممرتبــط
ــاایــنتــممشــاهدهشــد.مضامیــنســازماندهندهانتخابــی ب
شــاملتوالــیوتاریخچــهوقایــع،پیشبینــی،اقــدامبهموقــع،
زمــانمناســبســفر،تغییــرشــرایطواســتهالکابــزار،
وضعیــتافــرادوغیــرهدرطــولزمــانواطالعرســانیهنــگام

ــدیشــدند. ــمزمــانطبقهبن حــوادثاســتکــهدرت

شکل 1: شبکه مضامین عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه های بوم گردی
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نتیجه گیری
ضــروری و فطــری نیازهــای مهمتریــن از امنیــت
ــانو ــعمیزب ــتجوام ــکانواقام ــماس ــلمه ــروازدالی بش
گردشــگراناســت.ابعــادامنیــتوتهدیدهــایســختو
ــر ــوندرعص ــایگوناگ ــگریازجنبهه ــوزهگردش ــرمدرح ن
ــات ــنمطالع ــت.ای ــهاس ــترشیافت ــهوگس ــرمطالع حاض
ــه ــدازهگردشــگریب ــهان ــیب ــچصنعت ــههی ــدک ــانمیکنن بی
امنیــتوابســتهنیســت)جهانبانــیوهمــکاران،1393(؛
از گردشــگران بــرای مخاطرهآمیــز حــوادث وقــوع زیــرا
گردشــگران رضایــت در بهشــدت کــه اســت مســائلی
تأثیرگــذاراســت)بیــاتوهمــکاران،1399(ودرمقابــل
حــسامنیــتوآرامــشخاطــربیشــترازهمــهعوامــلدیگــر
ــینژاد، ــد)رییس ــبمیکن ــگرانراجل ــدیگردش رضایتمن
ایمنــیپیچیــدهو امنیــتو بنابرایــن،مدیریــت .)1400
نیازمنــدشــناختدقیــقودانــشمواجهــهبــاناامنیهاســت.
امنیــترامیتــواندرابعــادمتنوعــیازجملــهجانــی،مالــی،
اطالعاتــی،روانــی،حقوقــیوقانونــی،اقتصــادیوشــغلی،
فرهنگــیواجتماعــی،اخالقــی،بهداشــتی،محیــطزیســتیو
ــری ــامهمهگی ــرهجســتوجوکــردوبهطــورخــاصدرای غی
اولمدیریــتمقصــد اولویــت بهمنزلــه را آن کوویــد19
ــی ــرهونگران ــشدله ــان،کاه ــتمیهمان ــگرانواقام گردش
ــردم ــایم ــشوارزشه ــالمت،آرام ــظس ــزحاف ــانونی آن

ــش ــنپژوه ــارکتکنندهدرای ــرگانمش ــت.خب ــیدانس محل
ــوع ــهموض ــهب ــزومتوج ــرل ــودب ــاتخ ــاننظری ــزدربی نی
کیــدداشــتند.ازایــنروالزماســت امنیــتوایمنــیبســیارتأ
ــهاز ــاتپیشگیران ــاواقدام ــیراهکاره ــارکتجمع ــامش ب
ــام ــراتانج ــراتومخاط ــتخط ــاییومدیری ــقشناس طری

شــود.
گاهــیوشــناختخطــراتطبیعــیمقصــد پیشآ
اقامتگاهــیامــن، انســانیدرآن،ســاخت ومخاطــرات
گاهــیازراههــایدسترســیســریع محیــطوفضایــیایمــن،آ
ــن ــدادیازمهمتری ــیوام ــتی،انتظام ــاتبهداش ــهخدم ب
بهرهبــرداری و راهانــدازی زمــان در مدیریتــی تمهیــدات
ــت ــهخدم ــگامحضــوروارائ ــردیدرهن ــایبومگ اقامتگاهه
ــاناســت.بدینصــورتکــهضمــن ــهگردشــگرانومیهمان ب
برقــراریآرامــشوآســایشبــرایمیهمانــانومــردممحلــی،
دانــشومنافــعاقتصــادی،اجتماعــیـفرهنگــی،بهرهمنــدی
و فــردی توســعه انسانســاخت، و طبیعــی مواهــب از
ــیآورد. ــانم ــهارمغ ــانب ــهذینفع ــرایهم ــیراب اجتماع

