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چکیده
های  هدف از این پژوهش، شناخت رهیافت است. یگردشگرترین نیازهای رشد و توسعة  از کلیدی تیامن

 براساس و کاربردی هدف، به لحاظ شهر تهران است. پژوهش پیشگیری از جرم علیه گردشگران خارجی در کالن
یک  شامل سه گام رد دلفی روش. است دلفی روش  چارچوب در پیمایشی ـ توصیفی ها، داده گردآوری نحوة

 گیری نمونه براساس کیفی مرحلة در. شد اجرا دلفی پیمایش کمّی دو مرحلة و اکتشافی ـ کیفی مرحلة
کیفی با  محتوای تحلیل به روش ها داده خبرگان، و متخصصان با ساختاریافته نیمه طی پانزده مصاحبة برفی، گلوله

 دلفی نامة پرسش تهیة و مبنای شناسایی شد یافتره 49 درنهایت شد. و تحلیل تجزیه  رویکرد تلخیصی
 نفر سی به نظرسنجی مرحلة در دلفی پانل اعضای تعداد دیگر، نفر پانزده  جلب مشارکت با قرارگرفت. سپس

رهیافت پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران خارجی در چهار بخش، شامل ده گزاره در  49 یافت. افزایش
های  اقامتگاهی، شانزده گزاره در مکان جاذبه مراکز و ها مکان وازده گزاره درونقل گردشگری، د  بخش حمل

  نتیجة آزمون ضریب بندی شد. گردشگری، و یازده گزاره در مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری گردشگری دسته
ان درصد می 05دهندة حصول اجماع باالتر از نامة دلفی، نشان توافقی کندال در دور دوم اجرای پرسش

 غیرمجاز های تاکسی و شخصی مسافربرهای فعالیت از کنندگان در چهار بخش یادشده است. جلوگیری مشارکت
 مراکز در گردشگران اطالعات ثبت های سیستم به پلیس بهنگام مسافربری، دسترسی های پایانه و ها فرودگاه در

 پذیرایی، مراکز با قانونی ن، برخوردسفرا هم از گردشگران دورنشدن و سفر گروهی سازی اقامتگاهی، فرهنگ
ها شناسایی شدند.  ترین رهیافت ها، درحکم مهم آن فعالیت از جلوگیری و متخلف گردشگری تجاری و خدماتی

گردشگری، نهادهای  های کاربردی برای گردشگران، فعاالن و مدیریت بخش  نتایج پژوهش دربردارندة رهیافت
 ت. امنیتی و پیشگیری از وقوع جرم اس
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مقدمه
امنیت از عوامل کلیدی در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به یک کشور است. وجود آمار باالی 

منزلة قطبی  آن کشور را به بر توسعة اقتصادی و تبادالت فرهنگی،  جذب گردشگر خارجی در هر کشور، عالوه
 علیه جنایت و جرم (. وقوع1، ص 1394ایران،   اسالمی جمهوری   کند )نیروی انتظامی امن به جهانیان معرفی می

 متخصصان از بسیاری باور به و است تأثیرگذار گردشگری امنیت بر شدت به که است مسائلی از گردشگران
 ای، گسترده منفی آثار خارجی، گردشگران علیه گردشگری در جرم وقوع از پایینی سطح حتی گردشگری، صنعت

 مالزی همچون جهان، کشورهای از بسیاری که است شده سبب موضوع این. دارد ویژه بر صنعت گردشگری، به
(؛ بنابراین 01، ص 1391کنند )بیات و همکاران،  اقدام گردشگری پلیس تخصصی رستة تشکیل به جنوبی، کره و

ریزی و  ا نگاه و بینش عمیق و راهبردی به مقولة امنیت گردشگری نگریسته شود و برنامهضروری است ب
ویژه در زمینة ایجاد نظم و امنیت و پیشگیری از جرم و جنایت، با رویکرد  مدیریت در بخش گردشگری، به

ن دربارة ابعاد مختلف دهد با وجود مطالعات گوناگو یکپارچه اتفاق بیفتد. بررسی سوابق مطالعاتی موجود نشان می
امنیت گردشگری در ایران، تاکنون کمتر با رویکردی جامع به موضوع پیشگیری از وقوع جرم علیه گردشگران، 

 ویژه گردشگران خارجی، پرداخته شده است.  به
 جمعیتی قطب ترین بزرگ و ایران اسالمی جمهوری اقتصادی و سیاسی پایتخت درحکم تهران، شهر کالن

 دروازة منزلة به تهران، همچنین. دارد برعهده بارزی نقش کشور گردشگری صنعت کلی وجهة ارتقای در کشور،
 باالیی سفر، اهمیت پایان و آغاز در ویژه به خارجی، گردشگران از میزبانی در کشور، به خارجی مسافران اکثر ورودی

 تأثیر تواند می جرم، گوناگون اشکال ویژه به خارجی، گردشگران علیه ضد امنیتی پدیدة هرگونه وقوع بنابراین دارد؛
 خارجی مسافران برای ایران گردشگری مقصد ترین بزرگ و ترین برجسته منزلة به تهران وجهة بر داری دامنه منفی

 شهر در خارجی اتباع علیه داده رخ جرایم تعداد ،1390 سال در آمارهای رسمی موجود براساس. باشد داشته پی در
  است )نیروی انتظامی شده پرونده تشکیل به منجر که شده گزارش انتظامی مراجع به مورد 015 با برابر تهران

های پیشگیری از وقوع جرم علیه  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رهیافت .(1391ایران،   اسالمی جمهوری 
. 2ونقل گردشگری؛  . بخش حمل1اند از:  گردشگران خارجی در چهار زیربخش صنعت گردشگری است که عبارت

. مراکز پذیرایی و ارائة سایر خدمات. از این راه امنیت یکپارچة 4های گردشگری؛  . محل جاذبه3مراکز اقامتگاهی؛ 
های مدنظر  کردن رهیافت تردید عملیاتی شود. بی گردشگران خارجی در کل بخش گردشگری شهر تهران فراهم می

دهای اصلی گردشگری و دروازة ورودی اکثر گردشگران خارجی به ایران، منزلة یکی از مقص شهر تهران، به در کالن
در سایر شهرهای مقصد گردشگری کشور، همچون مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز نیز به برقراری امنیت برای 

های مطلوب  کردن تجربه کند. درنتیجه، از یک طرف در فراهم گردشگران خارجی و احساس امنیت آنان کمک می
برای گردشگران و از طرف دیگر در بهبود تصویر ذهنی گردشگران بالقوه خارجی از کشور جمهوری اسالمی سفر 

گیری اطمینان  های بیگانه علیه جوّ امنیتی کشور ایران( و همچنین شکل ایران )با توجه به تبلیغات منفیِ رسانه
 خواهد داشت. بیشتر به قدرت نیروی امنیتی و انتظامی کشور ایران، تأثیر بسزایی

 

ادبیاتپژوهش
 استان در خارجی گردشگران انتظامی امنیتی کنترل شیوة اثربخشی بررسی» عنوان با پژوهشی ( در1311) طاهرلو

 ونقل حمل مسیرهای گردشگر، ورود مبادی در پلیس انتظامی اقدامات که است یافته دست  نتیجه به این «اصفهان
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به . است بوده اثربخش مطلوبی حدود تا توریستی و تفریحی های مکان مچنینه و اقامت، و اسکان مراکز گردشگر،
 و امنیت گردشگری، تأمین برای متخصص پلیس نیروهای آموزش و تربیت پلیس، اطالعاتی اشراف باور وی، بهبود

ی و اسد .کند کمک گردشگری بخش امنیتی انتظامی استانداردهای ارتقای به تواند می مردمی های مشارکت جلب
به این نتیجه « یرانا یورزش یگردشگر درامنیت  مختلف ابعاد مطالعة»( در پژوهشی با عنوان 1319همکاران )

ی اجتماع یپرخاشگر و یشخص یمحر در یناامن ی،دزد دربارة یرانا به سفر از قبل یورزش گردشگران اند که رسیده
یافت.  کاهش توجهی شایان  یزانم به یناامن اساحس ینا یران،ا در حضور از پس اما کردند؛ می یناامن احساس

 خانواده ینترنت،ا یزیون،تلو مانند یارتباط عوامل و ها تأثیر رسانه یران، نتیجةا در حضور از قبل امنیت احساس فقدان

 در امنیت از یتشانرضا دانستند، اما متوسط می سطح در راامنیت  احساس یورزش بود. بیشتر گردشگران یانآشنا و

 یسپلتخصصی   رستة از های پژوهش، معتقدند استفاده براساس یافته بود. اسدی و همکاران ییباال حسط

 یشافزا ای باشند ـ به یژهو لباس یدارا و مسلط یسیانگل زبان به باید که ی ـورزش ویژه گردشگران به گردشگری،

 یسپل ( در پژوهشی که به نقش1395د )همان(. ربانی و همکاران )نک می کمک یخارج یورزش گردشگران اعتماد

ی خارج گردشگران مندی رضایت یزانمدهند  پردازد نشان می در شهر اصفهان می گردشگر جذب وامنیت  ینتأم در
 نحوة از یخارج است، اما گردشگران بوده مناسب یاقامتگاهیحی و تفر مراکز و اصفهان شهر در تیامن یتوضع از

 های آژانس و ها رستوران ها، )هتل عملکرد یس برپل نظارت ی و نحوةتیامن دربارة مسائل یسپل رسانی اطالع

منظور بهبود نقش پلیس در کنترل انتظامی گردشگری  ربانی و همکاران به .اند نداشته ییباال یترضا ی(مسافرت
 مهم یها مکان در یگردشگر یسپل اند: تشکیل پلیس گردشگری؛ تشکیل دفتر یشنهادهایی به شرح زیر ارائه کردهپ

 ی پلیسفور یدگیرسی؛ گردشگری فضاها در مداربسته های دوربین و یکیالکترون یابزارها از ی؛ استفادهگردشگر

 های ونقل، آژانس حمل های سامانه ها، هتل عملکرد بر پلیس شدة کنترل و یقدق گردشگران؛ نظارت یاتشکا به

مدیریت کالن بخش گردشگری کشور  ی باانتظام رویین یشترب یهمکار و یهماهنگری و...؛ تجا مراکز ی،گردشگر
بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران »( در پژوهشی با عنوان 1391سلطانی و همکاران ) یفهخل)همان(. 