یافتههــا، تجمیــع از پــس پژوهــش ایــن در
شــشگانه، مضامیــن شــبکه نگاشــت و خالصهســازی
چارچــوبعوامــلمؤثــردرتأمیــن،مدیریــتوبهبــودامنیــت
ــل ــلحاص ــرحذی ــهش ــردیب ــایبومگ ــیاقامتگاهه وایمن

شــد)شــکل۲(.

شکل 2: چارچوب عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه های بوم گردی
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از حاصــل پژوهــش پیشــینه جمعبنــدی براســاس
در معرفیشــده مؤلفههــای و عناصــر مقایســه و بررســی
ــراد، ــازمان،اف ــهس ــارمؤلف ــاچه ــتب ــی،امنی ــاتعلم ادبی
فنــاوریوتجــارب،ازمضامیــناســتخراجشــدهدرایــن
ــن ــهای ــد.ب ــانمیده ــویینش ــیوهمس ــش،همگرای پژوه
ــرد. ــاممیگی ــدیانج ــمواح ــشدرپارادای ــهپژوه ــتک عل
امــاپژوهــشحاضــرگامــیفراتــرگذاشــتهوکثــرتوجامعیت
ــن ــاومضامی ــلتمه ــازماندهندهاســتخراجیذی ــنس مضامی
فراگیــرشــشگانه،برتــرینســبییافتههــایایــنمقالــهرا
نمایــانمیســازد.همچنیــنمؤلفههــایمحیــطزیســتو
زمــانرادرحکــمعواملــیجدیــدومشاهدهنشــدهدرادبیــات
ــن ــوآوریای ــلن ــهحاص ــت،ک ــردهاس ــیک ــشمعرف پژوه
ــتگردشــگری ــتامنی پژوهــشدربازشناســیعوامــلمدیری

قلمــدادمیشــود.
براســاسیافتههــاونتایــجپژوهــشحاضــر،مؤلفــه
ســازماندرایــنچارچــوببــااجزایــیشــاملســازمان
کســبوکارهای و عمومــی ســازمانهای دیگــر اصلــی،
خصوصــیمقصــد،بهمنزلــهاولیــنعامــلمؤثــردرمدیریــت
ــود ــنوبهب ــرایتأمی ــراردارد.ب ــردیق ــگاهبومگ ــتاقامت امنی
امنیــتالزماســتســازمانبراســاساصــولوفنــونحرفــهای
ــا ــراجــرایآنه ــدونب ــتورالعملهاییم ــادس ــتاندارد،ب واس
ــی، ــرمایهگذاری،بازرس ــزی،س ــابرنامهری ــدوب ــارتکن نظ
ــدد.هماهنگــی ــهکاربن ــایپیشــگیرانهراب ــاوراهکاره رویهه
وهمــکاریبــادیگــرســازمانهایانتظامــیوامــدادی،
اطالعرســانیوپاســخگوییشــفافبــهگردشــگران،تعهــدبــه
فرهنگــیوحفاظــتازمحیــطزیســت، مســئولیتاجتماعــیـ
ــان ــان،میهمان ــانکارکن ــاعدمی ــگمس ــشوفرهن ــجمن تروی
ــرخــوددر ــاتمؤث ــیراســرلوحهدیگــراقدام ــهمحل وجامع