میزان احساس امنیت گردشگران را براساس دو متغیر اصلی، شامل عملکرد نیروی انتظامی و « خارجی در اصفهان
دهد که میان دو متغیر حضور  های پژوهش نشان می ها مطالعه کرده است. یافته رسانه دشگری درتبلیغات امنیت گر

های جمعی درخصوص مسائل امنیتی و احساس  شده در رسانه و عملکرد نیروی انتظامی و همچنین تبلیغات ارائه
ای این پژوهش، بر موارد زیر امنیت گردشگران خارجی در اصفهان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. در پیشنهاده

دستی و  تأکید شده است: ضرورت تعامل سازنده و همکاری متقابل میان پلیس و سازمان میراث فرهنگی صنایع
های پلیس مسئول در تأمین نظم و امنیت گردشگری؛ استفاده از  های تخصصی به نیروی گردشگری؛ آموزش

 نشان خود مطالعة ( در1391همکاران ) و نژاد در گردشگری. حاجی افزاری تأمین امنیت افزاری و نرم فناورهای سخت
 صورت به ای جداگانه قوانین خارجی گردشگران برای توان نمی کشور، ایمنی امنیتی و مباحث به توجه با دادند

 کرد و ضریب حمایت سیاحان و گردشگران حقوق از گردشگری پلیس تشکیل با توان می اما کرد، وضع حمایتی
 یبررس( در پژوهشی با رویکرد حقوقی، به 1392اهلل شادمان فخرآبادی ) اعظم و روح. باال برد را گردشگری امنیت
اند و به این نتیجه  یران پرداختها )گردشگران( درامنیت  احساس یشافزا یسم( باتور) یگردشگر صنعت ارتباط
 یافتدر توان یماست  یدهرس یبتصو به یرانا در یگردشگر با ارتباط در که یمقررات و ینقوان یبررس اند که با رسیده

 های یتفعال اقامت، ی،شخص یلاتومباز  استفاده ید،رواد یدتمد ورود و ید،رواد) مسئله ینا ابعاد تمام به توجه که

 و ینقوان قراردادن یارعاست. آنان براساس نتایج پژوهش خود بر این باورند که م بوده مدنظر ینقوان در و...(، یتجار
 در گردشگر جذب بهبود یبرا مناسب یبسترتواند  و غیره می المللی های بین معاهده بشر، حقوق المللی، بین مقررات
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 تواند یم یطی،محو  یفرهنگ ابعاد با متناسب و یلم سطح در یگردشگر یاخالق ینقوان و ضوابط ینتدوباشد.  کشور

 و گردشگر جذب یبرا را مناسب ای ینهزمی، شگرگرد یطیمح و یفرهنگ های یبآس از جامعه حفظ بر عالوه
 حذف را گردشگر جذب یبراجا  های نابه یتمحدود عوامل، ینا کناردر  و آورد فراهم صنعت ینا روزافزون گسترش

گردشگری در شهر تهران پرداخته، به این  پایدار توسعة ( در پژوهشی که به موضوع امنیت و1393سلیمی ) .دنک
اند از:  تأثیرگذارند که عبارت تهران شهر در امنیت گردشگران در احساس عامل ست که چهارنتیجه دست یافته ا

جمعیت باال؛ ضعف استانداردهای ایمنی؛  تراکم و شهر نامناسب گردشگران؛ طراحی و میزبان اجتماعی ضعف سرمایة
 امنیت گردشگران و اساحس میان دهد نشان می پژوهش های یافته انتظامی. همچنین و مردمی نظارت نارسایی

اند  برخی از راهکارهای کاربردی این پژوهش عبارت .مستقیم وجود دارد  رابطة تهران، شهر در وفاداری گردشگری
 کارگیری راهبردهای کارآمد در پیشگیری از االجرا؛ به الزم و شفاف قوانین گردشگری؛ تدوین پلیس از: تشکیل

 اقامتی های مکان عملکرد بر دقیق گردشگران؛ نظارت شکایات به یسپل فوری گردشگران؛. رسیدگی علیه جرایم

 های های مسافرتی و شرکت سازنده میان آژانس تجاری؛ برقراری تعامل  و مراکز ونقل حمل بخش گردشگران و

(، که به 1390گردی. نتایج پژوهش حامی و جلودار ) تورهای تهران درزمینة برگزاری انتظامی نیروی با گردشگری
تا  1315های  ررسی رابطة میان ورود گردشگر خارجی و میزان وقوع جرایم مرتبط با گردشگری در ایران بین سالب

دهد که طی دورة یادشده، افزایش گردشگران خارجی تأثیر مثبت و معناداری با وقوع  پردازد، نشان می می 1391
های پژوهش بر ضرورت تقویت نقش پلیس  فتهها براساس یا جرایم مرتبط با گردشگری در ایران داشته است. آن

 درحکم عاملی کلیدی در تأمین امنیت گردشگری تأکید دارند. 
(، پیشگیری Harper, 2001: 1054است ) جرم انواع وقوع برای مستعدی نقاط گردشگری مقصدهای ازآنجاکه
 Glensor) رود شمار می به گردشگری توسعة پایدار نیازهای بنیادین یکی از  امنیت گردشگران تأمین و از وقوع جرم

& Peak, 2004: 50جرم  از گوناگونی انواع افزایش با اغلب گردشگری توسعة باورند که این بر منسفیلد و (. پیزام
 در جرایم میزان گردشگران حضور چگونه اینکه درمورد. (Pizam & Mansfeld, 1996است ) همراه و جنایت

 ریزی برنامه پول، و بها گران اشیای حمل همچون را ماک دالیلی و فوجی د،ده می افزایش را گردشگری مناطق
 & Fujii) اند کرده نقل گردشگران حضور اثر بر بومی محیط تغییر و گردشگری متولیان و فعاالن بخش نامناسب

Mak, 1980) .انة سام ناتوانی به ملی، سطح در گردشگری توسعة معایب بررسی با پژوهشگران از دیگر برخی
 برای پلیس نیروی خدمات ازجمله عمومی خدمات ناتوانی همچنین و جمعیت فصلیِ هجوم مقابل در نقل و حمل
(. Murphy, 2013اند ) کرده اشاره گردشگران هجوم هنگام در جمعیت افزایش مقطعی، به فشارهای با مقابله

 جوامعی دیدگاه، این براساس دارد. اشاره جرایم وقوع نرخ کاهش در اجتماعی نهادهای نقش به نیز دیگر دیدگاهی
 از بخشی پلیس، نیروی با همگام مسافرتی های آژانس و گردشگری های سازمان مانند نهادهایی ها آن در که

 جرایم وقوع از تری پایین نرخ درازمدت با در گیرند می عهده به را اجتماعی هنجارهای و نظم برقراری مسئولیت
 طریق از توانند می نهادها این (؛ زیراMessner & Rosenfield, 2001شوند ) می مواجه گردشگری با مرتبط
 یک در نیز کنند. کوهن محافظت بیشتر گردشگری مناطق از پلیس، نیروی تقویت و شغلی های فرصت کردن فراهم
 کند: می تفکیک دسته چهار به را «گردشگری جرایم انواع» بندی، طبقه
 و گردشگری امور متولیان با را ارتباط بیشترین جرایم از دسته این: خارجی شگرانگرد علیه بومیان . جرایم1
 دارد؛ قانونی مراجع
 احساس گرایی، آزادی طبع ولی است، محدود بسیار دسته این بومیان: علیه خارجی گردشگران . جرایم2
 وقوع موجب محلی رسوم و آداب و قوانین از نبودن آگاه و مبدا جامعة در موجود های محدودیت و قیود از آزادی
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 شود؛ می جرایم این
 نشده آن به توجهی و نداشته جایگاهی تحقیقی آثار در دسته این: گردشگران علیه گردشگران . جرایم3
 کرد؛ اشاره هستند گروهی صورت به که گردشگرانی بین آمیز خشونت جرایم به توان می اما است،
 موضوعاتی در یکدیگر با بومی افراد رقابت: گردشگری با ارتباط در یبوم افراد علیه بومی افراد جرایم .4
 ممکن... و مناسب گردشگری تشکیالت تأسیس در رقابت کار، انجام برای خارجی گردشگران به دسترسی مانند
 (.4 ، ص1319 همکاران، و صیدایی) بینجامد ها محلی میان آمیز خشونت جرایم به است