ــد. ــرارده ــانســازمانق ــتذینفع ــبرضای جل
ــت ــتامنی ــردرمدیری ــلمؤث ــنعام ــراددومی ــهاف مؤلف
ــراردارد. ــنچارچــوبق ــهدرای ــردیاســتک ــگاهبومگ اقامت
ــهخدمــاترضایتبخــش، ــنامنیــتجامــعوارائ ــرایتأمی ب
و مهــارت دانــش، گاهــی، آ ماننــد ویژگیهایــی ارتقــای
بومگــردی، اقامتــگاه انســانی نیــروی و مدیــر تجربیــات
میهمانــانومــردمجامعــهمحلــی،پیشــنهادمیشــود.تعامــل
واســتفادهاززبــانمشــترکوصمیمــی،ازطریــقارائــه
ــر ــنمؤلفــهمؤث ــودای ــریدربهب آمــوزشوفرصتهــاییادگی

ــود. ــدب خواه
و ابــزار تجهیــزات، امکانــات، شــامل فّنــاوری
ــردر ــلمؤث ــرعام ــوبودیگ ــومچارچ ــهس ــررات،مؤلف مق
ــردی ــایبومگ ــیمقصــدواقامتگاهه ــتوایمن ــتامنی مدیری
و ســختافزار و امکانــات زیرســاختها، تأمیــن اســت.
بهکارگیــریصحیــحآنهــاازطریــق فنــیو نرمافزارهــای

مدیریــتوکارکنــانازراهکارهــایپیشــنهادیبــرایتأمیــنو
ــازهو ــهداریس ــرونگ ــود.تعمی ــدادمیش ــتقلم ــودامنی بهب
معمــاریدردورهعمــرمفیــد،طراحــیجانمایــیودسترســی
ــناییو ــتمهایروش ــتفادهازسیس ــدد،اس ــایمتع ــهفضاه ب
ــبکههایارتباطــی، ــرمایش،ش ــشوس ــرژی،گرمای ــنان تأمی
ــاخت ــعهزیرس ــدادی،توس ــیوام ــی،نظارت ــایلحفاظت وس
ارتباطــیووبســایت،تأمیــنمحتــوایچندزبانــه،روشهــای
مؤثــراطالعرســانیبــرایگروههــایخــاصگردشــگران
ازدیگــرراهکارهــایپیشــنهادیاســتکــه ومیهمانــان

ــد. ــاییش شناس
امنیــت مدیریــت چارچــوب از مؤلفــه چهارمیــن
دراقامتگاههــایبومگــردیمحیــطزیســتاســت؛زیــرا
ــیومــکان ــیمقصــددرشــرایطآبوهوای ــتجغرافیای موقعی
اقامتــگاهدرمواجهــهبــاخطــراتطبیعــیمؤثــراســت.
همچنیــنبــرگونههــایگیاهــی،حشــرات،حیوانــاتودیگــر
ــت. ــذاراس ــتتاثیرگ ــاامنی ــطب ــکمرتب ــوداتبیولوژی موج
راهکارهــایپیشــنهادیبهبــودامنیــتبــرایایــنمؤلفــه
کنتــرل پســماندها، و آلودگیهــا مدیریــت از عبارتانــد
مصــرفانــرژی،آبومــوادشــیمیاییدراقامتــگاهبومگــردی
درراســتایحفــظمحیــطزیســتوپایــداریاســت.همچنیــن
ــرانســانو ــطزیســتب شــناختمخاطــراتحاصــلازمحی
رعایــترفتــارمســئوالنهبــاطبیعــتازنــگاهایمنــیوامنیــت

ــتهایدارد. ــتبرجس ــتاهمی ــاندرطبیع انس
تجربــهحــوادثمشــابهونقــشحافظــهســازمانی
اقامتــگاه بــرای پیشتــر کــه رویدادهایــی پیشبینــی در
و اقامتگاههــا یــادیگــر و ومیهمانــانمقصــد بومگــردی
مؤلفــه میتوانــد اســت، داده رخ مشــابه کســبوکارهای
پنجــمچارچــوبراشــکلدهــدوعامــلمؤثــریبــرایبهبــود
ــای ــوادثورویداده ــتح ــیمدیری ــبآمادگ ــت،کس امنی
مخاطرهآمیــزباشــدودرپیشــگیریازمواجهــهبــاشــرایط
ناخواســتهیــاآســیبدیدگیونگرانــیبــرایمیهمانــانو
جامعــهمحلــیمؤثــرعمــلکنــد.ازایــنرو،ثبــتوبازخوانــی
ــشرا ــندان ــریای ــزبهکارگی ــقونی ــقوناموف ــاتموف تجربی
بــرایمدیریــتاقامتــگاه،میتــوانبــهعنــوانراهــکاری