است:  داده ارائه دیگری بندی طبقه ها، آن علیه جرایم انواع و امنیت گردشگران پیرامون خود تحقیقات در ریان نیز
 است؛ گردشگری اماکن ماهیت از مستقل امر، این که اند مجرمانه های فعالیت اتفاقی قربانیانِ گردشگران: اول نوع

 کنند، اما می استفاده اماکن ینمجرمان از ا گردشگری، های موقعیت و اماکن طبیعت و ماهیت دلیل به: دوم نوع
 شوند؛ می قربانی و گرفته قرار خیز جرم های موقعیت در دیگر، قربانی هر مانند بلکه نیستند، گردشگران فقط قربانیان
 و بالقوه مجرمان و مجرمانه های فعالیت جذب برای را ای زمینه آن، های موقعیت و گردشگری: سوم نوع
 مجرمانه های فعالیت برای خوبی های طعمه ها آن گردشگران، خاص خصوصیات دلیل به. سازد می فراهم باانگیزه

 عمده طور به اینجا در جرایم. شود می مناطق این مجرمان به جذب موجب مسئله همین و شوند می تلقی
 است؛ طلبانه فرصت و خُرد جرایم نوع از و یافته غیرسازمان

 خارجی؛  گردشگران های درخواست از معینی انواع تأمین و کردن ردهبرآو برای مجرمانه های فعالیت: چهارم نوع
 اهداف به رسیدن برای ای وسیله را خارجی گردشگران تروریستی های گروه و یافته سازمان مجرمان: پنجم نوع

 (.Ryan, 1993دهد )  رخ می خطرافتادن جان گردشگران به حتی و گیری گروگان مورد، این در .دانند می خود
 با مرتبط جنایات و جرم و دارند گردشگری به وابسته اقتصادِ که کشورها، برخی در اخیر های سال طی

 این. است شده تشکیل «گردشگری پلیس تخصصی واحدهای» است، ای جدی تبدیل شده به مسئله گردشگری
 مجرمانه تارهایگردشگران در برابر اعمال و رف از حمایت یا جرایم از پیشگیری هدف با پلیس، جدید رستة

 نیاز ـ 1991آیرس، سال  بوئنوس در گردشگری جهانی سازمان اجالس در متحد ـ ملل سازمان. شوند می تشکیل
 به خدمت ارائة برای تخصصی، واحدهای این. کرد مطرح را گردشگری تخصصی پلیس تشکیل واحد به

 از و کنند رسیدگی گردشگران شکایات به ندبتوان تا گیرند می فرا را الزم های آموزش ای طورحرفه به گردشگران
 کرة مالزی، ،(میامی و فلوریدا های ایالت) آمریکا متحدة ایاالت  کشورهای. کنند پیشگیری ها آن علیه جرم وقوع

 تخصصی هستند که  واحدهای پلیس گردشگری مقصدهای ازجمله تایلند و مصر یونان، مکزیک، جنوبی،
 (.01 ص ،1391 همکاران، و بیات) اند تشکیل داده گردشگری

( یازده راهبرد کلیدی درزمینة پیشگیری از جرم علیه گردشگران را شناسایی و تشریح 2004گلنسر و پیک )
تبادل دانش و اطالعات در زمینة مسائل امنیت  برای گردشگری نفعان صنعت اند: همکاری با مدیران و ذی کرده

 و پلیس تأمین ایمنی و امنیت صنعت گردشگری به نیروهای های و ایمنی گردشگری؛ آموزش اصول و مهارت
های جرم علیه  واحدهای خصوصی؛ تسریع و تسهیل فرایندهای رسیدگی به پرونده امنیتی در کارمندان

 تأمین امنیت گردشگران؛ تشویق مدیران از برای حمایت گردشگری مناطق خاص مالیات گردشگران؛ اعمال
پاداش  های کاهش جرم علیه گردشگران؛ ارائة شیوه کارگیری به گردشگری برای های دیگر اقامتگاه و ها هتل
شوند؛  گردشگران می علیه مرتکب جرم و جنایت که کسانی محکومیت به دستگیری و اطالعات منجر برای

 هدفمند های گشت ها؛ افزایش کاهش خطر وقوع انواع جرم علیه آن گردشگران برای بخشی به آموزش و آگاهی
کارگیری شهروندان در مقام همیار پلیس در تأمین امنیت نواحی گردشگرپذیر؛ باالبردن  گردشگری؛ به مناطق در
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دهی کالبدی  خیز علیه گردشگران؛ سامان های جرم سطح نظارت و اشراف اطالعاتی کارکنان پلیس در مکان
 گیری وضعی.های مجرمانه و تسهیل اقدامات پیش محیط نواحی گردشگرپذیر برای کاهش فرصت

چارچوب نظری و مفهومی پژوهش حاضر مطابق چارچوب  1آمده است، تی.دبلیو.ای1طور که در شکل  همان
های گردشگری را طراحی کرده است. در این چارچوب پیشگیری از جرم  بندی ابعاد مکانی ـ فضایی زیربخش تقسیم

اند  ری مورد توجه است. این موارد عبارتعلیه گردشگران خارجی در چهار زیربخش اصلیِ مطرح در صنعت گردشگ
ونقل گردشگری(، مراکز پذیرایی و خدماتی و  جایی گردشگران )حمل از: مبادی ورود و خروج و مسیرهای جابه

 (.TWA, 2009گردشگری ) های جاذبه گردشگری، محل اقامتگاهی مراکز و ها تجاری گردشگری، مکان
 

 
 

(TWA, 2009:مدلمفهومیپژوهش)1شکل


شناسیپژوهشروش
پیمایشی  ـ های توصیفی از نوع پژوهش ها گردآوری دادهةبراساس نحوپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و 

در چارچوب روش دلفی است. روش دلفی در دو گام شامل مرحلة کیفی ـ اکتشافی و مرحلة کمّی نظرسنجی 
ساختاریافته با متخصصان و  برفی، پانزده مصاحبة نیمه گیری گلوله دلفی اجرا شد. در مرحلة کیفی براساس نمونه

ها به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی تجزیه و تحلیل شد و درنهایت  خبرگان به عمل آمد و داده
نامة دلفی قرار  های مرحلة کیفی اساس تهیة پرسش ست آمد. یافته د رهیافت در چارچوب چهار راهبرد به 49

کننده، تعداد اعضای پانل دلفی در مرحلة نظرسنجی به  کردن پانزده نفر دیگر به افراد مشارکت افهگرفت و با اض
 شامل توصیفی های آزمون پژوهش، این سی نفر افزایش یافت. نظرسنجی دلفی طی دو دور اجرا شد. در

 توافقی ضریب همچنین و دلفی نظرسنجی نتایج تحلیل و تجزیه برای ای رتبه میانگین معیار، انحراف میانگین،
 یک و صفر بین کندال ضریب مقدار. کار رفت به کنندگان مشارکت میان اجماع سطح بررسی برای( w) کندال
 توافق دهندة نشان یک به نزدیک مقادیر و کمتر توافق از نشان صفر به نزدیک مقادیرِ آن، در که است متغیر
 مقدار چنانچه(. 191ص  ،1391 صفری، و پور حبیب) ستا های دلفی گزینه درخصوص گویان پاسخ میان بیشتر

                                                           
1. Tourism Western Australia [TWA]. 

 ونقلگردشگریاجزایحمل
مراکزپذیراییو

خدماتیوتجاری

 گردشگری

ابعادمکانیپیشگیریاز
وقوعجرمعلیه

 گردشگرانخارجی

هایمحلجاذبه

 گردشگری

 

هاومراکزمکان

 اقامتگاهیگردشگری
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 قبول رسیدن به حد قابل تا کنندگان مشارکت از نظرخواهی باید باشد، درصد 05 یا 0/5 مقدار از کمتر ضریب این
 اجماع( تکرار شود. درصد 05 از )باالتر

 

هایپژوهشیافته
دگان در پانل دلفی به شرح سن، جنسیت، زمینة کنن شناختی مشارکت های جمعیت اختصار ویژگی به 1در جدول 

درصد، به لحاظ  13ساله با  40تا  45شغلی و تخصصی، و میزان تحصیالت آمده است. به لحاظ سنی، گروه سنی
درصد، و برخورداری  45درصد، به لحاظ شغل و تخصص کارشناسان و خبرگان انتظامی با  11جنسیت مردان با 

 درصد باالترین سهم را دارند. 3/13با از تحصیالت کارشناسی ارشد 
 

(N=19کنندهدرپانلدلفی)هایتوصیفیافرادمشارکت:خالصۀویژگی1جدول

درصدتعداد)نفر(بندیمتغیرطبقهمتغیر

 سن

 15 3 30تا  35

 15 3 45تا  31

 13 19 40تا  45

41≤ 0 11 

 جنسیت
 11 21 مرد

 14 4 زن

 تخصص/ شغل

مدیران و کارشناسان انتظامی و مبادی ورودی و انتظامی )
 خروجی(

12 45 

 25 1 حقوقی و قضایی

 25 1 گردشگری )مدیران گردشگری، راهنمایان گردشگری(

 25 1 مدیریت شهری

 تحصیالت

 25 1 کارشناسی

 3/13 19 کارشناسی ارشد

 1/11 0 دکتری تخصصی

 
صفحه  40ساختاریافته حدود  صوتی پانزده مورد مصاحبة نیمه در مرحلة نخست پژوهش، از برآیند ضبط فایل