خالقانــهبهمنظــورارتقــایامنیــتبــهکاربــرد.
ــر ــلمؤث ــهچارچــوب،دیگــرعام ــانششــمینمؤلف زم
ــیاقامتگاههــایبومگــردیاســت. درمدیریــتامنیــتوایمن
ــخدهی ــرعتدرپاس ــول،س ــاموفص ــذرای ــان،گ ــکانزم پی
ــراســت. ــگاهومقصــدمؤث ــتاقامت ــعدرامنی ــدامبهموق واق
ــزات ــیدورهایتجهی ــاختها،بررس ــایزیرس ــودوارتق بهب
ــداوم ــانمســتهلکمیشــوند،ت ــهمــرورزم ــاتکــهب وامکان
ــوع ــانوق ــگامدرزم ــانیبههن ــری،اطالعرس ــوزشویادگی آم
ــات ــانراازاتفاق ــانآن ــهمیزب ــانوجامع ــهمیهمان ــوادثب ح
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ناخواســتهورویدادهــایبرهمزننــدهآرامــشدورمیکنــد
وتجربــهایخوشــایندرابــرایهمــهذینفعــانبهوجــود

ــیآورد. م
راهــکارفراینــدیپیشــنهادیبــهمدیــراناقامتــگاه
ــان ــهمیزب ــان،جامع ــتمیهمان ــایامنی ــرایارتق ــردیب بومگ

ــرد: ــانک ــوانبی ــنمیت ــدراچنی ــتمقص وطبیع
ــدادمحــدود ــردتع ــتب ــاظرفی ــرانمتناســبب ۱(مدی

ــد؛ ــرشکنن ــگرپذی گردش
ــههمــراه ــهایب ــسازانجــامرزرورســمی،تأییدی ۲(پ
ــی ــیـاجتماع ــایفرهنگ ــهازویژگیه گاهان ــوایپیشآ محت
مــردمومحیــطزیســتمقصــدبــهمیهمانــانارائــهشــود؛

۳(نــکاتمهــمایمنــیشــاملکدهــایرفتــاریو
اخالقــی،ویژگیهــایعمومــیوحــدودمعاشــرتوتعامــل

ــود؛ ــانش ــدبی ــودکانمقص ــانوک ــژهزن ــردمبهوی ــام ب
۴(ســاعتهایتــردددرمحیــطعمومــیمقصــدو

ــود. ــالمش ــوحاع ــگاهبهوض ــاتاقامت ــهخدم ارائ
۵(محدودیتهــایبیــرونازاقامتــگاهبومگــردیو
لــزومرعایــتاصــولپایــداریومحافظــتازمحیــطزیســت
بــهاطــالعمیهمانــانرســاندهشــودودســتورالعملهای
حضــوردرمناطــقخطرخیــزورفتــاردرهنــگامبــروز

ــود؛ ــخصش ــوادثمش ــراتوح خط
۶(مجوزهــاوگواهینامههــایاســتاندارد،ایمنــی،بیمــه
ــزارو ــناب ــان،وهمچنی ــتکارکن ــالمتوبهداش وکارتس
ــرایاطالعرســانیودســترس ــدادیب ــیوام ــزاتایمن تجهی
درمواقــعلــزومدرمحــلدیــدنصــبشــودتــامیهمانــانبــا
ــدودر ــتریکنن ــتبیش ــاسامنی ــی،احس گاه ــاهدهوآ مش
ــهســهولتوســرعتازآنهــااســتفادهکننــد. ــازب هنــگامنی
بازدیدهــای در مدیریتــی فهرســت بهکارگیــری )۷
ــگری ــزاتدرپیش ــرلتجهی ــاوکنت ــیفضاه دورهای،بازبین