ها، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد  دست آمد. در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده کلمه به 11555متن با حدود 
گزاره انجامید. طی فرایند تلخیص نهایی  431ها به  اختصار دستاورد تحلیل و تفسیر داده کار رفت. به تلخیصی به

هایی که دارای  های کیفی، غربالگری در دستور کار قرار گرفت؛ بنابراین پس از حذف و تلخیص گزاره افتهی
های دارای مضمون و مفهوم مشترک با یکدیگر،  محتوای یکسان ذیل یک گزاره، و همچنین ادغام گزاره

 شهر کالن در یخارج دشگرانگر هیعل میجرا از یریشگیپ در یانتظام یها افتیرهمنزلة  گزاره به 49درنهایت 
ها ذیل چهار راهبرد کلی  شده با توجه به محتوای کلیدی برآمده از آن های شناسایی شناسایی شد. رهیافت تهران
اند: ده رهیافت ذیل راهبرد پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی در مبادی  بندی شدند که عبارت دسته

(؛ دوازده رهیافت ذیل راهبرد پیشگیری از ونقل حملدشگران )بخش جایی گر ورود و خروج و مسیرهای جابه
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ها و مراکز اقامتگاهی گردشگری؛ شانزده رهیافت ذیل راهبرد پیشگیری جرایم علیه گردشگران خارجی در مکان
های گردشگری؛ یازده رهیافت ذیل راهبرد پیشگیری از جرایم  از جرایم علیه گردشگران خارجی در محل جاذبه

های این  نامة نظرسنجی دلفی براساس یافته گردشگران خارجی در مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری. پرسش علیه
 شده تهیه شد و مبنای کار در مرحلة دوم پژوهش قرار گرفت. بندی انجام مرحله و دسته

 

ونقلدربخشحملخارجیگردشگرانعلیهجرموقوعاز.پیشگیری1
 گردشگران علیه جرایم از پیشگیری رهیافت ده کندال توافقی ضریب مقدار دلفی نظرسنجی از نخست دور در

 دوم در دور نظرسنجی تکرار با و آمد، دست به 25/5 با ونقل گردشگری برابر  و حمل خروج و ورود مبادی در خارجی
 های رهیافت. است انکنندگ مشارکت میان سطح بسیار باالیی از اجماع بیانگر که یافت افزایش 91/5 به مقدار این

تسهیل »، «های مسافربری و پایانه ها های غیرمجاز در فرودگاه جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی و تاکسی»
تقویت نظارت »، «شهری )تاکسی، مترو، اتوبوس( برای گردشگران ونقل عمومی درون  استفاده از امکانات حمل

 آدابهای خارجی،  آموزش زبان» ،«ونقل تورهای گردشگری  پلیس بر امنیت و ایمنی وسایل و امکانات حمل
 ترتیب با میانگین ، به«ها ها و فرودگاه با گردشگران به کارکنان پلیس شاغل در پایانه یرفتار یالگوها و معاشرت

: است شرح بدین ها رهیافت سایر ترتیب و ( در باالترین سطح قرار دارند،13/1(، و )30/1(، )9(، )15ای ) رتبه
سازی گردشگران از نحوة دریافت خدمات انتظامی و امنیتی در مبادی ورود مانند  های آگاه کارگیری روش به»

ها،  ( در پایانهVMSسیستم های پیشرفته پایش و مدیریت تصویر )مانند  استفاده از سیستم» ،(10/0(« )فرودگاه
 مسیرهای در 1گردشگری رفتاری کدهای لیغتب» ،(32/0) «ونقل شهری  ها و مسیرهای حمل ها، مکان فرودگاه

ها با  ها و پایانه های سواره و پیادة پلیس در فرودگاه حضور گشت» ،(10/3) «گردشگران جایی جابه و ونقل  حمل
رانندگان  به ی با گردشگرانرفتار یالگوها و معاشرت آدابآموزش زبان خارجی، »(، 32/3« )پوشش نامحسوس

 (.2 جدول) (11/1) «ها ها و فرودگاه های پلیس گردشگری در پایانه تقرار باجهاس» ،(15/1) «تاکسی شهری
 

 ونقلگردشگریحملهاومسیرهایپایانهدرخارجیگردشگرانعلیهجرمازوقوعپیشگیریهای:رهیافت5جدول

(N=34) دوردومدلفی(N=34دوراولدلفی) (N=12مرحلۀاکتشافی)

میانگینرهیافت
انحراف

استاندارد

میانگین

ایرتبه
میانگین

انحراف

استاندارد

میانگین

ایرتبه

. جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی و 1
های  و پایانه ها های غیرمجاز در فرودگاه تاکسی

 مسافربری

13/4 01/5 11/1 12/4 51/5 55/15 

 و معاشرت آدابهای خارجی،  . آموزش زبان2
ان به کارکنان پلیس با گردشگر یرفتار یالگوها

 ها ها و فرودگاه شاغل در پایانه

35/4 10/5 13/0 31/4 51/5 13/1 

سازی گردشگران از  های آگاه کارگیری روش . به3
نحوة دریافت خدمات انتظامی و امنیتی در مبادی 

 ورود مانند فرودگاه

25/4 11/5 20/0 24/4 51/5 10/0 

 های سواره و پیادة پلیس در . حضور گشت4
 ها با پوشش نامحسوس ها و پایانه فرودگاه

15/4 11/5 90/4 12/4 51/5 32/3 

                                                           
1. Code of conducts 
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(N=34) دوردومدلفی(N=34دوراولدلفی) (N=12مرحلۀاکتشافی)

میانگینرهیافت
انحراف

استاندارد

میانگین

ایرتبه
میانگین

انحراف

استاندارد

میانگین

ایرتبه

ها  های پلیس گردشگری در پایانه . استقرار باجه0
 ها و فرودگاه

91/3 11/5 41/4 55/4 51/5 11/1 

ونقل عمومی   . تسهیل استفاده از امکانات حمل1
شهری )تاکسی، مترو، اتوبوس( برای  درون

 گردشگران
41/4 01/5 31/1 41/4 50/5 55/9 

. تبلیغ کدهای رفتاری گردشگری در مبادی و 1
 ونقل  مسیرهای حمل

15/4 11/5 92/4 14/4 12/5 10/3 

 و معاشرت آداب. آموزش زبان خارجی، 1
رانندگان  به ی با گردشگرانرفتار یالگوها

 تاکسی شهری

93/3 11/5 00/4 91/3 11/5 15/1 

پیشرفتة پایش و های  . استفاده از سیستم9
ها و  ها، مکان ها، فرودگاه مدیریت تصویر )در پایانه

 ونقل شهری  مسیرهای حمل

23/4 12/5 01/0 21/4 51/5 32/0 

. تقویت نظارت پلیس بر امنیت و ایمنی 15
 ونقل تورهای گردشگری  وسایل و امکانات حمل

33/4 11/5 01/0 32/4 51/5 30/1 



هاومراکزاقامتگاهیدرمکانخارجیگردشگرانعلیهقوعجرموازپیشگیریهای.رهیافت5
 علیه جرایم از پیشگیری رهیافت دوازده کندال توافقی ضریب مقدار دلفی، نظرسنجی از نخست دور در

در  نظرسنجی تکرار با و آمد، دست به 21/5 با گردشگری برابر اقامتگاهی مراکز و ها مکان در خارجی گردشگران
. است کنندگان مشارکت میان اجماع بیانگر سطح باالیی از که یافت افزایش 11/5 به مقدار ینا دوم، دور

تقویت »، «اطالعات گردشگران در مراکز اقامتگاهی های ثبت دسترسی بهنگام پلیس به سیستم»های  رهیافت
روزرسانی  ردشگرپذیر و بههای گ ها و دیگر اقامتگاهنظارت پلیس بر رعایت استانداردهای ایمنی و امنیتی در هتل

جلوگیری پلیس از »، «های مدیریت تصویر در نقاط ضروری مراکز اقامتگاهی گردشگران نصب سیستم»، «ها آن
(، 12/9(، )15/9(، )43/11ای ) رتبه ترتیب با میانگین ، به«های خانگی فاقد مجوز رسمی و قانونی فعالیت اقامتگاه

برخورد قانونی با مراکز اقامتگاهی : »است شرح بدین ها رهیافت سایر ترتیب و ( در باالترین سطح قرار دارند،9و )
های کاهش مخاطرات ایمنی  حل اشتراک اطالعات و راه» ،(01/1« )فاقد امکانات و استانداردهای ایمنی و امنیتی

هارتی درمورد های آموزشی و م برگزاری دوره» ،(21/1) «ها و دیگر مراکز اقامتیو امنیتی بین مدیران هتل
تقویت کنترل انتظامی پلیس در » ،(11/0) «مسائل ایمنی و امنیتی برای کارکنان و مدیران مراکز اقامتگاهی

کردن مالکان مراکز اقامتگاهی با  ملزم» ،(12/0) «ها و دیگر مراکز اقامتگاهی گردشگریفضاهای پیرامونی هتل
ساز و صدور  و قویت الزامات امنیتی و انتظامی در ساختت»(، 35/0) «طول عمر زیاد جهت بازسازی یا نوسازی

تسهیل دریافت بهنگام خدمات ضروری و انتظامی به » (،02/4) «مجوز فعالیت مراکز اقامتگاهی گردشگری
رسانی نیروی انتظامی در  های اطالع استقرار باجه»(، 13/1) «ها و دیگر مراکز اقامتگاهی گردشگران در هتل

 (.3 جدول) (35/1« )تینزدیک مراکز اقام
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 اقامتگاهیمراکزوهامکاندرخارجیگردشگرانعلیهجرمازوقوعپیشگیریهای:رهیافت1جدول

(N=34) دوردومدلفی(N=34دوراولدلفی) (N=12مرحلۀاکتشافی)

میانگینرهیافت
انحراف

استاندارد

میانگین

ایرتبه
میانگین

انحراف

استاندارد

میانگین

ایهرتب

. تقویت نظارت پلیس بر رعایت استانداردهای 1
های  ها و دیگر اقامتگاهایمنی و امنیتی در هتل

 هاروزرسانی آن گردشگرپذیر و به
43/4 12/5 91/1 40/4 25/5 15/9 

های مدیریت تصویر در نقاط  . نصب سیستم2
 ضروری مراکز اقامتگاهی گردشگران

05/4 11/5 05/1 41/4 21/5 12/9 

 های ثبت . دسترسی بهنگام پلیس به سیستم3
 اطالعات گردشگران در مراکز اقامتگاهی

15/4 11/5 15/9 14/4 04/5 43/11 

. تقویت کنترل انتظامی پلیس در فضاهای 4
 12/0 21/5 55/4 91/0 12/5 93/3 ها و دیگر مراکز اقامتگاهی گردشگریپیرامونی هتل

روی انتظامی رسانی نی های اطالع . استقرار باجه0
 35/1 51/5 14/3 12/4 10/5 11/3 در نزدیک مراکز اقامتی

کردن مالکان مراکز اقامتگاهی با طول  . ملزم1
 35/0 25/5 51/4 31/0 10/5 95/3 عمر زیاد جهت بازسازی یا نوسازی

. تسهیل دریافت بهنگام خدمات ضروری و 1
ها و دیگر مراکز انتظامی به گردشگران در هتل

 اهیاقامتگ

13/3 91/5 11/0 14/3 12/5 13/1 

های کاهش  حل . اشتراک اطالعات و راه1
ها و مخاطرات ایمنی و امنیتی بین مدیران هتل

 دیگر مراکز اقامتی
51/4 13/5 32/1 51/4 59/5 21/1 

. برخورد قانونی با مراکز اقامتگاهی فاقد امکانات 9
 01/1 59/5 12/4 43/1 11/5 51/4 و استانداردهای ایمنی و امنیتی

های آموزشی و مهارتی درمورد  . برگزاری دوره15
مسائل ایمنی و امنیتی برای کارکنان و مدیران 

 مراکز اقامتگاهی.

95/3 15/5 12/0 14/4 39/5 11/0 

. تقویت الزامات امنیتی و انتظامی در 11
وساز و صدور مجوز فعالیت مراکز  ساخت

 اقامتگاهی گردشگری

93/3 01/5 05/0 90/3 59/5 02/4 

های  . جلوگیری پلیس از فعالیت اقامتگاه12
 خانگی فاقد مجوز رسمی و قانونی

21/4 32/5 32/1 23/4 12/5 55/9 

 

گردشگریهایجاذبهمحلدرخارجیگردشگرانعلیهوقوعجرماز.پیشگیری1
 علیه جرایم از پیشگیری رهیافت شانزده کندال توافقی ضریب مقدار دلفی، نظرسنجی از نخست دور در

 دوم، در دور نظرسنجی تکرار با و آمد، دست به 31/5 با گردشگری برابر های جاذبه محل در خارجی گردشگران
. است کنندگان مشارکت میان اجماع نسبت باالیی از بیانگر سطح به که یافت افزایش 11/5 به مقدار این

 ،«گردی های طبیعت ویژه در جاذبه ردشگران از همراهان بهسازی سفر گروهی و دورنشدن گ فرهنگ»های  رهیافت
های الزم  ارائة توصیه»، «میزبان های فرهنگی و اجتماعی جامعة  بخشی به گردشگران دربارة حساسیت آگاهی»

قیمت و پول نقد به مقدار  نکردن اشیای گران به گردشگران دربارة حفاظت از اسناد و مدارک خود و حمل
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، «های مورد بازدید گردشگران در هنگام شب های توریستی و جاذبه ورپردازی مناسب مکانن»، «غیرضروری
 سایر ترتیب ( در باالترین سطح قرار دارند.55/13(، و )52/13(، )95/13(، )33/10ای ) رتبه ترتیب با میانگین به

های گردشگری و جلوگیری از  هدهی و استقرار راهنمایان در محل جاذب آموزش، سامان: »است شرح بدین ها رهیافت
در راستای تورگردانان  ةجامعتقویت تعامل و همکاری پلیس با » ،(01/11« )فعالیت راهنمایان مستقل بدون مجوز

نصب تابلوهای هشداردهندة مسائل امنیتی و » ،(40/15) «بهبود استانداردهای ایمنی و امنیتی تورهای گردشگری
تقویت اقدامات کنترل انتظامی برای جلوگیری از »(، 14/9) «های خارجی زبان های مورد نیاز به ایمنی در مکان

سازی مشارکت  فرهنگ» ،(00/1) «های تاریخی و قدیمی فعالیت فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی در محله
گردشگران از  کردن آگاه »،(33/1) «شهروندان در زمینة گزارش جرم و رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران به پلیس

بخشی به گردشگران دربارة پرهیز از رفتارهای محرّکِ جرم  آگاهی» (،10/1) «انواع رایج جرم در مقصد گردشگری
های گردشگری با  های سواره و پیادة پلیس در محل جاذبه حضور گشت»(، 92/0) «گردشگری های  در محل جاذبه

های  پلیس در فواصل نزدیک به محل جاذبه سانیر های اطالع استقرار باجه»(، 32/0« )پوشش نامحسوس
(، 10/4) «معتادان و متکدیان وجود از گردشگری های جاذبه پیرامونی فضاهای سازی پاک» (،45/4) «گردشگری

دهی مشاغل  سامان»(، 05/3« )های گردشگری ارتقای استانداردهای طراحی محیطی فضاهای پیرامونی جاذبه»
 (.4 جدول) (05/1« )های گردشگری ی جاذبهفروشی در نزدیک کاذب و دست

 
هایگردشگریهایپیشگیریازوقوعجرمعلیهگردشگرانخارجیدرمحلجاذبه.رهیافت7جدول

(N=34) دوردومدلفی(N=34دوراولدلفی) (N=12مرحلۀاکتشافی)

میانگینرهیافت
انحراف

استاندارد

میانگین

ایرتبه
میانگین

انحراف

داستاندار

میانگین

ایرتبه

دهی و استقرار راهنمایان در  . آموزش، سامان1
های گردشگری و جلوگیری از فعالیت  محل جاذبه

 راهنمایان مستقل بدون مجوز

13/4 12/5 21/15 14/4 51/5 01/11 

 ةجامع. تقویت تعامل و همکاری پلیس با 2
در راستای بهبود استانداردهای ایمنی و تورگردانان 

 تورهای گردشگریامنیتی 

11/4 14/5 12/9 12/4 50/5 40/15 

های  سازی فضاهای پیرامونی جاذبه . پاک3
 گردشگری از وجود متکدیان و معتادان

91/3 11/5 01/0 90/3 51/5 10/4 

های سواره و پیادة پلیس در محل  . حضور گشت4
 های گردشگری جاذبه

53/4 94/5 12/1 94/3 59/5 32/0 

پلیس در فواصل  رسانی های اطالع . استقرار باجه0
 های گردشگری نزدیک به محل جاذبه

51/4 14/5 11/0 52/4 19/5 45/4 

بخشی به گردشگران دربارة پرهیز از  . آگاهی1
 گردشگری  های رفتارهای محرّکِ جرم در محل جاذبه

51/4 11/5 11/1 50/4 54/5 92/0 

فروشی در  دهی مشاغل کاذب و دست . سامان1
 های گردشگری ی جاذبهنزدیک

95/3 11/5 11/3 13/3 51/5 05/1 

های  بخشی به گردشگران دربارة حساسیت . آگاهی1
 میزبان فرهنگی و اجتماعی جامعة 

35/4 01/5 11/12 31/4 54/5 95/13 
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(N=34) دوردومدلفی(N=34دوراولدلفی) (N=12مرحلۀاکتشافی)

میانگینرهیافت
انحراف

استاندارد

میانگین

ایرتبه
میانگین

انحراف

داستاندار

میانگین

ایرتبه

کردن گردشگران از انواع رایج جرم در مقصد  . آگاه9
 گردشگری

51/4 99/5 00/1 59/4 59/5 10/1 

بلوهای هشداردهندة مسائل امنیتی و . نصب تا15
 های خارجی های مورد نیاز به زبان ایمنی در مکان

11/4 11/5 41/1 59/4 54/5 14/9 

 دربارة گردشگران به الزم های توصیه . ارائة11
 نکردن حمل و خود مدارک و اسناد از حفاظت
 غیرضروری مقدار به نقد پول و قیمت گران اشیای

20/4 14/5 41/11 24/4 59/5 52/13 

. ارتقای استانداردهای طراحی محیطی فضاهای 12
 های گردشگری پیرامونی جاذبه

90/3 91/5 40/0 99/3 54/5 05/3 

. تقویت اقدامات کنترل انتظامی برای جلوگیری 13
از فعالیت فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی 