ــود. ــدب ــرخواه ــیارمؤث بس
۸(میــراثتاریخــیمــادیومعنــوی،داراییهــای
ــش، ــیقی،گوی ــتان،موس ــعر،داس ــاملش ــریمقصــدش فک
صنایــعدســتی،بــازی،خــوراک،پوشــاک،دانــشوفرهنــگ
بومــیدرمســتنداتومراجــعبــرایممانعــتازتعــدی،کپــی

ــطشــود. ــتوضب ــیوســوءاســتفادهثب غیرقانون
مســائل محلــیدرخصــوص مــردم و کارکنــان )۹
ایمنــی،بهداشــتومحیــطزیســتتحــتآموزشهــای
ــانی، ــرمایهانس ــایس ــنارتق ــاضم ــدت ــرارگیرن ــردیق کارب

ــد. ــودیاب ــزبهب ــینی ــرمایهاجتماع س
ــر ــادیگ ــلب ــازیوتعام ــاط،شبکهس ــظارتب ۱۰(حف
ــی ــریاجتماع ــاربویادگی ــادلتج ــورتب ــابهمنظ اقامتگاهه

ــیانجــامشــود. ــتوایمن درحــوزهامنی
۱۱(حــوادثواتفاقــاتمقصــدرابالفاصلــهبــاکمــک

کارکنــانمســتندومــدونشــودتــافرصــتیادگیــریو
چارهاندیشــیازبیــننــرود.

۱۲(ضمــننظرســنجیازمیهمانــان،بــرایبهبــود
ــاد ــهدرابع ــدونوآوران ــنهادهایجدی ــی،پیش ــتوایمن امنی
گوناگــوناخــذشــود.برنامهریــزی،اجــرا،بازرســیوتحلیــل
ــواره ــیهم ــایزمان ــشگانهدربازهه ــلش ــنعوام ــداومای م

ــود. ــدب ــرخواه ــتمؤث ــایامنی درارتق
بــا بــهنظــرمیرســدپژوهــشحاضــر پایــان در
محدودیتهایــینیــزمواجــهبــودکــهمهمتریــنآنهــا
خارجــی، میهمانــان دیدگاههــای بــه دسترســی نبــود
انجــام و اقامتگاههــا در حضــور بــرای امکاننداشــتن
ــی ــاهداتعین ــبمش ــورکس ــرهبهمنظ ــهچهرهبهچه مصاحب
ــل ــهدلی ــاب ــتمؤلفهه ــیاولوی ــنجشکّم ــرگانوس ازخب
محدودیتهــایمســافرتیتوســطســتادملــیمدیریــت

ــود. ــاب کرون
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ــی، معمــاری و  ــوم جغرافیای ــن عل ــا(. پژوهش هــای نوی جلف

.200-۱۹۱ ص ،)۷(۱ شهرســازی،

بــروج،اشــکان)1391(. مطالعــه تطبیقــی اقامتگاه هــای بوم گــردی 

مناطــق بیابانــی.پایاننامــهکارشناســیارشــد،بــهراهنمایــی

محمــودضیائــی،دانشــگاهعالمــهطباطبایــی،تهران.

بهیــان،شــاپوروفیروزآبــادی،آمنــه)1392(.بررســیعوامــلمؤثــر

بــراحســاسامنیــتاجتماعــیدرشــهرها،مطالعــهمــوردی:

ــهری،۳)۶(، ــناختی ش ــات جامعه ش ــان.مطالع ــهرکرم ش

ص۱۲۲-۱۰۳.