 های تاریخی و قدیمی در محله

51/4 11/5 12/1 51/4 51/5 00/1 

سازی سفر گروهی و دورنشدن  . فرهنگ14
های  ویژه در جاذبه گردشگران از همراهان به

 گردی طبیعت

31/4 01/5 91/12 30/4 15/5 33/10 

سازی مشارکت شهروندان در زمینة  . فرهنگ10
گزارش جرم و رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران 

 به پلیس
15/4 03/5 91/1 51/4 51/5 33/1 

های توریستی و  رپردازی مناسب مکان. نو11
 های مورد بازدید گردشگران در شب جاذبه

31/4 12/5 11/15 29/4 53/5 55/13 



یتجارویخدمات،ییرایپذمراکزدریخارجگردشگرانهیعلجرموقوعازیریشگیپ.1
 گردشگران علیه جرایم از پیشگیری رهیافت یازده کندال توافقی ضریب مقدار دلفی، نظرسنجی از نخست دور در

 مقدار این دوم در دور نظرسنجی تکرار با آمد؛ دست به 40/5 با تجاری برابر و خدماتی پذیرایی، مراکز در خارجی
برخورد »های  رهیافت. است کنندگان مشارکت میان اجماع قبولی از بیانگر سطح قابل که یافت افزایش 01/5 به

، «ها در صورت تکرار تجاری گردشگری متخلف و جلوگیری از فعالیت آنقانونی با مراکز پذیرایی، خدماتی و 
های مختلف مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری گردشگری در مورد  بخشی به کارکنان بخش آموزش و آگاهی»

ها و مراکز پذیرایی و برخورد با  ها و رستوران نظارت مستمر بر غذاخوری»، «مسائل امنیتی و ایمنی گردشگری
( در 22/1(، و )11/1(، )15/9ای ) رتبه ترتیب با میانگین ، به«ات و رفتارهای غیرقانونی علیه گردشگرانتخلف

های موتوری و پیادة نیروی  حضور گشت: »است شرح بدین ها رهیافت سایر ترتیب و باالترین سطح قرار دارند،
حضور فیزیکی پلیس در مراکز » (،11/1)« های گردشگری پربازدید با پوشش نامحسوس انتظامی در مکان

 «منظور پیشگیری و مقابله با رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران پذیرایی، خدماتی و تجاری گردشگری به
 «کردن مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری گردشگری به تجهیزشدن به امکانات ایمنی و امنیتی ملزم» (،05/1)
نجام اقدامات الزم درخصوص بیمة گردشگران خارجی و کردن فعاالن بخش گردشگری به ا ملزم» (23/1)

های مطمئن مبادلة ارز به  معرفی مکان» (،13/4) «دهندة خدمات بیمة سفر بخشی درخصوص مراکز ارائه آگاهی
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فروشی و جرایم اقتصادی علیه  اندازی خط تلفن ویژة گردشگری برای گزارش گران راه»(، 40/4) «گردشگران
 «رسانی پلیس در مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری پربازدیدهای اطالع استقرار باجه»(، 33/4« )گردشگران

 (.0 جدول) (31/2« )های خرید مطمئن و تحت نظارت به گردشگران معرفی مکان» (،55/3)
 

 یتجارویخدمات،ییرایپذمراکزدریخارجگردشگرانهیعلوقوعجرمازیریشگیپ:2جدول

(N=34) دوردومدلفی(N=34دوراولدلفی) (N=12مرحلۀاکتشافی)

میانگینرهیافت
انحراف

استاندارد

میانگین

ایرتبه
میانگین

انحراف

استاندارد

میانگین

ایرتبه

ها و  ها و رستوران . نظارت مستمر بر غذاخوری1
مراکز پذیرایی و برخورد با تخلفات و رفتارهای 

 غیرقانونی علیه گردشگران

43/4 12/5 22/1 30/4 52/5 22/1 

. حضور فیزیکی پلیس در مراکز پذیرایی، خدماتی 2
منظور پیشگیری و مقابله با  و تجاری گردشگری به

 رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران

31/4 13/5 01/1 34/4 12/5 05/1 

های  بخشی به کارکنان بخش . آموزش و آگاهی3
مختلف مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری گردشگری 

 درمورد مسائل امنیتی و ایمنی گردشگری

49/4 01/5 11/1 49/4 11/5 11/1 

 نظارت تحت و مطمئن خرید های مکان . معرفی4
 گردشگران به

51/4 15/5 95/2 50/4 11/5 31/2 

های موتوری و پیادة نیروی  . حضور گشت0
های گردشگری پربازدید با  انتظامی در مکان
 پوشش نامحسوس

45/4 19/5 41/1 43/4 59/5 11/1 

رسانی پلیس در مراکز های اطالع . استقرار باجه1
 پذیرایی، خدماتی و تجاری پربازدید

12/4 04/5 25/3 13/4 15/5 55/3 

کردن مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری  . ملزم1
 گردشگری به تجهیزشدن به امکانات ایمنی و امنیتی

24/4 15/5 22/1 23/4 52/5 23/1 

 40/4 15/5 19/4 13/4 11/5 25/4 های مطمئن مبادلة ارز به گردشگران کان. معرفی م1
. برخورد قانونی با مراکز پذیرایی، خدماتی و 9

تجاری گردشگری متخلف و جلوگیری از فعالیت 
 ها درصورت تکرار آن

03/4 01/5 91/1 03/4 25/5 15/9 

کردن فعاالن بخش گردشگری به انجام  . ملزم15
درخصوص بیمة گردشگران خارجی و  اقدامات الزم

دهندة خدمات  بخشی درخصوص مراکز ارائه آگاهی
 بیمة سفر

21/4 11/5 90/4 25/4 13/5 13/4 

اندازی خط تلفن ویژة گردشگری برای  . راه11
 گزارش مشکالت و جرایم علیه گردشگران

25/4 11/5 15/4 11/4 59/5 33/4 

 
، باالترین درجة اجماع در دور نهایی نظرسنجی دلفی به راهبرد براساس نتایج آزمون ضریب توافقی کندال

 لیوسا) گردشگران ییجا هجاب یرهایمس و خروج و ورود یمباد در یخارج گردشگران هیعل میجرا از یریشگیپ»
درصد اجماع حاصل شد. به لحاظ میزان اجماع میان اعضای  91طوری که حدود  مربوط است؛ به« (ونقل  حمل
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 یها جاذبه محل در یخارج گردشگران هیعل میجرا از یریشگیپ»ده در نظرسنجی دلفی راهبرد کنن مشارکت
 مراکز و ها مکان در یخارج گردشگران هیعل میجرا از یریشگیپ»درصد اجماع، راهبرد  11با « یگردشگر
 ،ییرایپذ زمراک در یخارج گردشگران هیعل میجرا از یریشگیپ»درصد اجماع، و  11با « یگردشگر یاقامتگاه

 (. 1های بعدی قرار دارند )جدول  ترتیب در جایگاه  درصد اجماع به 01با « یتجار و یخدمات
 

(W:اجماعنظریمیاناعضایپانلدلفیوضریبتوافقیکندال)6جدول

راهبرد
(N=34) دوردومدلفی(N=34دوراولدلفی)

ضریب

کندال

کای

اسکوئر

سطح

معناداری

ضریب

کندال

ایک

اسکوئر

سطح

معناداری

 در یخارج گردشگران هیعل میجرا از یریشگیپ
 ییجا هجاب یرهایمس و خروج و ورود یمباد

(ونقل  حمل لیوسا) گردشگران
259/5 04/49 55/5 914/5 11/241 55/5 

پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی 
 ها و مراکز اقامتگاهیدر مکان

214/5 01/15 55/5 111/5 14/202 55/5 

پیشگیری از جرایم علیه گردشگران خارجی 
 های گردشگری در محل جاذبه

314/5 12/112 55/5 114/5 15/302 55/5 

 در یخارج گردشگران هیعل میجرا از یریشگیپ
 یتجار و یخدمات ،ییرایپذ مراکز

449/5 10/134 55/5 019/5 09/113 55/5 

 
کننده در نظرسنجی دلفی در ارتباط با چهار  ل میان اعضای شرکتقبو سرانجام با توجه به حصول اجماع قابل

 راهبرد اساسی تحقیق نظرسنجی دلفی به پایان رسید.
 

 گیرینتیجه

ترین صنایع خدماتی رو به رشد در جهان تبدیل شده است؛  های اخیر گردشگری به یکی از کلیدی طی دهه
درصد از تولید ناخالص  4/15حدود  2511در سال  1گردشگری و سفر جهانی طوری که براساس آمار شورای به

 ,WTTCاشتغال در اقتصاد جهانی به صنعت گردشگری اختصاص داشته است ) درصد از کل 9/9داخلی و 

2018, p. 3« .)نقش کلیدی در این پیشرفت دارد و یکی از پنج رکن اصلی و حیاتی در توسعة « امنیت و ایمنی
(. با توجه به حساسیت بسیار باالی بخش گردشگری Chiang, 2010, p. 44روند ) شمار می گردشگری به

دربرابر هرگونه جرم و جنایت علیه گردشگران، باالبردن سطح استانداردهای ایمنی و امنیتی سفر یکی از 
رو، امنیت گردشگری و بهبودبخشی به  رود. ازاین شمار می های کالن و ضروری در این زمینه به استراتژی
ی آن، پیش از هر چیز نیازمند رویکرد پیشگیرانه در ابعاد گوناگون است؛ بنابراین پژوهش حاضر با ها شاخص

 شهر کالن در خارجی گردشگران علیه وقوع جرم از پیشگیری های گیری از روش دلفی به شناسایی رهیافت بهره
کیک چهار زیربخش اصلی گردشگری ها را به تف المللی این رهیافت تهران پرداخته، و براساس ادبیات مرسوم بین

 مراکزگردشگری،  های ها و مراکز اقامتگاهی، جاذبه ونقل، مکان  اند از: حمل ها عبارت دنبال کرده است. این بخش

                                                           
1. World Travel and Tourism Council (WTTC) 
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 ی.تجار و یخدمات ،ییرایپذ
اختصار عبارت  ترتیبِ اهمیت و به ها به ونقل گردشگری ده رهیافت شناسایی شد که برآیند آن  در بخش حمل

ونقل عمومی برای   ت از: جلوگیری از فعالیت خدمات مسافربری غیرمجاز، تسهیل استفاده از امکانات حملاس
ونقل تورهای گردشگری، آموزش و توانمندسازی   گردشگران، تقویت نظارت پلیس بر امنیت امکانات حمل

ریافت خدمات انتظامی و سازی گردشگران از نحوة د کارکنان پلیس در حوزة خدمات انتظامی گردشگری، آگاه
گردشگری، تقویت  رفتاری کدهای های پیشرفتة پایش و مدیریت تصویر، تبلیغ امنیتی، استفاده از سیستم

ونقل   جایی گردشگران، توانمندسازی کارکنان بخش حمل های پلیسی در مبادی ورود و خروج و جابه گشت
ونقل گردشگری. برآیند   گردشگری در مبادی حمل های پلیس عمومی در زمینة خدمات گردشگری، استقرار باجه

ونقل عمومی و کنترل و نظارت مؤثر بر آن   هد که مدیریت بخش حمل های این بخش از پژوهش نشان می یافته
کنندگان قرار دارد. برآیند این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش افرادی چون آلبالیت  در باالترین اولویت مشارکت

ونقل عمومی در   ارد؛ نتایج این پژوهش اهمیت و ارتباط تنگاتنگ کیفیت خدمات بخش حملو بل همخوانی د
 (. Albalate & Bel, 2010زمینة توسعة گردشگری در شهرهای بزرگ اروپایی را آشکار ساخته است )

 ها انمک در خارجی گردشگران علیه وقوع جرم از درزمینة پیشگیری رهیافت های پژوهش دوازده براساس یافته
اختصار عبارت است از: دسترسی بهنگام  ها به گردشگری شناسایی شد، که ترتیب اهمیت آن اقامتگاهی مراکز و

اطالعات گردشگران در مراکز اقامتگاهی، تقویت نظارت پلیس بر استانداردهای ایمنی و های  پلیس به سیستم
های مدیریت تصویر در مراکز اقامتگاهی، جلوگیری از  مها و مراکز اقامتگاهی، الزام به استفاده از سیستامنیتی هتل

های خانگی فاقد مجوز رسمی و قانونی، اشتراک اطالعات کاهش مخاطرات ایمنی و امنیتی بین  فعالیت اقامتگاه
آموزی ایمنی و امنیتی به کارکنان و مدیران مراکز اقامتگاهی، تقویت کنترل  آموزش و مهارت مدیران مراکز اقامتی،

های  کردن بازسازی یا نوسازی اقامتگاه ها و مراکز اقامتگاهی، ملزمظامی پلیس بر فضاهای پیرامونی هتلانت
فرسوده، باالبردن استانداردهای ایمنی و امنیتی صدور مجوز فعالیت مراکز اقامتگاهی گردشگری، تسهیل دسترسی 

رسانی پلیس  های اطالع قامتگاهی، استقرار باجهها و مراکز اهای پلیسی به گردشگران در هتل بهنگام خدمات فوریت
دهد میزان دسترسی پلیس و نهادهای نظارتی  در نزدیک مراکز اقامتی. برآیند این بخش از نتایج پژوهش نشان می

ویژه پلیس، بر  به اطالعات اقامتی گردشگران و همچنین کنترل و نظارت مؤثر نهادهای رسمی و نظارتی کشور، به
های اقامتگاهی گردشگری در صدر اولویت امنیت بخش اسکان و اقامت  ایمنی و امنیتی مراکز و مکاناستانداردها 

نظران حوزة مطالعات امنیت  باره، مانسفلد و پیزام و همچنین تارلو ازجمله صاحب گردشگری قرار دارد. در این
ر اسکان و اقامت گردشگران را گردشگری هستند که در آثار خود اهمیت کنترل و نظارت مؤثر نهادهای رسمی ب

 (. Mansfeld & Pizam, 2006; Tarlow, 2014کنند ) مطالعه و بررسی می
شهر تهران  گردشگری در کالن های جاذبه محل در خارجی گردشگران علیه جرایم از در حوزة پیشگیری

های  ویژه در جاذبه هی بهسازی سفر گرو اند از: فرهنگ ترتیب اهمیت عبارت  شانزده رهیافت شناسایی شد که به
های  میزبان، توصیه های فرهنگی و اجتماعی جامعة  بخشی به گردشگران درباره حساسیت گردی، آگاهی طبیعت

قیمت و پول نقد، نورپردازی مناسب  الزم به گردشگران دربارة حفاظت از اسناد و مدارک و اشیای گران
یت راهنمایان بدون مجوز فعالیت، تقویت تعامل و همکاری های توریستی در هنگام شب، جلوگیری از فعال مکان

، نصب تابلوهای هشداردهندة مسائل امنیتی و ایمنی، تقویت اقدامات کنترل انتظامی تورگردانان ةجامعپلیس با 
سازی  های تاریخی و قدیمی، فرهنگ برای جلوگیری از فعالیت فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی در محله

کردن گردشگران  شهروندان در حوزة گزارش جرم و رفتارهای مجرمانه علیه گردشگران به پلیس، آگاه مشارکت
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های  بخشی به گردشگران برای پرهیز از رفتارهای محرکِ جرم، حضور گشت از انواع رایج جرم در مقصد، آگاهی
های گردشگری،  دیکی جاذبهپلیس در نز رسانی های اطالع های گردشگری، استقرار باجه پلیس در محل جاذبه

معتادان، ارتقای استانداردهای طراحی محیطی  و متدکیان از گردشگری های جاذبه پیرامونی فضاهای سازی پاک
 های گردشگری. دهی مشاغل کاذب در نزدیکی جاذبه های گردشگری، سامان فضاهای پیرامونی جاذبه

بر پیشگیری اجتماعی از  های مبتنی که رهیافتدهد  های این این بخش از پژوهش نشان می برآیند یافته
بر  های مبتنی بخشی به گردشگران، و سپس رهیافت رسانی و آگاهی ویژه از طریق آموزش، اطالع جرم، به

های گردشگری در بهبود امنیت  پیشگیری وضعی مانند باالبردن کیفیت نورپردازی و طراحی محیطی جاذبه
 شهر تهران اولویت باالتری دارند.  ای گردشگران در کالنهای دارای جاذبه بر فضاها و مکان
شهر  ی در کالنتجار و یخدمات ،ییرایپذ مراکز در یخارج گردشگران هیعل میجرا از یریشگیپدر حوزة 

اند از: اعمال قانون در برابر مراکز پذیرایی، خدماتی  ترتیب اهمیت عبارت تهران یازده رهیافت شناسایی شد که به
های مختلف  بخشی مسائل ایمنی و امنیتی به کارکنان بخش گردشگری متخلف، آموزش و آگاهیو تجاری 

ها و مراکز پذیرایی،  ها و رستوران مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری گردشگری، نظارت مستمر بر غذاخوری
ارهای مجرمانه های پربازدید، اعمال سریع قانون در برابر رفت های تخصصی پلیس در مکان تقویت حضور گشت

های ایمنی و  کردن مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری گردشگری به استفاده از سیستم علیه گردشگران، ملزم
کردن فعاالن بخش گردشگری به انجام اقدامات الزم درخصوص بیمة گردشگران خارجی، معرفی  امنیتی، ملزم

فروشی و  لفن ویژة گردشگری برای گزارش گراناندازی خط ت های مطمئن مبادلة ارز به گردشگران، راه مکان
رسانی پلیس در مراکز پذیرایی، خدماتی و تجاری  های اطالع جرایم اقتصادی علیه گردشگران، استقرار باجه

های این بخش از پژوهش  های امن و با قیمت منصفانه به گردشگران برای خرید. یافته پربازدید، معرفی مکان
کارهای بخش گردشگری، باالبردن سطح اطالعات  و کنترل و نظارت رسمی بر کسببیانگر آن است که قدرت 

های  گردشگران، و همچنین باالبردن قدرت و سرعت اعمال قانون علیه مجرمان و متخلفان در این حوزه، اولویت
 آیند.  شمار می برتر در زمینة امنیت اماکن خدماتی و تجاری گردشگری به