ــموســوری،محمدحســن ــی،ابراهی ــات،ناصــر،داودیدهاقان بی

)1399(.»رهیافتهــایپیشــگیریازوقــوعجــرمعلیــه
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ــهر ــهکالنش ــوردمطالع ــران.م ــیدرای ــگرانخارج گردش

تهــران.گردشــگری و توســعه،۹)۱(،ص۲۴-۱.

ــی ــی–زمان ــارمکان ــیرفت ــروژهپژوهش ــاد)1396(.پ ــز،فری پرهی

ــدهدر۱ ــیش ــان.بازیاب ــهراصفه ــیکالنش ــرهگرمای جزی

https://new.isfahan.ir     1400 اردیبهشــت

جهانبانــی،فــرزاد،عبدلــی،صــادق،افالکــی،رحیــموجهانبانــی،

علیرضــا)1393(.نقــشامنیــتدرتوســعهگردشــگری

مطالعــهمــوردی:شهرســتانســرعین. نشــریه علمــی انتظامــی 

اردبیــل.۱۳۹۳)۳(،ص119-۱۰۳.

چــاکوای،گ.)۱۳۸۲(.جهانگــردی در چشــم اندازی جامــع.

ــی. ــایفرهنگ ــرپژوهشه ــائیان،دفت ــیپارس ــهعل ترجم

ــاء،فاطمــهســاداتو ــیطب ــهســلطانی،ســیدمحســن،معین خلیف

قالنــی،نســرین)1391(.بررســیعوامــلمؤثــربــراحســاس

امنیــتگردشــگرانخارجــیدراصفهــان. پژوهش هــای 

ــران.۱)۱(،ص58-۳۹. ــی ای ــائل اجتماع ــردی مس راهب

توســعه  در  امنیــت  نقــش   .)1392( صالحالدیــن رحیــمزاده،

گردشــگری )مطالعــه مــوردی: شهرســتان سردشــت(.اولیــن

همایــشملــیگردشــگری،جغرافیــاومحیــطزیســت

ــدان. ــدار،هم پای

ــر ــلمؤث ــناختیعوام ــیجرمش ــد)1398(.بررس ــی،محم رحیم

ــراحســاسامنیــتاجتمــاع. فصل نامــه علمــی تخصصــی  ب

ــتان.۷)۲۵(،ص166-۱۱۹. ــی لرس ــش انتظام دان

رییســینژاد،امیــرافشــین،جهانبخــش،حیــدرومیرحســینی،

ســیدمحمد)1400(.بررســیارتبــاطســاختارمعمــاری

رضایتمنــدی میــزان بــا بومگــردی اقامتگاههــای

بومگــردی اقامتگاههــای مــوردی: )مطالعــه گردشــگران

مازنــدران(. اســتان رامســر، رودبــار، جنــت روســتای

.94-۸۱ ص ،)۱(۱۰ توســعه. و  گردشــگری 

ــی، ــنوفرج ــوم،حس ــا،بحرالعل ــدام،رض ــاس،ان ــبحانی،عب س

رســول)1399(.بررســینقــشمدیریــتوبرنامهریــزی

ــع  ــت مناب ــی.مدیری ــگریورزش ــتگردش ــتامنی درمدیری

.329-۳۱۳ ۷)۲(،ص ورزش. در  انســانی 

شــیهکیتــاش،مهیــم،رییســی،ابوبکــر،آهنــگ،فرحنــاز،و

اولویتبنــدی و شناســایی .)1399( گلبهــار پورانجنــار،

ــگری ــعهگردش ــتایتوس ــتدرراس ــرامنی ــرب ــلمؤث عوام

ــعه  ــزی و توس ــرباز(.برنامه ری ــتانس ــه:شهرس ــوردمطالع )م

.197-۱۷۵ ص ،)۳۴(۹ گردشــگری،

صدیقــی،الهــاموحســنی،محمــد)1392(.بررســیعوامــل

مؤثــربــرامنیــتگردشــگریدرپــارکجنگلــیناهارخــوران.

ــونده،۴)۱(،ص28-۱۹. ــد ش ــی تجدی ــع طبیع ــات مناب تحقیق

صلواتــی،عــادلوموالئــی،ســوران)1394(.بررســیعوامــلمؤثــر

ــهر ــوردیش ــهم ــگران)مطالع ــتگردش ــاسامنی ــراحس ب

ــی،۸)۴(،ص ــت انتظام ــم و امنی ــنامه نظ ــنندج(.پژوهش س

.120-۹۱

ــاس ــاری،عب عبدالملکــی،حســین،ســعیدیمجــد،نغمــهوخدای

ــت ــرامنی ــرب ــلموث ــدیعوام ــاییورتبهبن )1399(.شناس

ــازی ــیف ــیدلف ــتفادهازروشترکیب ــااس ــیب ــنورزش اماک

بازاریابــی  مطالعــات  ،MADM ریاضــی مدلهــای و

.50-26 1)3(،ص ورزشــی،

عمیــد،حســن)1372(. فرهنــگ فارســی عمیــد،مؤسســهانتشــارات

ــر،تهران. امیرکبی

غالمنیارمــی،آتنــا)1396(.ارزیابــیجامعــهابعــادچهارگانــه

ــورد ــوار)م ــتخان ــانسرپرس ــنزن ــیدربی ــتاجتماع امنی

ــنامه ــوارشــهرتهران(.پژوهش ــانسرپرســتخان ــه:زن مطالع

زنــان،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،

.86-۶۹ ص ،)۲۱(۸

کارگــر،بهمــن)1386(.توســعه شهرنشــینی و صنعــت گردشــگری 

ــای ــاینیروه ــازمانجغرافی ــاراتس ــران:انتش ــران.ته در ای

مســلح.

ــفو ــدم،یوس ــدیمق ــرزاد،محم ــوری،ف ــی،غف ــر،غالمعل کارگ

مــرادی،غالمرضــا)1395(.ارائــهالگــویعوامــلتأثیرگــذار

ــام  ــه انتظ ــران. فصل نام ــیای ــایورزش ــترویداده ــرامنی ب

اجتماعــی،۸)۴(،ص157-190.

کیانــیســلمی،صدیقــه،ومهرابــی،علــی)1396(.شناســایی

عوامــلموثــربــرامنیــتگردشــگریونقــشآندررضایــت،

)وفــاداریوجــذبگردشــگران(،فصلنامــه علمــی پژوهشــی 

ــی،8)52(،ص229-266 ــت اجتماع ــات امنی مطالع

متقــی،ســمیرا،صادقــی،محمــدوداللــت،مــراد)1395(.نقــشامنیت

ــهمــوردی:گردشــگران درتوســعهگردشــگریبینالمللــی)نمون

خارجــیشــهریــزد(.گردشــگری شــهری،۳)۱(،ص77-91.

و طاهــا ربانــی، معصومــه، حســینی، ابوالفضــل، مشــکینی،

عبــاسزاده،صغــری)1395(.بررســیعوامــلمؤثــربــر

ــه ــهری)مطالع ــگرانش ــیگردش ــتاجتماع ــاسامنی احس

ــه(.نشــریه گردشــگری شــهری.۳)۱(، مــوردی:شــهرطرقب

.۳۰-۱۷ ص
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هزارجریبــی،جعفــر)1390(. احســاس امنیــت اجتماعــی از منظــر 

محیطــی، برنامه ریــزی  و  جغرافیــا  گردشــگری.  توســعه 

.143-۱۲۱ ص ،)۲(۲۲

ــنو ــیزاده،محمدحس ــی،قل ــور،تریس ــی،تیل ــژاد،مهرعل همتین

ــر ــرب ــدیعوامــلمؤث فرجــی،رســول)1395(.»اولویتبن

ــتفادهازروش ــااس ــرانب ــالای ــگاههایفوتب ــتورزش امنی

ــی،۸)۱(،ص ــتورزش ــی«.مدیری ــلهمراتب ــلسلس تحلی

.35-۱۹
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