 های واحدهای پلیس تشکیل سوی به حرکت حاضر، عصر در پلیسی های سازمان بارز های ویژگی از یکی
در حوزة  اخیر های از پیشرفت گردشگری نیز یکی پلیس گوناگون است. واحدهای های بخش در تخصصی
که اقتصاد  ویژه در جاهایی آید؛ به شمار می کشورهای جهان به از بسیاری های پلیسی در گرایی سازمان تخصص

تواند تاثیر مخربی در امنیت صنعت گردشگری  رشد است و جرم و ناامنی می  ترقی کرده و رو به گردشگری
(. در این پژوهش نیز رویکرد تخصصی به امنیت گردشگری از Mawbya et al., 2015: 378داشته باشد )

ای ه کنندگان برای تحقق رهیافت ترین پیشنهاد اغلب مشارکت طریق تشکیل پلیس گردشگری کلیدی
پلیس  های یگانگویند که  باره مانسفلد و پیزام در این زمینه می های یادشده است. در این شده در حوزه شناسایی

به طور معمول  ،فعالیت دارند گردشگران مقابله و پیشگیری از جرم علیه ةگردشگری کارآمد که در زمین
 دهند: های زیر را انجام می فعالیت
 دهند؛ ل مربوط به گردشگری آموزش میکارکنان خود را در مسائ. 1

 ؛اند برای گردشگران قابل مشاهده، در دسترس، و دوستانه. 2

 محلی و فعاالن صنعت گردشگری دارند؛ ةارتباط نزدیکی با جامع. 3

 دهند؛ های پیشگیری از جرم به کارکنان صنعت گردشگری مشاوره و آموزش می تکنیک ةدرزمین. 4

کارمندان به صنعت گردشگری صالحیت استخدام و نظارت بر  ةافراد در زمین ةاز طریق بررسی پیشین. 0
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 کنند؛ کمک می
 کنند؛ های قضایی کمک می در پرونده ،به تسهیل شهادت قربانیان جرایم ناشی از گردشگری. 1

 د؛نکن ثر بر کنترل و پیشگیری از جرم میؤکارگیری اقدامات م هب وکارهای گردشگری را تشویق به کسب. 1

شدن و در معرض جرم  های آموزش گردشگری با هدف کاهش خطر قربانی سازی برنامه توسعه و پیاده. به 1
 ؛کنند کمک می قرارگرفتن

کنند  استفاده می ها و نواحی گردشگرپذیر افسران برخوردار از یونیفورم پلیس گردشگری در مکان. از 9
(Mansfeld & Pizam, 2006: 19) 

است  یپانل، موضوع یچندباره به خبرگان و اعضا ةمراجع شود، یانجام م یروش دلف که با ییها در پژوهش
چندباره به  یممکن است محقق امکان دسترسزیرا  شود؛ یم انیبپژوهش  یها تیاز محدود یکی منزلة که به

پژوهش  نیر اداشته باشند. د زشیمراحل، ر شرفتیبا پ یلفپانل د یتعداد اعضا جهینداشته باشد و درنترا ها  آن
 پژوهش بود.  یها تیاز محدود یکیدفعات،  به یپانل دلف یاعضا ةدادن هم مشارکت زین

 
  



 ایران در خارجی گردشگران علیه جرم وقوع از پیشگیری های رهیافت و همکاران ابراهیم داودی دهاقانی

 

44

منابع
 ورزشی گردشگری امنیت در مختلف ابعاد مطالعة»(. 1319) حمید زیتولی، و نوشین اصفهان، امنی، پورنقی، حسن، اسدی،

 . 14-41ص  ،13 ارة، شم(جهانگردی مطالعات) گردشگری مدیریت مطالعات ،«ایران

http://tms.atu.ac.ir/article_5063.html 

. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی نقش پلیس در امنیت گردشگری(. 1391بیات، ناصر، بختیاری، تقی و باقری، فاطمه )
 امین. 

 .متفکران نتشاراتا: تهران. پیمایشی تحقیقات در SPSS کاربرد جامع راهنمای(. 1391) رضا صفری، و کرم پور، حبیب
 با توریستی شهرهای در گردشگری پلیس ایجاد ضرورت بررسی»(. 1391) دانا رحیمی، و زهرا زاده، تقی علی، نژاد، حاجی

 :DOI .زاهدان ها، فرصت و ها چالش امنیت؛ و مرزی شهرهای ملی همایش «.کشور مرزی شهرهای بر تأکید

NCBCS01_031 
مجلة «. بررسی رابطه ورود گردشگران خارجی و میزان وقوع جرم در ایران(. »1390م )حامی، مهیار و تقوی جلودار، مری

 .11-10، ص 11، سال پنجم، شمارة ریزی و توسعة گردشگری برنامه
 http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1277.html 

امنیت  احساس بر مؤثر عوامل بررسی»(. 1391) نسرین السادات و قالنی، فاطمه طباء، سیدمحسن، معینی سلطانی، خلیفه
 . 01ـ39 ، ص1شمارة  سال اول، ،اجتماعی نظم امنیت و راهبردی های پژوهش. «اصفهان در خارجی گردشگران

http://ssoss.ui.ac.ir/article_17057.html 
 امنیت و تأمین در سپلی نقش»(. 1395) جعفر محمدمنصور و ناظرحضرت، نیا، دهقان احمد، شاهیوندی، رسول، ربانی،

 .15ـ39 ، ص21شمارة . امنیت اجتماعی مطالعات نامة فصل. «(اصفهان شهر موردی نمونة) گردشگری جذب
 نامة پژوهش. «(تهران شهر: موردی مطالعة) گردشگری پایدار توسعة امنیت و»(. 1393) محمدرضا سبحان، سلیمی

 .121 ـ 91 ، ص1شمارة  سال دوم،  ،انتظامی جغرافیای

 افزایش با( توریسم) گردشگری صنعت رابطة بررسی»(. 1392) اهلل روح فخرآبادی، شادمان اعظم و فخرآبادی، شادمان
   .111ـ111 ص ،3 شمارة پنجم، سال ،اجتماعی انتظام نامة فصل. «ایران در( گردشگران)امنیت  احساس

 علوم یتخصص ةنام فصل، «وسعة گردشگرینقش امنیت در ت(. »1319مقدم، زهرا ) صیدایی، سید اسکندر و هدایتی
  .115ـ91، ص 1، سال چهارم، شمارة ـ واحد شوشتر یاسالم آزاددانشگاه  یاجتماع

. «(1311 اصفهان استان) خارجی گردشگران امنیتی انتظامی کنترل شیوة اثربخشی بررسی(. »1311) اهلل نعمت طاهرلو،
 .امین انتظامی علوم انشگاهد: اطالعات دانشکدة. ارشد کارشناسی نامه پایان

 . معاونت عملیات ناجا. دستورالعمل ارتقای امنیت گردشگران خارجی .(1394) نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 . پلیس پیشگیری فاتب.آمار جرایم علیه اتباع خارجه در تهران. (1391) نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 

Albalate, D., & Bel, G. (2010). “Tourism and urban public transport: Holding demand 

pressure under supply constraints”. Tourism Management, 31(3), 425-433. 

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.04.011 

Chiang, L. C. (2010). “Strategies for safety and security in tourism”. Journal of Tourism 

Studies, 11(2), 4453ـ. https://pdfs.semanticscholar.org/24f2/ 

8958e832a72f10ead30de20fe4e599f86ce3.pdf 

Fujii, E. T., & Mak, J. (1980). “Tourism and crime: Implications for regional 

development policy”. Regional Studies, 14, 27–36. [https://doi.org/10.1080/ 

09595238000185031] 

Glensor, R. W., & Peak, J. (2004). Crimes against Tourists (Problem-Oriented Guides for 

Police Problem-Specific Guides Series No. 26). U.S. Department of Justice: Office of 

Community Oriented Policing Services. 

Harper, D .W. (2001). “Comparing tourists' crime victimization. Annals of Tourism 



 99 بهار ،اول شمارة م،هن سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة

 

49

Research”. 28(4), 1053-1056. Retrieved from: [DOI: 10.1016/S0160-7383(01)00016-0] 

Mansfeld, Y., & Pizam, A. (2006). Tourism, Security and Safety: From Theory to 

Practice. Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier.  

Mawbya, R., Boakyeb, K., & Jonesc, C. (2015). “Policing tourism: the emergence of

specialist units. Policing and Society”, 25(4), 378–392. http://dx.doi.org/10.1080/ 

10439463.2013.870174. 

Messner, S., & Rosenfield, R. (2001). Crime and American Dream, Belmont, CA: 

Wadsworth. 

Murphy, P. E. (2013). Tourism: A Community Approach (RLE Tourism), Routledge. 

Pizam, A., & Mansfeld, Y. (1996). Tourism, Crime and Security Issues. Chichester, UK: 

John Wiley & Sons. 

Ryan, C. (1993). “Crime, violence, terrorism, and tourism:An accidental or intrinsic 

relationship?” Tourism Management, 14, 173–183. https://doi.org/10.1016/0261-

5177(93)90018-G 

Tarlow, P. (2014). Tourism Security: Strategies for effectively managing travel risk and 

safety. Oxford: Elsevier. 

Tourism Western Australia [TWA] (2009). 'Five A's of tourism', found at 

www.tourism. [wa.gov.au] 

World Travel and Tourism Council (2018). Travel & Tourism Economic Impact 2018 

World. https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-

2019/world2019.pdf 

https://doi.org/10.1016/0261-5177(93)90018-G
https://doi.org/10.1016/0261-5177(93)90018-G
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf

