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چکیده
امنیــت همــواره تاثیــر شــگرفی بــر ترقــی و یــا زوال صنعــت گردشــگری بــه عنــوان دومیــن صنعــت پردرآمــد

جهــان داشــته اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر شناســایی عوامــل مؤثــر بــر امنیــت گردشــگری و نقــش آن

در رضایــت ،وفــاداری و جــذب گردشــگران اصفهــان می باشــد .بــه همیــن منظــور از مدلســازی معــادالت
ســاختاری و نــرم افزارایمــوس اســتفاده شــده اســت .رویکــرد حاکــم بــر ایــن تحقیــق توســعه ای – کاربــردی

وروش تحقیــق بــه شــیوه توصیفــی – تحلیلــی و پیمایشــی اســت .بــا توجــه بــه یافته هــای نهایــی مــدل ،در بیــن
عوامــل شــکل دهنــده امنیــت ،جنبه هــای دیــداری و ملمــوس امنیــت بــا بــار عاملــی 0/93در جایــگاه نخســت و

امکانــات کالبــدی بــا بــار عاملــی  0/90در رتبــه دوم تبییــن امنیــت از نظــر گردشــگران قــرار دارد .پــس از آن

شــیوه برخــورد شــهروندان اصفهانــی بــا بــار عاملــی 0/59در رتبــه ســوم تاثیرگذارتریــن عوامــل قــرار گرفته انــد.
ضریــب همبســتگی  0/98محاســبه شــده بــرای ارتبــاط بیــن احســاس امنیــت بــه عنــوان متغیــر مســتقل ،رضایــت و

وفــاداری بــه عنــوان متغیرهــای وابســته نشــان از ارتبــاط مثبــت و مســتقیم ایــن عوامــل دارد.

کلیــد واژه هــا :امنیــت گردشــگری ،جنبه هــای ملمــوس و دیــداری ،جــذب گردشــگر ،وفــاداری

گردشــگر ،مــدل ســازی معــادالت ســاختاری.

 .1استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،دانشگاه کاشان ،ایران .نویسنده مسئولs.kiani@kashanu.ac.ir .
 .2دانش آموخته اکوتوریسم ،دانشگاه کاشان ،ایران.
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مقدمه
نیــاز بــه امنیــت ،همــواره از بنیادی تریــن نیازهــای انســان در جامعــه بشــری بــه شــمار
مــی رود .آرامــش ،رشــد ،شــكوفایی انســان ،بــروز همــۀ اســتعدادها و خالقیّتهــا و نیــل
بــه همــۀ كمــاالت انســانی در ســایه امنیــت بــه دســت می آیــد (قرایــی و همــکاران،
 .)18 :1389در بعــد ذهنــی مــراد از امنیــت ،احســاس آرامــش و یــا عــدم احســاس تهدیــد
و تــرس ناشــی از محیط هــای دور و نزدیــک فــرد اســت بــه طــوری کــه بــا زوال آن
آرامــش خاطــر انســان از بیــن مــی رود و تشــویش و اضطــراب جــای آن را می گیــرد
(احمــدی و همــکاران .)306 :1392 ،آبراهــام مازلــو در سلســله مراتــب نیازهــا ،احســاس
امنیــت را بالفاصلــه پــس از ارضــای نیازهــای اولیــه قــرار می دهــد .امنیــت از مقــوالت
بســیار مهــم و رایــج حیــات بشــری از گذشــته های دور تــا بــه امــروز بــوده کــه ضمــن
پشــت ســر نهــادن تحــوالت عمــده در گــذر زمــان ،نــه تنهــا اهمیــت آن کاهــش نیافتــه،
بلکــه هــر روز بــر اهمیــت آن نیــز افــزوده شــده و ابعــاد وســیعتری یافتــه اســت (صالحــی
امیــری.)50 :1390 ،
در توســعه گردشــگری نیــز عوامــل متعــددی تأثیرگــذار هســتند كــه امنیــت
شــاخصترین عامــل گســترش آن اســت .امنیــت و گردشــگری دو مقولــه وابســته بــه
یكدیگــر در مناســبات داخلــی و خارجــی هســتند کــه در تعامــل دوجانبــه می تواننــد
تأثیــر افزایشــی یــا كاهشــی بــر هــم داشــته باشــند ،بــه ایــن معنــا كــه افزایــش امنیــت تأثیــر
باالیــی بــر گردشــگری و جهــت یابی منافــع اقتصــادی آن دارد (هــال .)1:2007 ،از ســوی
دیگــر بنــا بــر عقیــده كارشناســان ،توســعه و تکامــل گردشــگری بــا تجزیــه و تحلیل هــای
امنیتــی و سیاســی دقیــق میســر خواهــد بــود (هــال .)11 :1382 ،گســترش گردشــگری
در كشــورهای كمتــر توســعه یافتــه ،عامــل مؤثــری در مقابلــه بــا فقــر اســت و موجــب
افزایــش درآمــد قشــرهای مختلــف ،كاهــش بیــكاری و رونــق اقتصــادی و در نتیجــه
بهبــود كیفیــت زندگــی مــردم و افزایــش رفــاه اجتماعــی می شــود (هزارجریبــی:1390،
 .)123ایــن حجــم عظیــم مالــی تــوأم بــا اشــتغالی كــه بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم
ایجــاد می كنــد ســبب شــده اســت ،كشــورهای مختلــف جهــان بــا توجــه بــه توانمندیهــای
طبیعــی ،میــراث فرهنگــی و تاریخــی ســعی كننــد ســهمی از ایــن اقتصــاد را بــه خــود
اختصــاص دهنــد .بنابرایــن ،زمینــه رقابــت عظیمــی در صحنــه ژئوپولیتیــك ســرمایه
بــه وجــود آمــده اســت و هــر كشــوری ســعی دارد بــا برنامــه ریــزی ،اتخــاذ سیاســتهای
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اقتصــادی و برقــراری روابــط بــا همــه كشــورها ،گســترش امنیــت داخلــی و بیــن المللــی
و ایجــاد زمینه هــای اقتصــادی و فرهنگــی در ســطح ملــی جریــان ســرمایه گــذاری را بــه
ســوی خــود هدایــت كنــد و ســهم هــر چــه بیشــتری از ایــن حجــم عظیــم مالــی و چرخــه
عظیم تــر اقتصــادی غیــر مســتقیم آن را بــه خــود اختصــاص دهــد و بــرای مــردم خــود
تنــوع ،اشــتغال و درآمــد ایجــاد كنــد .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت كــه لویــس ترنــر
گردشــگری را امیــد بخش تریــن و پیچیده تریــن صنعتــی می دانــد كــه جهــان ســوم بــا
آن روبروســت (کاظمــی .)112 :1392 ،از اینجاســت كــه رقابــت صلــح آمیــز تــوأم بــا
طــرح دوســتی بــه همــراه امنیــت شــكل می گیــرد .زیــرا بــدون امنیــت و سیاســت مبتنــی
بــر دوســتی و صلــح بــا همــه عالــم ،امــكان پذیــرش گردشــگر و داشــتن بهــره و ســهمی از
ایــن ســرمایه و گــردش پــول محــدود خواهــد شــد .اگــر زیرســاختها و خدمــات حمایتــی
در یــک مقصــد گردشــگری مطابــق بــا معیارهــای قابــل قبــول نباشــند ،امنیت گردشــگران
در معــرض مخاطــرات متنوعــی قــرار گرفتــه و صنعــت گردشــگری را دچــار رکــود
می کنــد (حاجــی اســماعیلی و همــکاران( )45 :1393 ،منســفلد .)517 :2000 ،بــا ایــن
وصــف ،امنیــت می توانــد یکــی از مؤلفه هــای مهــم جــذب گردشــگر بــرای ارتقــاء و
توســعه ایــن صنعــت باشــد کــه تأثیــر شــگرفی بــر گردشــگری و اتخــاذ تصمیــم از جانــب
گردشــگران بــرای ســیر و ســفر و بازدیــد از مکان هــای تاریخــی و طبیعــی بــه همــراه
دارد .چــرا کــه جهانگــردان و گردشــگران خواهــان ســفری بــدون خطــر و دغدغه انــد و
محافظــه کاری و احتیــاط آنــان موجــب می گــردد آســایش ،آرامــش ،اعتمــاد و امنیــت
بیشــتری را طلــب نماینــد (صمدیــان و همــکاران .)19 :1388 ،افزایــش ایمنــی و احســاس
امنیــت گردشــگران راهــی اثربخــش بــرای کســب موفقیــت در رضایــت مشــتریان و
توســعه گردشــگری اســت ،چنانچــه تأمیــن انتظــارات گردشــگران و نیــز امنیــت ایشــان
بــه معرفــی مقصــد بــا چهــره ای مناســب نــزد گردشــگران خواهــد انجامیــد و درنتیجــه
تکــرار ســفر بــه ایــن مقصــد را در پــی خواهــد داشــت .عــاوه بــر آن عاملــی موثــر در
تبلیــغ مقصــد گردشــگری بــوده و افزایــش مانــدگاری گردشــگران در شــهر مقصــد را بــه
ارمغــان خواهــد آورد.
اصفهــان ،بــا پهنــه ای حــدود  250كیلومترمربــع در طــول جغرافیایــی  ۵۱درجــه و ۳۹
دقیقــه و  ۴۰ثانیــه شــرقی و عــرض جغرافیایــی  ۳۲درجــه و  ۳۸دقیقــه و  ۳۰ثانیــه شــمالی،
بــه دلیــل وجــود جاذبه هــای فــراوان گردشــگری و اهمیــت تاریخــی در ســطح ملــی

232

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،52زمستان 96

و منطقــه ای ،بــا ســابقه ای درخشــان در زمینــه گردشــگری ،مقصــد ســفر گردشــگران
بســیاری قــرار گرفتــه اســت .عــاوه بــر آن انتخــاب اصفهــان ،بــه عنــوان نخســتین
پایتخــت فرهنگــی کشــورهای اســامی در ســال  2005ســبب شــده اســت گردشــگران
بســیاری ایــن شــهر را مقصــد ســفر خــود قــرار دهنــد .چنانچــه پیشــتر بیــان شــد امنیــت
نقــش انکارناپذیــری در توســعه فرآیندهــای گردشــگری دارد.
ضــرورت ایــن تحقیــق از آنجــا ناشــی می شــود کــه گردشــگری پایــدار نشــات گرفتــه
از توســعه پایــدار اســت .توســعه پایــدار از اصــول و مبانــی پیشــرفت اقتصــادی ،اجتماعــی
و سیاســی در جهــان محســوب می شــود و بدلیــل نقشــی کــه گردشــگری مــی -توانــد در
ایــن زمینــه به خصــوص در کشــورهایی ماننــد ایــران ایفــا نمایــد ،لــزوم و ضــروت توجــه
بــه گردشــگری پایــدار حائــز اهمیــت فــراوان اســت .موفقیــت و رشــد پایــدار گردشــگری
در گــرو عملکــرد مناســب و هماهنــگ عناصــر و فاکتورهــای متعــددی اســت کــه بــا
هــم ارتبــاط تنگاتنگــی دارنــد .یکــی از مهم تریــن فاکتورهــا «امنیــت گردشــگران و
مقصدهــای گردشــگری» اســت .امــروزه امنیــت بــه عنــوان مهمتریــن و زیربنایی تریــن
اصــل در تدویــن اســتراتژی توســعه گردشــگری در جهــان بــه شــمار می آیــد .میــان
گردشــگری ،ثبــات ،توســعه و امنیــت رابطــه ای تعریــف شــده وجــود دارد و هرگونــه
بــروز ناامنــی و بکارگیــری خشــونت در ســطوح مختلــف زیان هــای جبــران ناپذیــری
بــه ایــن صنعــت وارد می ســازد .لــذا در ایــن تحقیــق شناســایی عوامــل مؤثــر بــر امنیــت
گردشــگری و نقــش آن در احســاس رضایــت ،وفــاداری و جــذب گردشــگران در کالن
شــهر اصفهــان بررســی و مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه دســتاوردهای
تحقیــق می تــوان برنامــه ریزی هــای الزم را بــه انجــام رســانیده و زمینــه ســاز توســعه
گردشــگری گردیــد .فرضیه هــای پژوهــش چنیــن انــد:
■■جنبه هــای ملمــوس و دیــداری امنیــت باالتریــن همبســتگی را بــا امنیــت گردشــگری
در شــهر اصفهــان دارد.
■■امنیت گردشگری اثر معناداری بر احساس امنیت گردشگران دارد.
■■احساس امنیت بر وفاداری و رضایت گردشگران اثرگذار است.
دیدگاهها ،مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
واژه امنیــت ،پیشــینه ای طوالنــی بــه قدمــت تاریــخ بشــر دارد .نیــاز بــه امنیــت و
ضــرورت احســاس ایمنــی ،حتــی قبــل از ظهــور جوامــع انســانی نیــز دغدغــه اصلــی

امنیت
امنیــت واژه ای عربــی از ریشــه امــن اســت و در فرهنــگ آکســفورد معــادل حفــظ
بــودن ،فراغــت از خطــر و اضطــراب معنــی شــده اســت و در فرهنــگ فارســی عمیــد،
دارای معانــی در امــان بــودن ،آســایش و ایمنــی اســت .امنیــت نوعــی احســاس آرامــش
و آســایش درونــی قلمــداد می شــود کــه از مؤلفه هــای فعــال محیــط حاصــل شــده
و پــس از ادراك ذهنــی ،گونــه ای احســاس در امــان بــودن را بــه وجــود مــی آورد
(امیــدوار .)81:1379،امنیــت ،احســاس آرامــش و اطمینــان از عــدم تعــرض بــه جــان،
مــال و ســایر حقــوق انســان اســت .ایــن ارزش انحصــاری ،یکــی از ضرورتهــای زندگــی
فــردی و اجتماعــی اســت (زیــاری .)3:1390،مفهــوم امنیــت در جهــان ســوم ارتبــاط
مســتقیم بــا آســیب پذیری هــای اجتماعــی و اقتصــادی دارد ،کــه برخاســته از تهدیــدات
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و نظامــی اســت ،بنابرایــن از لحــاظ مفهــوم ،امنیــت بایــد
منعکــس کننــده تهدیــدات ناشــی از مســائل اقتصــادی و اجتماعــی باشــد ( لطفــی فــر و
همــکاران.)3 :1391 ،
بــه طــور کلــی امنیــت را می تــوان از نقطــه نظــر اجتماعــی و فرهنگــی ،وضعیتــی
آرام تلقــی کــرد کــه انســان در نهایــت ایمنــی نســبت بــه جــان ،مــال ،نامــوس ،حیثیــت،
هویــت ،ارتباطــات ،تفکــرات ،ارزش هــا و  ...خــود چــه در زمــان حــال و چــه در آینــده
اطمینــان داشــته و شــبانه روز را بــا تحمــل حداقــل ریســک ممکــن ســپری ســازد .تنهــا
زمانــی کــه قوانیــن جامعــه بــر اســاس توافــق جمعــی و رضایــت عمومــی بــه صــورت یک
قــرارداد اجتماعــی مــورد تأییــد و قبــول متقابــل افــراد هســته های اجتماعــی قــرار گیــرد و
منافــع ملــی بــر منافــع فــردی اولویــت یابــد ،می تــوان بــه تحقــق نوعــی آرامــش درونــی
در افــراد و آســودگی از تعــرض و تهدیــد اطمینــان پیــدا کــرد .در غیــر ایــن صــورت،
سیســتم امنیتــی آن جامعــه فاقــد دیــواره و الیه هــای ضربــه گیــر الزم خواهــد بــود
(صالحــی .)3:1390،برخــورداری از امنیــت یکــی از اصــول اساســی در حقــوق عمومــی
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انســانها بــوده اســت .مفهــوم اصطالحــی و رایــج ایــن واژه در نیــم قــرن گذشــته ،فقــدان
خطرهایــی بــوده کــه حکومــت را تهدیــد کــرده و بیشــتر جنبــه نظامــی داشــته اســت.
لکــن در ســالهای اخیــر ،امنیــت در معنــای عام تــری بــه کار رفتــه اســت تــا آنجــا کــه
امــروزه تعریفــی کــه صرفــا جنبــه مقابلــه مســلحانه امنیــت را در بــر گیــرد ،از دیــدگاه
متفکــران علــوم اجتماعــی و سیاســی مــردود شــمرده می شــود.
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می باشــد .ایــن اصــل بدیــن معناســت کــه بــه حقــوق مــادی و معنــوی فــرد ،بــه افــکار و
اندیشــه های وی ،بــه تمامیــت ارضــی و روحــی و بســتگان او نبایــد صدمــه و لطمــه ای
وارد شــود .ریچــارد کوپــر بــرای امنیــت دو جنبــه قائــل اســت :شــرایط عینی و برداشــتهای
ذهنــی ،شــرایط عینــی عبارتنــد از عوامــل فیزیکــی و وضعیتــی کــه کمتریــن بایســتگی ها
را بــرای تأمیــن امنیــت معیــن می کننــد .برداشــتهای ذهنــی نیــز پدیده هایــی هســتند
روانــی کــه ممکــن اســت حتــی بــا وجــود شــرایط عینــی ،وجــود داشــته باشــند (صفــاری
راد و همــکاران .)6 :1394 ،در همیــن راســتا آرنولــد ولفــرز معتقــد اســت امنیــت نمــاد
ابهــام آمیــزی اســت کــه اصــا ممکــن نیســت معنــای دقیقــی داشــته باشــد و بــاری بــوزان
می گویــد امنیــت را نمی تــوان بــه طــور کلــی تعریــف کــرد .بلکــه تنهــا در مــواردی
مشــخص می تــوان آن را تعریــف نمــود (بــوزان.)14:1378 ،
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احساس امنیت
احســاس امنیــت ،حاصــل اعتمــاد بــه تعریفــی از زندگــی اســت کــه هویــت و هســتی
انســان بــر مبنــای آن ســامان می گیــرد و ایــن احســاس در خانــواده پــی ریــزی شــده و
بــر پایــه اعتمــادی بنیادیــن ،ریشــه در لطــف و محبــت بی دریــغ والدیــن ،بــه ویــژه مــادر
دارد .احســاس امنیــت دارای ویژگی هــای زیــر اســت:
1.1احساس امنیت ذهنی است.
2.2احســاس امنیــت بــه خــودی خودقابــل تعریــف نیســت و بــر مبنــای بــود یــا نبــود
خطــر ،قابلیــت تعریــف می یابــد.
3.3احســاس امنیــت یــک فرآینــد اســت ،در طــول زمــان جریــان دارد و در هــر لحظــه بــر
اســاس بــرآورد خطــر تغییــر می پذیــرد.
4.4این وجه امنیت ( ذهنی) مهمتر از جنبه های عینی آن است.
5.5احســاس امنیــت ضمــن اطمینــان بــه شــناخت هــا ،هســتی شــناختی فــرد را ســامان
می بخشــد و پایــه و بنیــان وجــود آدمــی را در می نــوردد ( گیدنــز.)70 :1377 ،
ابعاد امنیت
امنیت فرهنگی

امنیــت فرهنگــی عبــارت اســت از ایجــاد وضعیتــی مطمئــن ،آرامــش بخــش و خالــی
از هرگونــه تهدیــد و تعــرض در انســان ،نســبت بــه دیــن ،افــکار ،اخــاق ،آداب و رســوم،

باورهــا ،ارزش هــا ،میــراث فرهنگــی ،آثــار ادبــی و  ....بــه عبــارت دیگــر ،مصونیــت
فرهنــگ فــرد و جامعــه از هرگونــه تعــرض و تهدیــد را امنیــت فرهنگــی می گوینــد
(صالحــی امیــری.)56 :1386 ،
امنیت اجتماعی

امنیت اقتصادی

وجــود امنیــت در ایــن بعــد را بــا شــاخص هایی نظیــر ســرمایه گذاریهــا ،توزیــع
عادالنــه ثــروت ،اســتفاده از امکانــات بــه طــور یکســان ،مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و
اداری ،اختــاس ،ارتشــا ،کاهــش عــوارض مختلــف دولتــی و تعرفه هــای معقــول و غیــر
ضــروری ثبــات بــازار مشــخص می ســازند.
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امنیــت اجتماعــی در یــک مفهــوم وســیع ،حقــوق بشــر ،توســعه ،مســائل جنســیتی و
مــوارد دیگــری را کــه بــه آن برچســب امنیــت انســانی زده می شــود ،دربرمــی گیــرد.
مؤلفه هایــی نظیــر عدالــت در ســطح ملــی ،ریشــه کــن کــردن فقــر ،آزادی نســلهای آتــی
بــرای بــه ارث بــردن یــک محیــط ســالم در مفهــوم امنیــت اجتماعــی مطــرح می گــردد.
منظــور از امنیــت اجتماعــی ،گــروه همبســته ای از مــردم در یــک ســرزمین (قلمــرو) در
امتــداد زمانــی اســت کــه دارای احســاس جمعــی بســط یافتــه و نهادینــه شــده ،آداب و
رســوم فراگیــر ،قدرتمنــد و بــه انــدازه کافــی قابــل اطمینــان اســت کــه حیــات اجتماعــی
را در زمانــی طوالنــی بیمــه می کنــد و تغییــرات آرام تــوأم بــا انتظــارات قابــل پیــش
بینــی را در میــان مردمــش تجربــه می کنــد .مــک ســوئینی در تعریــف امنیــت اجتماعــی
می گویــد :امنیــت اجتماعــی آن اســت کــه چگونــه جوامــع منافــع و هویتشــان را خلــق و
بــاز تولیــد می کننــد( بیلینــگ .)207 :2003 ،1بــه طــور کلــی امنیــت اجتماعــی مــواردی
چــون امنیــت زیســتی یــا بنیــادی ،جانــی ،ســرمایه ای ،قضایــی و ارتباطــی را نیــز شــامل
می شــود و بــه قلمروهایــی از حفــظ حریــم فــرد مربــوط می شــود كــه بــه نحــوی در
ارتبــاط بــا امنیــت اجتماعــی دیگــر افــراد جامعــه هســتند .ایــن قلمروهــا می تواننــد زبــان،
نــژاد ،قومیــت ،اعتبــار ،نقــش اجتماعــی ،كار ،درآمــد ،رفــاه ،مشــاركت سیاســی ،آزادی،
اعتقــاد و  ...باشــند (شــاهیوندی.)140:1389 ،
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بــه معنــای فراهــم نمــودن امــکان اظهــار نظــر بــرای افــراد پیرامــون چگونگــی اداره
جامعــه و شــرکت در ایــن گونــه امــور بــدون احســاس بیــم و هــراس می باشــد .در امنیــت
سیاســی تأکیــد بیشــتر بــر نهادهــای تأمیــن کننــده حقــوق مدنــی اســت کــه واحــد آن
اعتمــاد اســت ( ســیدصالحی.)55 :1390 ،
امنیت روانی
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امنیــت روانــی یعنــی فقــدان احســاس تهدیــد یــا تجربــه نوعــی مصونیــت ادراک شــده
در ســفر بــه یــک مقصــد گردشــگری .ایــن مقولــه یکــی از مهمتریــن انــواع امنیــت در
رابطــه بــا گردشــگری اســت کــه بــا دیگــر انــواع امنیــت ارتبــاط متقابــل داشــته و می تواند
عامــل بســیار مثبــت و تشــویق کننــده ای در رواج ســفر باشــد .فقــدان آن نیــز بــه افزایــش
تهدیــد ،تــرس و اضطــراب می انجامــد .ایــن نکتــه بــه ویــژه در مــورد توریســت هایی
نمــود دارد کــه بــرای اولیــن بــار بــه یــک مقصــد گردشــگری ســفر می کننــد (حاجــی
اســماعیلی و همــکاران.)53 :1393 ،
توسعه گردشگری و امنیت

مســئلة بســیار مهمــی كــه در صنعــت گردشــگری وجــود دارد احســاس تــرس از
حــوادث و وقایعــی اســت كــه تحــت عنــوان جــرم ممكــن اســت علیــه گردشــگر اتفــاق
افتــد و بــار روانــی بســیار باالیــی را بــرای گردشــگران داشــته باشــد؛ علــت اصلــی
احســاس تــرس و نداشــتن امنیــت نــزد گردشــگران ممكــن اســت بــه دلیــل حــوادث
و اتفاق هــای گذشــته در آن مــكان باشــد .بنابرایــن پرداختــن بــه مســئله احســاس
امنیــت در جــذب گردشــگر بســیار مهــم اســت (شــاهیوندی .)142:1389 ،مهم تریــن
شــاخصهای اجتماعــی بــرای تأمیــن امنیــت گردشــگری پایــدار عبــارت اســت از :تعــداد
شــكایت های ناشــی از گردشــگر و فعالیت هــای گردشــگری ،میــزان جرایــم صــورت
گرفتــه در مخالفــت بــا گردشــگران و صنعــت گردشــگری توســط مردمــان بومــی و
غیربومــی ،میــزان انحراف هــای اجتماعــی و اخالقــی در ارتبــاط بــا گردشــگری ،درصــد
بازدیدهــای مكــرر ،واكنش هــای ســاكنان محلــی بــه گردشــگری و گردشــگر ،میــزان
جرایــم بــه وقــوع پیوســته ناشــی از تحریك هــای گردشــگران ،میــزان رضایت منــدی
گردشــگران از بازدیــد ،میانگیــن مــدت زمــان اقامــت بازدیدكننــدگان ،مهاجرت هــای
مرتبــط بــا گردشــگری ،نســبت ســاكنان محلــی بــه گردشــگران ،تصویــری كــه از بازدیــد

رویکردهای نظری امنیت

در زمینــه امنیــت اجتماعــی نظریــات گوناگونــی در حوزه هــای مختلــف مطــرح
شــده اســت .بخــش بزرگــی از ایــن نظریــات در حــوزه مباحــث جامعــه شناســی مطــرح
می شــود کــه مفهــوم امنیــت اجتماعــی را بــه طــور کلــی بررســی می کنــد و شــاخص ها
و مولفه هــای آن را بــر می شــمرد لــذا در ایــن بخــش مفاهیــم مربــوط بــه حــوزه جامعــه
شناســی مطــرح می شــود.
محققــان ســه رویکــرد نظــری عمــده را در ارتبــاط بــا احســاس امنیــت بیــان کرده انــد.
رویکــرد اول بــا عنــوان «آســیب پذیــری» اعــم از آســیب پذیــری فیزیکــی ،روانشــناختی
و اقتصــادی شــناخته می شــود .رویکــرد دوم « تجربــه جــرم» اعــم از مســتقیم ،بــه عنــوان
قربانــی و یــا غیــر مســتقیم (از طریــق تماس هــای اجتماعــی ،دوســتان و یــا رســانه)
می باشــد .رویکــرد ســوم بــر محیــط اجتماعــی و فیزیکــی محلــی بــه عنــوان منابــع
احتمالــی احســاس نا امنــی اشــاره دارد (شــاهیوندی)147 :1389 ،
■ ■امیل دورکیم

از دیــدگاه امیــل دورکیــم امنیــت جامعــه در پرتــو همبســتگی تامیــن می گــردد و
همبســتگی اجتماعــی عامــل حفــظ جامعــه از خطــرات و آســیب هاســت در ایــن الگــو
کــه بــر رابطــه ضــروری امنیــت بــا همبســتگی گروههــا و نیروهــای اجتماعــی تاکیــد
می شــود امنیــت فراینــد پایــان ناپذیــر رقابــت و ســازش میــان نیروهــای گوناگونــی اســت
کــه نماینــده عالیــق و همبســتگی های اجتماعــی گوناگــون ماننــد گروههــای صنعتــی
و تجــاری ،اتحادیه هــای کارگــری ،گروهبندی هــای مذهبــی و قومــی و غیــره هســتند
(تنهایــی.)133 :1374 ،
■ ■کنش متقابل نمادی

بــر اســاس مکتــب کنــش متقابــل نمادیــن ،بــه منظــور ادراک حــوزه معنایــی امنیــت و
1. Weaver,D.& Opperman, M
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شناسایی عوامل موثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در رضایت ،وفاداری و جذب گردشگران (نمونه موردی :گردشگران اصفهان)

و مــكان مــورد بازدیــد در ذهــن بازدیدكننــدگان شــكل می گیــرد ،توزیــع مشــاغل بــا در
نظــر گرفتــن ســطح درآمــد و انــدازة ســهم مالكیــت ،شــرایط فصلــی ،موقعیــت مقصــد
در چرخــه تولیــد ،ضریــب جذابیــت گردشــگری ،حمایــت و پشــتیبانی از جاذبه هــای
گردشــگری ،امكانــات گردشــگری و ظرفیــت اجتماعــی از لحــاظ تأمیــن مایحتــاج
گردشــگری (ویــور 1واپرمــان.)355 :2000،
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فهــم طیفــی از مفاهیمــی کــه در اطــراف خــود ایجــاد نمــوده اســت نیازمنــد آگاهــی از
جریــان تاویــل و تفســیری هســتیم کــه در فراینــد کنــش متقابــل اجتماعــی رخ می دهــد.
امنیــت ،توانایــی حفــظ شــرایطی اســت کــه هــر فــرد در آن بــا آگاهــی و تفســیرگری
دخالــت کــرده و بــا توجــه بــه کنــش دیگــران و تفســیر خویشــتن ،کنــش خویــش را
آگاهانــه می ســازد (نویدنیــا.)1388 ،
■ ■نظریه آبراهام مزلو
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آبراهــام مزلــو روان شــناس برجســته معاصــر نظریــه ای را مطــرح کــرد کــه بســیار مورد
توجــه پژوهشــگران قــرار گرفــت وی در ایــن نظریــه هرمــی را طراحــی کــرد کــه در آن
نیازهــای انســان را معرفــی کــرده بــود در ایــن هــرم نیازهــای فیزیولوژیــک بــه عنــوان
اولیــن نیــاز انســان و بعــد از آن در ســطح دوم ایــن هــرم نیــاز بــه امنیــت قــرار می گیــرد
کــه نشــان از مهــم و اساســی بــودن ایــن نیــاز دارد و در ســطوح بعــدی نیــاز بــه عشــق و
محبــت و احتــرام و در ســطح آخــر و واالتریــن و عالیتریــن ســطح نیــاز بــه خود شــکوفایی
معرفــی شــده اســت کــه اگــر هرکــدام از ایــن ســطوح هــرم و نیازهــا بــرآورده نشــوند فــرد
احســاس خــا و ناکامــی می کنــد .نیازهــای ایمنــی می تواننــد ماننــد نیازهــای جســمی
کامــ ً
ا بــر ارگانیســم مســلط گردنــد .آنهــا می تواننــد بــه عنــوان ســازمان دهنــدگان
تقریبـاً انحصــاری رفتــار بــا بــه خدمــت گرفتــن همــه قابلیت هــای ارگانیــزم عمــل کننــد
در ایــن شــرایط ارگانیــزم صرفـاً بــه دنبــال ایمنــی اســت .بــه اعتقــاد وی ایــن نیــاز بیانگــر
آن اســت فــرد بــه آرامــش نیــاز دارد .ایــن آرامــش شــامل ثبــات ،اســتقالل ،محافظــت
داشــتن ،رهایــی از تــرس ،رهایــی از اضطــراب ،رهایــی از درهــم بــودن نظــم و قانــون،
احتیــاج بــه محدودیــت داشــتن و نیــاز بــه محافــظ قــوی اســت .بــر اســاس نظریــه مازلــو
نیــاز بــه امنیــت یــک نیــاز روانــی اســت کــه در صــورت ارضــا نشــدن نیــاز آدمــی آزرده
می شــود (ســلیمی ســبحان.)105 :1393 ،
■ ■تالکوت پارسونز

پارســونزجامعه را متشــکل از اجزایــی می دانســت کــه اصطالحــا پایــگاه نقش هــا
می شــود (ورســلی .)65 :1378 ،وی بــرای امنیــت اجتماعــی چهــار بعــد قائــل شــده اســت
کــه هــر کــدام مربــوط بــه یــک خــرده سیســتم جامعــه هســتند ،امنیــت مالــی و اقتصــادی،
امنیــت سیاســی ،امنیــت حقوقــی و قضایــی ،امنیــت فرهنگــی بــه ترتیــب در نظــام فکــری
پارســونز ضــروری بــوده و هــر یــک از جایــگاه خاصــی برخوردارنــد و فقــدان هــر یــک

از ایــن ابعــاد امنیــت جامعــه را دچــار عــدم تعــادل و پریشــان حالــی می کنــد (نویدنیــا،
.)80-79 :1382
■ ■آنتونی گیدنز

■ ■ال ویور

تعریفــی کــه ویــور از امنیــت اجتماعــی بــه دســت می دهــد همســو بــا تعریــف بــوزان
می باشــد .ویــور امنیــت اجتماعــی را چنیــن تعریــف می کنــد :امنیــت اجتماعــی بــه
توانایــی جامعــه بــرای حفــظ ویژگی هــای اساســی خــود در برابــر شــرایط متحــول و
تهدیــدات واقعــی یــا احتمالــی مربــوط اســت .ویــور بــه جــای دولــت ،جامعــه را بــه
مثابــه هــدف مرجــع امنیــت مطــرح می کنــد و در تعریــف جامعــه می گویــد :جامعــه را
مجموعــه ای از نهادهایــی می دانــم کــه بــا احساســی از هویــت مشــترک عجیــن باشــد
(موتیمــر.)388 :1380 ،
پیشینه تحقیق
بــا هــدف بــه دســت آوردن بینــش دقیق تــر و دركــى روشــن تر نســبت بــه مســئله
تحقیــق و زوایــاى آن در ادامــه بــه گزیــده ای از مطالعــات در حــوزه امنیت و گردشــگری
اشــاره شــده اســت.
هزارجریبــی ( )1390در بررســی احســاس امنیت اجتماعی از منظر توســعه گردشــگری
بیــان می کنــد بیــن احســاس امنیــت اجتماعــی و گردشــگری رابطــه مثبــت و مســتقیمی
وجــود دارد .مقایســه احســاس امنیــت اجتماعــی از منظــر گردشــگران خارجــی بــرای
ســفر بــه ایــران حاكــی از آن اســت كــه گردشــگران افریقایــی بیشــترین و گردشــگران
اروپایــی كمتریــن احســاس امنیــت را داشــته اند .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش 2600000
گردشــگر خارجــی وارد شــده بــه ایــران در ســال  1389بــوده اســت .بــا اســتفاده از فرمــول
کوکــران حجــم نمونــه بــه تعــداد  384نفــر بــرآورد گردیــده و بــه صــورت تصادفــی
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از نظــر گیدنــز ،امنیــت را می تــوان موقعیتــی خوانــد کــه در آن بــا یــک رشــته
خطر هــای خــاص مقابلــه ،یــا بــه حداقــل رســانده می شــود .امنیــت چــه بــه معنــای
بالفعــل چــه بــه معنــای تجربــی آن ممکــن اســت بــه مجموعــه ای از آدمهــا تــا مــرز امنیــت
جهانــی ،یــا بــه افــراد ،ارتبــاط داشــته باشــد (گیدنــز .)44 :1377 ،بــه ایــن ترتیــب گیدنــز
مصونیــت در برابــر خطرهــا را امنیــت تعریــف کــرده اســت (نویدنیــا.)33 :1388 ،
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انتخــاب گردیده انــد .هــدف مقالــه شــناخت میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی و تعامــات
مــردم بــا گردشــگران اعــام گردیــده اســت .شــاهیوندی و همــکاران ( )1390تأثیــر
امنیــت روانــی و اجتماعــی بــر جــذب گردشــگران خارجــی را مــورد ارزیابــی قــرار
داده انــد .هــدف از انجــام ایــن پژوهــش تعییــن نقــش امنیــت روانــی و اجتماعــی در
جــذب گردشــگران خارجــی وارد شــده بــه شــهر اصفهــان می باشــد .جامعــه آمــاری
گردشــگران خارجــی وارد شــده بــه شــهر اصفهــان در ســال  1389بــوده کــه از بیــن آنهــا
تعــداد  320نفــر بــه صــورت تصادفــی انتخــاب و از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته بــه
جمــع آوری نظــرات آنهــا در ارتبــاط بــا امنیــت و گردشــگری پرداختــه شــده اســت.
یافته هــا نشــان می دهــد درصــد باالیــی از گردشــگران خارجــی از وضعیــت امنیــت
اجتماعــی و روانــی در شــهر اصفهــان رضایــت داشــته و تمایــل دارنــد بــه ایــن شــهر
مســافرت كننــد .بررســی فرضیــات نیــز نشــان می دهــد كــه بیــن امنیــت اجتماعــی و
روانــی و انگیــزه مســافرت بــه شــهر اصفهــان رابطــة معنــاداری وجــود دارد .خلیفــه
ســلطانی و همــکاران ( )1390بررســی عوامــل موثــر بــر احســاس امنیــت گردشــگران
خارجــی در اصفهــان را بررســی نموده انــد .در ایــن مقالــه تــاش شــده ،میــزان احســاس
امنیــت گردشــگران بــا توجــه بــه دو متغیــر کلیــدی ،حضــور و عملکــرد نیــروی انتظامــی
و تبلیغــات ارائــه شــده در خصــوص مســائل امنیتــی بــرای گردشــگران بررســی گــردد.
ایــن پژوهــش بــه شــیوه پیمایشــی بــر روی نمونــه ای از  381گردشــگر خارجــی کــه در
ســال  89از شــهر اصفهــان دیــدن نموده انــد ،صــورت گرفتــه اســت .نتایــج نشــان می دهــد
بیــن دو متغیــر حضــور و عملکــرد نیــروی انتظامــی و همچنیــن تبلیغــات ارائــه شــده در
رســانه های جمعــی در خصــوص مســائل امنیتــی و احســاس امنیــت گردشــگران خارجــی
در اصفهــان ،پیوســتگی آمــاری معنــی داری وجــود دارد .خواجــه شــاهکوهی و مدانلــو
جویبــاری ( )1391نقــش احســاس امنیــت در توســعه گردشــگری نواحــی مــرزی آســتارا
را مــورد ارزیابــی قــرار داده انــد .هــدف پژوهــش حاضــر ،شــناخت میــزان احســاس
امنیــت و تعامــات مرزنشــینان بــا گردشــگران اســت .یافته هــای حاصــل از ضریــب
رگرســیون ،حاکــی از آن اســت ،بــه ازای یــک واحــد افزایش در احســاس امنیــت ۰/۵۶۹
واحــد در تمایــل بــه ســفر مجــدد گردشــگران بــه نواحــی مــرزی افزایــش وجــود دارد.
شــادمان فخــر آبــادی( )1391اقــدام بــه مطالعــه ای در خصــوص بررســی رابطــه ی صنعــت
گردشــگری بــا افزایــش احســاس امنیــت گردشــگران در ایــران نموده انــد .روش ایــن
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پژوهــش مبتنــی بــر مطالعــات اســنادی و کتابخانــه اســت .هــدف آن ســامان بخشــی بــه
فعالیت هــای عرصــه گردشــگری در جهتــی پایــدار بــا توجــه بــه مقــررات حقوقــی اســت
کــه ایــن قوانیــن و مقــررات ،وظایــف و حقــوق دوســویه گردشــگران و جامعــه میزبــان را
روشــن می نمایــد .دســتاوردهای پژوهــش مؤیــد آن اســت در توســعة صنعت گردشــگری
عوامــل مختلفــی نقــش دارنــد؛ در ایــن میــان ،توجــه بــه مقــررات حقوقــی یكــی از علــل
و عوامــل اساســی در توســعه صنعــت گردشــگری اســت .قدرجانــی و همــکاران()1391
تاثیــر امنیــت فضاهــای عمومــی بــر صنعــت گردشــگری را بررســی نموده انــد .هــدف،
ارائــه خدمــات مختلــف بــه همــراه رفتــار مناســب فرهنگــی و امنیــت الزم در فضاهــای
عمومــی شــهر اســت کــه بــه ایــن وســیله بتــوان امــکان رشــد و گســترش ایــن صنعــت را
در کشــور فراهــم آورد و بــا یــک برنامــه ریــزی درســت آن را بــه قلــب بــزرگ
گردشــگرپذیر جهانــی تبدیــل نمــود .پژوهشــگران بــا رویکــردی توصیفــی بیــان می دارند
امنیــت کیفیــت زندگــی شــهروندان را ارتقــا می دهــد و نقــش موثــری نیــز در تبــادالت
فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،نظامــی و  ...ایفــا می نمایــد .لطفــی فــر و
یعقوبــی ( )1391بــه بررســی نقــش امنیــت در توســعه گردشــگری چابهــار پرداخته انــد.
روش تحقیــق توصیفــی – تحلیلــی اســت و هــدف از انجــام آن پاســخ بــه این ســوال اســت
کــه امنیــت در شــهر چابهــار چگونــه و در چــه حــدی بــر توســعه گردشــگری در ایــن
شهرســتان تأثیــر می گــذارد و آیــا می تــوان شــیوه های جدیــد گردشــگری را بــه
گونــه ای ســازماندهی نمــود کــه ناامنــی در ایــن منطقــه کمتریــن تأثیــر را بــر آن داشــته
باشــد؟ نتایــج نشــان می دهــد امنیــت فاکتــوری تعییــن کننــده در توســعه گردشــگری
چابهــار می باشــد و در راهکارهایــی در زمینــه ارتقــا صنعــت گردشــگری ارائــه کرده انــد.
جســارتی و آقایــی ( )1391نقــش ارتقــا امنیــت در توســعه گردشــگری اردبیــل را بررســی
نموده انــد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف؛ بررســی ارتبــاط حضــور پلیــس و اقدامــات تبلیغــی
پلیــس بــا امنیــت گردشــگری و رابطــه بیــن ارتقــاء امنیــت و گســترش گردشــگری انجــام
شــده اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش گردشــگران و کارکنــان نیــروی انتظامــی
اردبیــل اســت کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران حجــم نمونــه  165نفــری محاســبه شــده
اســت .نتایــج نشــان می دهــد بیــن گســترش گردشــگری و افزایــش امنیــت و نیــز گســترش
حضــور نیــروی انتظامــی و تبلیغــات ایــن نهــاد در بهبــود امنیــت گردشــگری رابطــه
مســتقیمی وجــود دارد .غالمحســینی و همــکاران( )1391در مطالعــه ای بــا عنــوان تأثیــر
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نورپــردازی در امنیــت شــهری وتوســعه گردشــگری (مطالعــه موردی :کالن شــهر شــیراز)
نتیجــه می گیــرد نورپــردازی مناســب جاذبه هــای گردشــگری شــیراز عــاوه بــر ایجــاد
بهبــود کیفیــت زندگــی شــهری بــه توســعه گردشــگری منجــر می گــردد .هــدف ایــن
مقالــه آشــنایی بــا ضــرورت هــای نورپــردازی بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن عناصــر
شــهری و بررســی تأثیــر نورپــردازی در امنیــت گردشــگران کالنشــهر شــیراز اســت و بــه
ایــن منظــور از طریــق مصاحبــه و توزیــع پرسشــنامه در بیــن شــهروندان و گردشــگران
شــهر شــیراز از حجــم نمونــه  220نفــری اســتفاده شــده اســت .خــوش فــر( )1392در
بررســی احســاس امنیــت فــردی و اجتماعــی از دیــدگاه گردشــگران و عوامــل مؤثــر بــر
آن در منطقــه گردشــگری ناهارخــوران و النگــدره ی شــهر گــرگان بیــان می کننــد
وجــود احســاس امنیــت اجتماعــی در گردشــگاه های مــورد مطالعــه ،دارای كاركردهــای
مثبــت بــرای گردشــگران و توســعه گردشــگری اســت حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول
کوکــران  384نفــر بــرآورد شــد و بــا هــدف ارتقــا امنیــت گردشــگران بــه تحلیل هــای
آمــاری الزم پرداختــه اســت .توالئــی و همــکاران( )1392ســاختار كالبــدی محیط هــای
شــهری در امنیــت گردشــگران ،نمونــه مــوردی حــوزه ثامــن مادرشــهر مشــهد را مــورد
تحلیــل قــرار داده انــد .هــدف آن بررســی وضعیــت کالبــدی حــوزه مــورد مطالعــه و تاثیــر
آن بــر میــزان امنیــت زائــران و گردشــگران می باشــد .تعــداد پاســخگویان  200نفــر بــوده
اســت .نتایــج نشــان می دهــد بافــت کالبــدی حــوزه ثامــن (از جملــه وجــود فضاهــای
بــدون دفــاع شــهری) تأثیــر مســتقیمی بــر افزایــش آســیب های اجتماعــی و در نتیجــه
ناامــن شــدن حــوزه بــرای گردشــگران و زائــران داشــته اســت .عبدلــی و همــکاران
( )1393تحلیلــی بــر میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی گردشــگران شــهری اصفهــان را
ارائــه نموده انــد .جامعــه آمــاری پژوهــش را گردشــگران شــهری داخلــی وارد شــده بــه
شــهر اصفهــان در ســال  1390تشــکیل می دهنــد کــه بــا اســتفاده از فرمــول نمونه گیــری
کوکــران  384نمونــه به دســت آمــد .ایــن رقــم جهــت اطمینــان بیش تــر بــه  390نفــر
افزایــش داده شــد .بررســی و تحلیــل میــزان امنیــت اجتماعــی گردشــگران در شــهر
اصفهــان هــدف اصلــی ایــن پژوهــش را تشــکیل می دهــد .نتایــج پژوهــش نشــان
می دهــد میــزان تحصیــات ،ســن ،ســواد ،وضعیــت تأهــل ،میــزان درآمــد ،نیــروی
انتظامــی و رســانه ها بــه مقــدار بســیار زیــادی بــر میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی
گردشــگران تأثیــر داشــته و در ایــن میــان وضعیــت کالبــدی – فیزیکــی شــهر میزبــان
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کمتریــن تأثیــر را از نظــر گردشــگران شــهر اصفهــان داشــته اســت .مؤیدفــر و همــکاران
( )1393امنیــت گردشــگران بــا تأکیــد بــر مؤلفه هــای مدیریــت بحــران گردشــگری را
تبییــن نموده انــد .بدیــن منظــور بــا بهــره گیــری از گویه هــای تبییــن کننــدة مدیریــت
بحــران گردشــگری ،اقــدام بــه توزیــع پرسشــنامه در میــان  376نفــر از گردشــگران در
ســطح فضاهــای گردشــگری شــهر یــزد شــده اســت .مقالــه بــر آن اســت تــا ضمــن تبییــن
مفهــوم مدیریــت بحــران گردشــگری ،بــه ایــن پرســش اساســی پاســخ دهــد کــه
مؤلفه هــای اساســی مدیریــت بحــران گردشــگری ،یعنــی امنیــت ،رضایتمنــدی و
ســاماندهی فضایــی در فضاهــای گردشــگری شــهر یــزد در چــه وضعیتــی قــرار دارنــد؟ از
نتایــج بررســی ها مشــخص شــد شــاخص های توســعه در میــان شهرســتانهای ایــن اســتان
بــه صــورت متعــادل توزیــع نشــده اســت و شهرســتان های پیرانشــهر ،سردشــت و ارومیــه
بــه ترتیــب در جایــگاه اول تــا ســوم از لحــاظ برخــوداری از شــاخصهای توســعه هســتند.
حیــدری چیانــه و ســلطانی( )1393تحلیلــی بــر نقــش ثبــات سیاســی و امنیــت بــر توســعه
صنعــت گردشــگری در منطقــه خاورمیانــه داشــته اند .در ایــن مقالــه ،بــه مقولــه امنیــت و
ثبــات سیاســی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن چالشــهای فــراروی صنعــت گردشــگری
کشــورهای منطقــه خاورمیانــه پرداختــه شــد .جهــت بررســی رابطــه بیــن توســعه
گردشــگری در حــوزه کشــورهای خاورمیانــه و فضــای سیاســی -امنیتــی ایــن منطقــه ،از
روش توصیفــی -تحلیلــی اســتفاده شــده اســت .یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد
نوســان و عــدم تعــادل شــدید در میــزان گردشــگران ورودی بــه کشــورهای ایــن منطقــه،
ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا تحــوالت سیاســی در عرصــه جهانــی ،فضاهــای سیاســی –
امنیتــی خاورمیانــه و شــرایط داخلــی کشــورهای آن دارد .ســلیمی ســبحان ( )1393در
پژوهشــی امنیــت و توســعه پایــدار گردشــگری در شــهر تهــران را مــورد بررســی قــرار
داده اســت .هــدف از ایــن پژوهــش تحلیــل توســعه پایــدار گردشــگری شــهر تهــران بــا
اســتفاده از هــرم مازلــو و پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار
بــر احســاس امنیــت گردشــگران شــهر تهــران چیســت؟ روش پژوهــش توصیفــی –
تحلیلــی و پیمایشــی اســت کــه بــا بهــره گیــری از هــرم مزلــو بــه اهمیــت امنیــت در
گردشــگری می پــردازد و بــا ابــزار پرسشــنامه  130نفــر از گردشــگرانی کــه در پاییــز
 1393بــه تهــران وارد شــده اند بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب و پرسشــنامه نــزد آنهــا
توزیــع و تکمیــل گردیــده اســت .نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت چهــار عامــل:
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ضعــف ســرمایه اجتماعــی جامعــه میزبــان و گردشــگران ،طراحــی نامناســب شــهر و
تراکــم جمعیــت ،عــدم امنیــت جانــی ،عــدم نظــارت مردمــی و انتظامــی در عــدم احســاس
امنیــت گردشــگران شــهر تهــران تأثیرگــذار هســتند .حاجــی نــژاد و همــکاران ( )1393در
رویکــردی دیگــر بــه بررســی اثــرات فصلــی بــودن فعالیتهــای گردشــگری بــر امنیــت
شــغلی شــاغلین بخــش گردشــگری شــهر ســرعین پرداخته انــد .در ایــن پژوهــش،
میانگیــن درآمــد ،تعــداد کارکنــان قــراردادی در فصــول مختلــف ســال و همچنیــن
دیــدگاه  105شــاغل گردشــگری در مــورد تأثیــر فصلــی بــودن بــر درآمــد و ثبــات شــغلی
آن هــا در قالــب پرسشــنامه مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد .نتایــج پژوهــش حاکــی از آن
اســت میانگیــن درآمــد و توزیــع کارکنــان قــراردادی در ســرعین ،در فصــول مختلــف،
متفــاوت اســت .همچنیــن فعالیــن ایــن حــوزه اثــر فصلــی بــودن گردشــگری بــر میــزان
درآمــد و احســاس ثبــات شــغلی خــود را تأییــد می کننــد .حاجــی اســماعیلی و
کیانپــور( )1393امنیــت گردشــگری و مشــکالت آن از دیــدگاه مدیــران دفاتــر خدمــات
جهانگــردی در اســتان اصفهــان را بــه انجــام رســانیده و در نتایــج بیــان می دارنــد
اصلی تریــن مقوله هــای مــورد مطالعــه را می تــوان در ابعــاد اقتصــادی و مالــی ،قانونــی
و اداری ،غذایــی و بهداشــتی ،جــاده ای و حمــل و نقلــی و امنیــت روانــی طبقــه بنــدی
نمــود .بــه نظــر می رســد احســاس ناامنــی در حوزه هــای مختلــف کــه خــود حاصــل
درهــم تنیدگــی عوامــل مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی اســت بــر
رونــق گردشــگری در ایــران ســایه افکنــده اســت .پژوهــش کوششــی اســت بــا هــدف
کشــف ،تحلیــل و بررســی مشــکالت امنیــت گردشــگری از منظــر مدیــران دفاتــر خدمات
جهانگــردی و آژانس هــای مســافرتی در اســتان اصفهــان .بــرای ایــن منظــور ،بــا اســتفاده
از نمونه گیــری هدفمنــد ،تعــداد  20نفــر از مدیــران دفاتــر و آژانس هــای مذکــور در
ارتبــاط بــا مشــکالت و مســائل امنیــت گردشــگری در ابعــاد مختلــف مــورد مصاحبــه
عمیــق نیمــه ســاختارمند قــرار گرفته انــد .رمضــان زاده لســبویی و همــکاران ()1394
مقالــه ای بــا عنــوان توســعۀ گردشــگری در شــهرهای ســاحلی و امنیــت اجتماعــی انجــام
داده و در تحلیــل یافته هــا بیــان می دارنــد توســعۀ گردشــگری در شــهر تنکابــن در
وضعیــت مطلوبــی قــرار داشــته و جامعــۀ میزبــان حمایــت شــایان توجهــی از آینــدة
گردشــگری دارد .همچنیــن نتایــج دیگــر نشــان دهنــدة آن اســت ،توســعۀ گردشــگری در
شــهر تنکابــن تأثیــر منفــی بــر امنیــت جامعــه گذاشــته و باعــث کاهــش امنیــت اجتماعــی

چارچــوب مفهومــی بــرای صنعــت هتلــداری ســنگاپور مــورد توجــه قــرار داده اســت.
ایــن مقالــه یــک سیســتم ســه الیــه مفهومــی را بــه عنــوان چارچــوب ایمنــی و امنیــت
در مدیریــت صنعــت هتــل ،ارائــه می نمایــد .همچنیــن بــر اســاس نتایــج تحقیــق بیــان
می کنــد ســنگاپور یکــی از امن تریــن مقاصــد گردشــگری آسیاســت .ســه الیــه مفهومــی
تأمیــن کننــده امنیــت در ســنگاپور ناشــی از تعامــل آژانس هــای بیــن المللــی ،اعضــای
فعــال در حــوزه گردشــگری و تورگردان هــای خصوصــی بــا مالکیــت فــردی اســت.
ریچــارد جــورج 1درک گردشــگران از ایمنــی و امنیــت در هنــگام بازدیــد از کیــپ
تــاون را بــا پرسشــگری از  743گردشــگر بازدیــد کننــده مــورد بررســی قــرار داده اســت.
هــدف از ایــن مقالــه بررســی ایــن مطلــب اســت کــه آیــا گردشــگرانی کــه از کیــپ تــاون
در مــاه اوت و ســپتامبر ســال  2001بازدیــد کردنــد ،در هنــگام اقامــت در هتــل و تــور،
احســاس امنیــت داشــته اند یــا خیــر؟ بررســی ها حاکــی از آن اســت صنعــت گردشــگری
و ســازمان های اجرایــی مرتبــط بــا آن بــرای توســعه گردشــگری نیــاز بــه تدویــن قوانیــن
هماهنــگ بــرای بهبــود اقدامــات پیشــگیری از جــرم در کیــپ تــاون هســتند .آبراهــام
پیــزام و همــکاران(  )2005نظریــه امنیــت گردشــگری را در کتابــی بــا همیــن نــام ارائــه
داده انــد .پژوهشــگران در ایــن تحقیــق تــاش کرده انــد یــک نظریــه موفــق در خصــوص
1. Richard George
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شــهر شــده اســت .هــدف پژوهــش بررســی وضعیــت توســعۀ گردشــگری در شــهر
ســاحلی تنکابــن و تأثیــر آن بــر امنیــت جامعــه اســت .جامعــۀ آمــاری تحقیــق شــهر تنکابن
بــا حجــم نمونــه  360نفــر بــوده کــه بــه روش نمونه گیــری ســاده انجــام گرفتــه اســت.
رهنمــا و همــکاران ( )1394نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان برنامــه ریــزی و آمایــش
راهبردهــای ارتقــای امنیــت زائــران و گردشــگران شــهر مشــهد بــا تلفیــق مدلهــای برنامــه
ریــزی اســتراتژیک و تحلیــل شــبکه ( )ANP-SWOTراهبردهایــی را بــرای توســعه
گردشــگری و امنیــت گردشــگران در مشــهد ارائــه نموده انــد .هــدف ایــن پژوهــش،
آمایــش و برنامه ریــزی راهبردهــای ارتقــای امنیــت زائــران و گردشــگران در کالن شــهر
مشــهد بــا تلفیــق مدل هــای برنامه ریــزی اســتراتژیک و تحلیــل شــبکه یANP-SWOT
اســت .پاســخگویان ســی نفــر از کارشناســان خبــره بوده انــد تــا مهم تریــن عوامــل نقــاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در امنیت زائران و گردشگران را جمع آوری کنند.
ِلُنــگ( )2000راهبردهــای ایمنــی و امنیــت در جهانگــردی را بــه منظــور فراهــم آوری
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امنیــت گردشــگری و عوامــل موثــر بــر آن بــه همــراه پیــش بینــی اجــزای مرتبــط بــا آن
بــا در نظــر گرفتــن پدیده هــای گوناگــون تدویــن نماینــد .هــدف از انجــام ایــن پژوهــش
تحلیــل دالئــل وقــوع ناامنــی ،علــل و عوامــل اثرگــذار بــر انگیــزه مجرمــان ،اثــر حــوادث
ناامــن کننــده بــر جریانــات گردشــگری ،نقــش رســانه ها در کاهــش احســاس ناامنــی
و روش هــای پیشــگیری از وقــوع آن اســت .اســتاینر( )2006وضعیــت گردشــگری در
كشــورمصر را مــورد بررســی قــرار داده و در نتایــج بیــان می کنــد بــا وجــود جاذبه هــای
گردشــگری فــراوان ،کشــور مصــر نتوانســته بــه نحــو مطلوبــی از گردشــگری کســب
درآمــد نمایــد کــه مهمتریــن دلیــل آن عــدم وجــود امنیــت بیــان شــده اســت .پیتــر هــال
( )2008در بررســی وضعیــت گردشــگری در كشــورهای جهــان ســوم ،از مهمتریــن
مشــكالت گردشــگری ایــن كشــورها بــه عــدم وجــود امنیــت روانــی و جانــی اشــاره
کــرده اســت و بــر لــزوم توجــه دولت هــای جهــان ســوم در جهــت از بیــن بــردن ایــن
معضــات از طریــق ایجــاد پلیــس گردشــگری تأكیــد نمــوده اســت .نامپومللــو)2009(1
بــه تحقیــق در مــورد گردشــگری جــرم ،ایمنــی و امنیــت در منطقــه کوازولــو -ناتــال 2بــه
عنــوان موضــوع پایــان نامــه کارشناســی ارشــد در دانشــگاه زولولنــد 3آفریقــای جنوبــی
پرداختــه اســت .مهمتریــن یافته هــا نشــانگر آن اســت در منطقــه مــورد مطالعــه جرائمــی
رخ می دهــد کــه برخــی از آن هــا گــزارش نمی شــود و اســتراتژی ها و سیاســتهای
بــه کار بــرده شــده توســط اعضــای جامعــه و نیــز مقامــات گردشــگری شــناخته شــده
نیســت .بنابرایــن الزم اســت بــه مــردم محلــی در خصــوص اهمیــت و ارزش گردشــگر
و گردشــگری آموزشــهای الزم اعطــا گــردد .کوآکــو ( )2012نگــرش گردشــگران بــه
امنیــت و آســیب پذیــری در غنــا را مــورد بررســی و پژوهــش قــرار داده اســت .در نتایــج
مشــاهده گردیــد گردشــگران در ســایت های گردشــگری در مقایســه بــا محــل اقامــت،
احســاس ناامنــی بیشــتری داشــته اند .همچنیــن مشــاهده شــد کــه تــرس از جــرم و آســیب
پذیــری بــا توجــه بــه متغیرهــای اجتماعــی و دموگرافیــک ماننــد ســن متفــاوت اســت.
قاســمی 4و همــکاران ( )2014نقــش امنیــت در افزایــش گردشــگران خارجــی ایــران را
مــورد بررســی قــرار داده انــد .روش نمونــه گیــری تصادفــی بــود و نمونه هــا بــا اســتفاده از
فرمــول کوکــران از  150نفــر محاســبه شــده اســت .نتایــج ایــن تحقیــق داللــت بــر آن دارد
1. Nompumelelo Mthhembu
2. KwaZulu-Natal
3. Zululand
4. Ghasemi

1. Mehmet Murat Payam
2. Joseph J. Simpson
3. Liu

247
شناسایی عوامل موثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در رضایت ،وفاداری و جذب گردشگران (نمونه موردی :گردشگران اصفهان)

 55درصــد گردشــگران خارجــی در بــدو ورود ذهنیــت منفــی نســبت بــه امنیــت در ایــران
داشــته اند .ایــن بدبینــی و بازشناســی غلــط در  80درصــد افــراد هنــگام خــروج اصــاح
شــده و از وضعیــت امنیــت در ایــران راضــی بوده انــد .مــورات پیــام )2016( 1امنیــت
گردشــگران و نیــاز بــه پلیــس گردشــگری در بوســنی و هرزگویــن را مــورد توجــه قــرار
داده اســت .ایــن مقالــه بــا هــدف نشــان دادن ضــرورت پلیــس گردشــگری بــرای اهــداف
گردشــگری ،ارائــه شــده اســت .مطالعــات انجــام شــده در گردشــگری بیــان می کنــد
ایمنــی و امنیــت یــک عامــل بــا اهمیــت رو بــه رشــد در انتخــاب آن مقصــد بــرای داشــتن
تعطیــات صلــح آمیــز اســت .بــه طــوری کــه ایمنــی و امنیــت بــه عنــوان عنصــری رقابتــی
در جــذب گردشــگر لحــاظ می شــود .بــدون شــک می تــوان چنیــن ادعــا کــرد ،ایمنــی
و امنیــت در آینــده نزدیــک گردشــگری را بــه فــروش می رســاند .بنابرایــن ،اعتقــاد بــر
ایــن اســت کــه «پلیــس گردشــگری» ممکــن اســت در ایجــاد تصویــر مناســب مقصــد و
بهبــود بــازار گردشــگری کمــک کنــد .ژوزف سیمپســون 2و همــکاران در بررســی اثــر
امنیــت بــر وفــاداری گردشــگران آمریکائــی بــا حجــم نمونــه ای بــه تعــداد  413نفــرو بــا
هــدف بررســی تأثیــر نقــش رســانه ها در شــکل گیــری ادراکات در مــورد نیروهــای
امنیتــی ،معتقــد اســت درک از اثربخشــی نیروهــای امنیتــی بــر توصیــه احتمالــی مقصــد
گردشــگری بــه دیگــران اثرگــذار اســت .لیــو )2017( 3آســیب پذیــری گردشــگری
و انعطــاف پذیــری بــه تروریســم را بررســی کــرده اســت .هــدف از انجــام پژوهــش
بررســی میــزان اثرگــذاری تروریســم بــر کیفیــت و کمیــت گردشــگری و واکنش هــای
گردشــگران بــه تروریســم در بازه هــای زمانــی کوتــاه و بلنــد مــدت بــوده اســت .یافته هــا
داللــت بــر آن دارد ،امنیــت شــخصی یــک نگرانــی عمــده بــرای گردشــگران اســت و
اکثــر توریســت ها بــه دنبــال مقصدهــای امــن و اجتنــاب از مقاصــدی هســتند کــه توســط
تروریســم گرفتــار شــده اند .ایــن پژوهــش کمیــت رابطــه بیــن تروریســم و گردشــگری
در  95کشــور و منطقــه مختلــف را بــا اســتفاده از مدل هــای تقاضــای گردشــگری بیــن
المللــی مــورد بررســی قــرار داده اســت .همچنیــن نتایــج کاربــرد روش ســری زمانــی
بــرای پیــش بینــی میــزان درآمــد گردشــگری کشــورهای مــورد مطالعــه حاکــی از آن
اســت تروریســم در بلنــد مــدت اثــری بــر تقاضــای بیــن المللــی گردشــگری نداشــته و
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ایــن اثــر تنهــا در بــازه زمانــی کوتــاه مــدت قابــل مشــاهده اســت .شناســایی عوامــل موثــر
بــر امنیــت گردشــگری و بررســی نقــش آن در رضایــت ،وفــاداری و جــذب گردشــگران
نیازمنــد بررســی مطالعــات گذشــته در ایــن زمینــه می باشــد تــا ضمــن شــناخت عوامــل
و متغیرهایــی کــه می توانــد بــر ایــن مســأله اثرگــذار باشــد ،معنــاداری و اولویــت بنــدی
هــر یــک از عوامــل جهــت حضــور گردشــگران در ایــن منطقــه مشــخص گــردد .بــه
گونــه ای کــه ضمــن رضایــت گردشــگران مشــارکت مردمــی در توســعه گردشــگری
فراهــم گــردد و بــا در نظــر داشــتن مبحــث امنیــت بتــوان برنامــه مدونــی بــرای توســعه
گردشــگری در اصفهــان تدویــن نمــود .مبنــا و پایــه تدویــن شــاخص و معیارهــای موثــر
بــر اســاس مطالعــات پیشــین ســایر محققیــن در تدویــن پرسشــنامه مــورد نظــر قــرار
گرفــت .از آنجاکــه شــهر اصفهــان نــه تنهــا در بعــد ملــی بلکــه در ابعــاد جهانــی نیــز
یکــی از مقاصــد گردشــگری شــناخته شــده اســت بررســی عوامــل اثرگــذار بــر امنیــت
گردشــگر و اولویــت بنــدی آنهــا بــرای برنامــه ریــزی می توانــد اثــرات مثبتــی بــر توســعه
و رونــق گردشــگری داشــته باشــد .در ایــن راســتا اســتفاده ازقابلیت هــای مدلســازی
معــادالت ســاختاری بــه جهــت دقــت بــاال قــادر اســت مــدل توســعه امنیــت گردشــگری
را تبییــن نمایــد .همچنیــن ســنجش نقــش امنیــت عــاوه بــر شناســایی عوامــل موثــر آن بــر
متغیرهــای رضایــت ،وفــاداری و جــذب گرشــگران بــه طــور همزمــان از جنبه هــای بدیــع
ایــن پژوهــش بــوده اســت.
روش تحقیق
رویکــرد حاکــم بــر ایــن تحقیــق توســعه ای – کاربــردی و ورش تحقیــق بــه شــیوه
توصیفــی – تحلیلــی و پیمایشــی اســت .داده هــای آمــاری از روش هــای کتابخانــه ای و
میدانــی (پرسشــنامه) جمــع آوری شــده اســت .جامعــه آمــاری گردشــگران شــهر اصفهــان
هســتند و نمونــه آمــاری مــورد نظــر مشــتمل بــر  100گردشــگر بازدیــد کننــده از اصفهــان
در ســال  95اســت کــه بــر اســاس حجــم نمونــه در دســترس بــه صــورت تصادفــی در
ســطح شــهر و مناطــق عمــده مــورد عالقــه گردشــگران تحــت عملیــات پرسشــگری قــرار
گرفته انــد .ابــزار گــرداوری اطالعــات پرسشــنامه محقــق ســاخته ای بــا  33گویــه اســت
کــه روایــی آن بــا اســتفاده از نظــر متخصصــان بــه تأییــد رســید .بــه منظــور ســنجش
ســازگاری درونــی گویه هــا و بــه عبــارت دیگــر پایایــی ابــزار تحقیــق ،از آزمــون آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .نتیجــه آزمــون بــه مقــدار  0/86تأییــد کننــده پایایــی ابــزار

یافته های پژوهش
توصیف یافته ها

 47درصــد پاســخگویان مــرد و  43درصــد زن هســتند 17 .درصــد پاســخگویان
تحصیــات خــود را دیپلــم اعــام نموده انــد 27 .درصــد افــراد فــوق دیپلــم و 38
درصــد لیســانس داشــته اند 16 .درصــد از افــراد نیــز از میــزان تحصیــات کارشناســی
ارشــد و  2درصــد نیــز دکتــری برخــوردار بوده انــد .شــغل مــورد بررســی  15درصــد
از افــراد دولتــی و  54درصــد آزاد بــوده اســت 31 .درصــد نیــز گزینــه ســایر را انتخــاب
نموده انــد .درآمــد ماهیانــه  28درصــد از پاســخگویان کمتــر از یــک میلیــون تومــان
اعــام شــده اســت و  50درصــد درآمــدی بیــن یــک تــا دو میلیــون تومــان در مــاه کســب
کرده انــد .ایــن وضعیــت بــرای  46درصــد افــراد بیــش از دومیلیــون تومــان بــوده اســت.
نتایــج بررســی تعــداد ســفرهای صــورت گرفتــه نشــانگر آن اســت  22درصــد بــرای
اولیــن بــار از اصفهــان بازدیــد داشــته و  32درصــد بــرای دومیــن بــار بــه اصفهــان ســفر
کرده انــد 46 .درصــد نیــز تعــداد ســفر بــه اصفهــان را بیــش از ســه بــار دانســته اند84 .
درصــد از گردشــگران بــا خــودرو شــخصی 3 ،درصــد بــا اتوبــوس 7 ،درصــد تاکســی و
 6درصــد بــا ســایر انــواع وســیله نقلیــه در اصفهــان حضــور یافته انــد 96 .درصــد از افــراد
تمایــل خــود بــرای بازدیــد مجــدد از اصفهــان را مثبــت اعــام نموده انــد 4 .درصــد افــراد
نیــز تمایلــی بــرای مســافرت دوبــاره نداشــته انــد.
1. SPSS
2. AMOS
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مــورد اســتفاده بوده اســت .ســواالت پرسشــنامه بــا توجه بــه اهــداف تحقیــق و فاکتورهای
کلیــدی در بررســی و ارزیابــی عوامــل موثــر بــر امنیــت گردشــگری در اصفهــان تنظیــم
شــده اســت .ســازه های متغیرهــای تحقیــق شــامل نحــوه برخــورد و تعامــل شــهروندان
صفهانــی ،امکانــات کالبــدی و جنبه هــای ملمــوس و دیــداری امنیــت ،احســاس امنیــت
و وفــاداری و رضایــت از حضــور اســت .جهــت توصیــف داده هــا نــرم افــزار اس پــی
اس اس 1اســتفاده شــده اســت .همچنیــن معادلــه ســاختاری تحقیــق و مدلســازی امنیــت
و شناســایی عوامــل شــکل دهنــده آن و اثــر آن بــر رضایــت ،وفــاداری و نیــز احســاس
امنیــت بــا اســتفاده از قابلیت هــای نــرم افــزار ایمــوس 2انجــام شــده اســت.

پاسخ به فرضیه های پژوهش

250

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،52زمستان 96

همانطــور کــه پیشــتر بیــان گردیــد امنیــت ،احســاس آرامــش و اطمینــان از عــدم تعرض
بــه جــان و ســایر متعلّقــات تعبیــر می شــود و محیط هــای گردشــگری نیــز ازیــن قاعــده
مســتثنی نیســتند .بــر اســاس شــاخص هایی می تــوان متغیرهــای اثــر گــذار بــر امنیــت
اســتفاده كننــدگان از فضاهــای گردشــگری را تشــخیص داد و ســطح رضایــت ذهنــی و
احســاس آرامــش آن هــا را از محیــط بــه دســت آورد .در راســتای تشــخیص متغیرهــا و
عوامــل تبییــن کننــده امنیــت گردشــگری بــا توجــه مبانــی تئوریــک پژوهــش مــدل عاملی
مرتبــه دوم بــر مبنــای ســه عامــل پنهــان نحــوه برخــورد ســاکنان ،جنبه هــای ملمــوس و
دیــداری امنیــت و امکانــات کالبــدی بــه عنــوان عوامــل اثــر گــذار تدویــن و طراحــی
گردیــد .بــرای تبییــن احســاس امنیــت گردشــگری ،وفــاداری و جــذب گردشــگران ،از
دو مــدل عاملــی مرتبــه اول اســتفاده شــده اســت .مدل هــای تــک عاملــی مرتبــه اول
مدل هایــی هســتند کــه در آنهــا تعــدادی از متغیرهــای مشــاهده شــده یــک متغیــر پنهــان
را شناســایی و ارزیابــی می کننــد (کیانــی .)84 :1395 ،بــرای تشــخیص میــزان اثرگــذاری
و معنــادار بــودن ارتبــاط آن هــا بــا یکدیگــر از مدلســازی معــادالت ســاختاری اســتفاده
شــد .ترکیــب دو مــدل انــدازه گیــری بــا هــدف شناســایی الگــوی روابــط میــان متغیرهــای
مســتقل و وابســته مــدل ســاختاری را بــه وجــود مــی آورد کــه مدلــی جامــع و انعطــاف
پذیــر اســت و بــا هــدف کشــف روابــط رگرســیونی و همبســتگی بیــن متغیرهــا مــورد
توجــه قــرار می گیــرد .در شــکل شــماره ( )2مــدل نهایــی تبییــن امنیــت گردشــگری و
اثــر آن بــر احســاس امنیــت ،وفــاداری و جــذب گردشــگر نشــان داده شــده اســت.
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در شــکل شــماره( )1ضرایــب متغیرهــای پنهــان و مشــاهده شــده بیرونــی گویه هــای
توصیــف کننــده متغیرهــای تحقیــق بــه صــورت اســتاندارد محاســبه شــده اســت .می تــوان
گفــت ایــن پارامتــر نوعــی وزن رگرســیونی اســت کــه در واقــع نشــان دهنــده کوواریانس
یــا ضریــب همبســتگی هــر متغیــر مشــاهده شــده بــا متغیــر پنهــان اســت کــه بــه نــام بــار
عاملــی خوانــده می شــود (وارثــی و همــکاران .)109 :1393 ،یافته هــای حاصــل از مــدل
نهایــی مــدل ســازی معــادالت ســاختاری نشــان داد در بیــن عوامــل شــکل دهنــده امنیــت
از نظــر گردشــگران نهایتــاً کــدام عوامــل نقــش مهمتــری را ایفــا می کننــد .یافته هــای
به دســت آمــده نشــان می دهــد در بیــن عوامــل تبییــن کننــده نحــوه برخــورد ســاکنان،
عامــل احتــرام مــردم بــه قومیــت و نــژاد گردشــگران بــا بــار عاملــی 0/55بیشــترین
همبســتگی را بــا متغیــر پنهــان نحــوه برخــورد ســاکنان داشــته اســت .عامــل رفتــار دوســتانه
و مهمان نــوازی بــا بــار عاملــی 0/48در جایــگاه دوم ،عامــل حفــظ حریــم شــخصی افــراد
توســط مــردم بــا بــار عاملــی0/45در رتبــه ســوم و عامــل رضایــت از نحــوه نــگاه مــردم بــا
بــار عاملــی 0/42در جایــگاه چهــارم قــرار گرفتــه اســت .نهایتـاً عامــل رضایــت از نحــوه
برخــورد مــردم بــار عاملــی  0/29را بــه خــود اختصــاص داده و دارای پایین تریــن میــزان

شناسایی عوامل موثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در رضایت ،وفاداری و جذب گردشگران (نمونه موردی :گردشگران اصفهان)

شکل :1مدل نهایی تبیین امنیت گردشگری و اثرات آن بر احساس امنیت ،وفاداری و جذب
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همبســتگی بــا متغیــر پنهــان خــود می باشــد و بــر ایــن اســاس وزن کمتــری در محاســبات
مربــوط بــه ایــن متغیــر پنهــان داشــته اســت.
در بیــن عوامــل جنبه هــای ملمــوس و دیــداری امنیــت ،عامــل رضایــت از نبــود حادثــه
جانــی و مالــی بــا بــار عاملــی0/82در باالتریــن میــزان همبســتگی بــا عامــل پنهــان خــود
قــرار گرفتــه اســت .عوامــل رضایــت از نبــود آشــوب و درگیــری ورضایــت از نبــود
خشــونت و نا امنــی بــا بــار عاملــی 0/4هــر دو در رتبــه دوم قــرار گرفته انــد .پــس از آن
عامــل رضایــت از ظاهــر افــراد حاضــر در محوطه هــای گردشــگری بــا بــار عاملــی0/44در
رتبــه ســوم قــرار گرفتــه و کمتریــن میــزان همبســتگی بــا عامــل جنبه هــای ملمــوس و
دیــداری امنیــت بــه عنــوان دومیــن عنصــر شــکل دهنــده امنیــت گردشــگری را داراســت.
ســومین عامــل تبییــن کننــده امنیــت از دیــدگاه گردشــگران مربــوط بــه بعــد امکانــات
کالبــدی اســت .در ایــن عامــل باالتریــن نقــش در شــکل دهــی امنیــت مربــوط بــه متغیــر
القــای حــس امنیــت توســط طراحــی فضاهــا و معابــر بــا بــار عاملــی  0/92بوده اســت .پس
از آن بــه ترتیــب وجــود عالئــم و تابلوهــای راهنمــا ،میــزان روشــنایی معابــر ،جایگــذاری
اماکــن در کنــار ایســتگاه پلیــس ،میــزان وســعت دیــد در معابــر و وجــود دیــد طبیعــی بــا
پوشــش گیاهــی بــه ترتیــب بــا بارهــای عاملــی  0/61، 0/69 ،0/70 ،0/87و  0/47قــرار
دارنــد .در نهایــت بایــد اشــاره کــرد مثبــت بــودن همــه بارهــای عاملــی نتایــج قابــل قبولــی
بــرای تبییــن امنیــت گردشــگران بــا اســتفاده از متغیرهــای پنهــان و مشــاهده شــده اســت.
در بیــن عوامــل ایجــاد احســاس امنیــت ،عامــل رضایــت از امنیــت مالــی و جانــی در
شــهر اصفهــان بــا بــار عاملــی 0/51در رتبــه نخســت همبســتگی بــا متغیــر پنهــان خــود قــرار
دارد .بعــد از آن عامــل احســاس امنیــت بــه هنــگام عبــور از معابــر شــهر بــا بــار عاملــی
0/49در رتبــه دوم قــرار گرفتــه اســت .عامــل احســاس آرامــش روانــی در شــهر اصفهــان
بــا بــار عاملــی 0/48در رتبــه ســوم و پــس از آن عامــل تمایــل بــه رفــت وآمــد هنــگام
شــب بــا بــار عاملــی 0/35در جایــگاه بعــدی قــرار گرفتــه اســت.
عامــل وفــاداری و رضایــت از حضــور بــا چهــار متغیــر شناســایی شــده اســت .در ایــن
بیــن متغیــر رضایــت از حضــور در پــارک بــا بــار عاملــی  0/78بیشــترین همبســتگی را بــا
متغیــر پنهــان خــود داشــته و نقــش بیشــتری را بــه خــود اختصــاص می دهــد .پــس از آن
عامــل تعــداد دفعــات بازدیــد از شــهر اصفهــان بــا بــار عاملــی 0/71جــای گــذاری شــده
اســت .عامــل میــزان انگیــزه بــرای معرفــی اصفهــان بــه ســایر گردشــگران در جایگاه ســوم
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تبییــن وفــاداری گردشــگران قــرار دارد و در نهایــت انگیــزه بــرای مســافرت و بازدیــد
مجــدد بــار عاملــی 0/69را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
یافته هــای مــدل ســاختاری ارائــه شــده در شــکل شــماره ( )1نشــان می دهــد کــه
نهایتــاً کــدام عوامــل دارای اهمیــت بیشــتری بــوده و تأثیــر بیشــتری بــر تبییــن امنیــت
گردشــگری داشــته اســت .نتایــج به دســت آمــده نشــان می دهــد کــه جنبه هــای
ملمــوس و دیــداری امنیــت بــا بــار عاملــی 0/93در جایــگاه نخســت تاثیرگذارتریــن
عوامــل قــرار گرفتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر می تــوان بیــان کــرد متغیــر پنهــان یــاد
شــده در تبییــن امنیــت گردشــگری بیشــترین وزن را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
پــس از آن امکانــات کالبــدی بــا بــار عاملــی  0/90در جایــگاه دوم شــکل دهــی امنیــت
گردشــگری در شــهر اصفهــان قــرار گرفتــه اســت .قــرار گرفتــن شــش متغیــر در عامــل
امکانــات کالبــدی نیــز گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه اثــرات امکانــات کالبــدی بــر
امنیــت توریســم دامنــه بیشــتری را بــه خــود اختصــاص داده انــد .عامــل نحــوه برخــورد
ســاکنان بــا بــار عاملی0/59رتبــه ســوم اثرگــذاری را بــه خــود اختصــاص داده اســت و
کمتریــن اثــر را در تبییــن امنیــت گردشــگری داشــته اســت .در نتیجــه فرضیــه اول تحقیــق
مــورد تأییــد قــرار می گیــرد.
در جــدول شــماره ( )2کــد هــر کــدام از متغیرهــای موجــود در مــدل نهایــی نشــان
داده شــده اســت .در ایــن تحقیــق تــک تــک متغیرهایــی کــه قابلیــت شناســایی هــر کــدام
از عوامــل پنهــان پنجگانــه را داشــته اند بــه صــورت مجــزا وارد فراینــد مــدل گردیــده و
بــر مبنــای شــاخص های بــرازش و ســطح معنــی داری در مــدل باقــی مانــده یــا حــذف
شــده انــد.

جدول شماره( )2متغیرهای نهایی شناسایی شده در مدل عاملی
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الیه اول

عامل

امنیت گردشگری()TS

نحوه برخورد
ساکنان
()A

امنیت گردشگری()TS
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امکانات کالبدی
))B

جنبه های
ملموس و
دیداری امنیت
()C
احساس امنیت
()E

وفاداری
و رضایت
ازحضور()F

شاخص

کد

احترام مردم به قومیت و نژاد مردم
حفظ حریم شخصی افراد توسط مردم
رضایت از نحوه نگاه مردم
رضایت از نحوه برخورد مردم
رفتار دوستانه و مهمان نوازی جامعه میزبان

A1
A2
A3
A4
A5

میزان روشنایی معابر
میزان و وسعت دید در معابر
وجود عالئم و تابلوهای راهنما
القای حس مالکیت توسط طراحی فضاها و معابر
وجود دید طبیعی با وجود پوشش گیاهی
جایگذاری اماکن در کنار ایستگاه پلیس

B1
B2
B3
B4

B5
B6

رضایت از نبود آشوب و درگیری
رضایت از نبود خشونت و ناامنی
رضایت از ظاهر افراد حاضر در منطقه
رضایت از نبود حادثه جانی و مالی

C1
C2
C3
C4

احساس آرامش روانی در اصفهان
رضایت از امنیت مالی و جانی
احساس امنیت هنگام عبور از معابر شهر
تمایل به رفت وآمد در هنگام شب

E1
E2
E3
E4

میزان بازدید از اصفهان در سال
انگیزه برای مسافرت و دیدار مجدد
میزان انگیزه برای معرفی اصفهان به دیگران
رضایت از حضور در اصفهان

F1
F2
F3
F4

بــه منظــور بررســی معنــاداری تفــاوت اثــر متغیرهــای آشــکار بــر متغیــر پنهــان و
نیــز متغیرهــای پنهــان بــر یکدیگربــه وزن هــای رگرســیونی مراجعــه می گــردد .مقــدار
( )C.Rکــه نســبت بحرانــی خوانــده می شــود از محاســبه نســبت مقــدار بــرآورد شــده
غیراســتاندارد بــرای پارامتــر ( )Estimateبــه خطــای معیــار ( )S.Eمحاســبه شــده بــرای
همــان پارامتــر حاصــل می شــود و نشــان می دهــد کــه در صــورت رد فرضیــه صفــری
کــه مقــدار ایــن پارامتــر را برابــر صفــر قــرار می دهــد ،تــا چــه حــد احتمــال خطــا وجــود

جدول( )3برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش

سطح معناداری

نسبت بحرانی

خطای معیار

برآورد غیراستاندارد

1/000

امنیت گردشگری

>---

E

1/000

امنیت گردشگری

>---

A

***

1/099 0/076 10/963

امنیت گردشگری

>---

B

***

7/537

1/860 0/225

امنیت گردشگری

>---

C

***

5/213

0/14

1/182

امنیت گردشگری

>---

F

***

8/319

1/032 0/116

احساس امنیت

>---

F

1/000

نحوه برخورد ساکنان

>---

A1

***

6/249

1/830 0/349

نحوه برخورد ساکنان

>---

A2

***

4/040

1/679 0/314

نحوه برخورد ساکنان

>---

A3

***

3/891

1/772 0/324

نحوه برخورد ساکنان

>---

A4

***

4/271

1/394 0/296

نحوه برخورد ساکنان

>---

A5
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دارد .مقادیــر ســه ســتاره (***) در ســتون ( )Pبــه معنــای تأییــد تفــاوت فرضیــه بــا
مقــدار صفــر اســت .بــه عبارتــی قضــاوت کــردن بــه وجــود تفــاوت معنــادار بیــن ضریــب
محاســبه شــده و صفــر ،بــه صفــر درجــه خطــا منجــر می شــود .بــا توجــه بــه اینکــه میــزان
خطــای تــا  5درصــد قابــل قبــول اســت بنابرایــن ،پارامتــر محاســبه شــده در همــه مــوارد
دارای تفــاوت معنــادار بــا صفــر اســت .در جــدول شــماره ( )3مقادیــر غیراســتاندارد،
خطــای معیــار ،نســبت بحرانــی و ســطح تحــت پوشــش (مقدار  ) Pنشــان داده شــده اســت.
نتایــج جــدول حاکــی از آن اســت کــه کلیــه پارامترهــای المــدا دارای تفــاوت معنــی
داری بــا مقــدار صفــر می باشــند .مقــدار  Pدر کلیــه روابــط کمتــر از  0/05اســت کــه
نشــان می دهــد کلیــه روابــط موجــود در مــدل مــورد حمایــت داده هــای تجربــی قــرار
گرفته انــد و ایــن اظهــارات بــرای نمونه هــای بزرگتــر جامعــه آمــاری مناســب اســت.
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1/000

امکانات کالبدی

>---

B1

***

8/793

1/432 0/997

امکانات کالبدی

>---

B2

***

8/584

1/638 0/343

امکانات کالبدی

>---

B3

***

7/313

1/723 0/234

امکانات کالبدی

>---

B4

***

5/624

1/467 0/320

امکانات کالبدی

>---

B5

***

5/333

1/787 0/503

امکانات کالبدی

>---

B6

1/000

جنبه های دیداری و ملموس امنیت

>---

C1

***

9/442

1/202 0/345

جنبه های دیداری و ملموس امنیت

>---

C2

***

9/419

1/899 0/777

جنبه های دیداری و ملموس امنیت

>---

C3

***

7/701

1/311 0/614

جنبه های دیداری و ملموس امنیت

>---

C4

1/000

احساس امنیت

>---

E1

***

4/049

1/431 0/207

احساس امنیت

>---

E2

***

7/011

1/506 0/714

احساس امنیت

>---

E3

***

6/078

1/088 0/661

احساس امنیت

>---

E4

1/000

وفاداری و رضایت از حضور

>---

F1

***

9/919

1/888 0/302

وفاداری و رضایت از حضور

>---

F2

***

6/540

1/714 0/330

وفاداری و رضایت از حضور

>---

F3

***

7/055

1/014 0/396

وفاداری و رضایت از حضور

>---

F4

منبع:یافته های پژوهش1395 ،
پــس از بررســی معنــی داری پارامترهــا بــا مقــدار صفــر بــه ارزیابی مــدل نهایــی پژوهش
توســط شــاخص های بــرازش پرداختــه می شــود .ارزیابــی مــدل ســاختاری بــا اســتفاده
از شــاخص های بــرازش مــدل صــورت می گیــرد .بــرای ارزیابــی برازندگــی الگــوی
معــادالت ســاختاری از چنــد شــاخص اســتفاده می شــود (صالحــی و همــکاران،1393 ،
ص  .)13 -12در جــدول شــماره( )4شــاخص های اصلــی بــرازش مــدل نشــان می دهــد
داده هــای پژوهــش بــه خوبــی توانســته اند مــدل مفهومــی پژوهــش را نمایندگــی کننــد.

جدول شماره( )4شاخص های اصلی برازش مدل مرتبه دوم
شاخص
درجه آزادی

DF

109

-

خی دو بهنجار

CMIN/DF

3/424

قابل قبول

شاخص نیکویی برازش

GFI

0/911

قابل قبول

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

AGFI

0/935

قابل قبول

شاخص نیکویی برازش مقتصد

PGFI

0/705

خوب

شاخص بهنجار بنتلر و بونت

NFI

0/958

خوب

شاخص برازش نسبی

RFI

0/893

قابل قبول

شاخص برازش افزایشی

IFI

0/959

خوب

شاخص برازش توکر  -لوئیس

TLI

0/987

خوب

برازش تطبیقی

CFI

0/964

خوب

شاخص نسبت اقتصاد

PRATIO

0/539

قابل قبول

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

0/581

قابل قبول

شاخص برازش تطبیقی مقتصد

PCFI

0/618

خوب

ریشه دوم مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/072

قابل قبول

منبع:یافته های پژوهش
فرضیــه دوم پژوهــش بیــان می کنــد امنیــت گردشــگری اثــر معنــاداری بــر احســاس
امنیــت ،وفــاداری و رضایــت از حضــور گردشــگران دارد .نتایــج حاصــل از مدلســازی
معــادالت ســاختاری ارتبــاط بیــن امنیــت گردشــگری در شــهر اصفهــان و اثــر آن بــر
احســاس امنیــت را بــا بــار عاملــی  0/56مــورد تأییــد قــرار می گیــرد .همچنیــن بارعاملــی
 0/47بــرای ارتبــاط امنیــت گردشــگری در اصفهــان بــا وفــاداری و رضایــت از حضــور
نشــان از تأثیرپذیــری معنــادار شــاخص یــاد شــده از امنیــت گردشــگری دارد .بــه منظــور
بررســی معنــاداری تفــاوت اثــر متغیرهــای پنهــان بــر یکدیگــر بــه وزن هــای رگرســیونی
مراجعــه می گــردد .نتایــج در جــدول شــماره ( )5بیــان شــده اســت .مقادیــر ســه ســتاره
(***) در ســتون ســطح معنــاداری بــه معنــای تأییــد تفــاوت فرضیــه بــا مقــدار صفــر
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اســت .بــه عبارتــی قضــاوت کــردن بــه وجــود تفــاوت معنــادار بیــن ضریــب محاســبه
شــده و صفــر ،بــه صفــر درجــه خطــا منجــر می شــود .بــا توجــه بــه اینکــه میــزان خطــای
تــا  5درصــد قابــل قبــول اســت بنابرایــن ،پارامتــر محاســبه شــده در همــه مــوارد دارای
تفــاوت معنــادار بــا صفــر اســت
جدول شماره ( )5برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش برای بررسی ارتباط بین امنیت
گردشگری ،بر احساس امنیت ،وفاداری و رضایت از حضور
سطح
معناداری
***

نسبت خطای
بحرانی معیار
5/213

0/14

برآورد
غیراستاندارد
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1/000

امنیت گردشگری

>---

احساس امنیت()E

1/182

امنیت گردشگری

>---

وفاداری و رضایت از
حضور()F

در فرضیــه ســوم پژوهــش اثــر گــذاری احســاس امنیــت بــر وفــاداری و رضایــت
گردشــگران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .طبــق نتایــج ارائــه شــده در شــکل شــماره
( )2و نگاهــی بــه بارهــای عاملــی ارتبــاط بیــن احســاس امنیــت ،وفــاداری و رضایــت از
حضــور بــا بــار عاملــی  0/98مــورد تأییــد قــرار می گیــرد کــه نشــان از اثــر و اهمیــت
فــوق العــاده احســاس امنیــت بــر رضایــت و توســعه گردشــگری داشــته اســت .بــه منظــور
بررســی معنــاداری تفــاوت اثــر متغیرهــای پنهــان بــر یکدیگربــه وزن هــای رگرســیونی
مراجعــه می گــردد .نتایــج در جــدول شــماره ( )6بیــان شــده اســت .مقــدار نســبت
بحرانــی نشــان می دهــد کــه در صــورت رد فرضیــه صفــری کــه مقــدار ایــن پارامتــر را
برابــر صفــر قــرار می دهــد ،تــا چــه حــد احتمــال خطــا وجــود دارد .مقادیــر ســه ســتاره
(***) در ســتون ســطح معنــاداری بــه معنــای تأییــد تفــاوت فرضیــه بــا مقــدار صفــر
اســت .بــه عبارتــی قضــاوت کــردن بــه وجــود تفــاوت معنــادار بیــن ضریــب محاســبه
شــده و صفــر ،بــه صفــر درجــه خطــا منجــر می شــود .بــا توجــه بــه اینکــه میــزان خطــای
تــا  5درصــد قابــل قبــول اســت بنابرایــن ،پارامتــر محاســبه شــده در همــه مــوارد دارای
تفــاوت معنــادار بــا صفــر اســت.

جدول شماره( )6برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش برای ارتباط بین احساس امنیت،
وفاداری و رضایت از حضور
نسبت خطای
سطح
معناداری بحرانی معیار

برآورد
غیراستاندارد
1/032

احساس امنیت

<---

وفاداری و رضایت از
حضور ()F

نتیجه گیری
گردشــگری از دیربــاز بــا اشــکال متنــوع در جوامــع بشــری ،ســیر تکاملــی خــود را
طــی کــرده اســت و همــواره امنیــت در شــکل گیــری و ســیر نزولــی یــا صعــودی آن
اثرگــذار بــوده اســت بــه طــوری کــه می تــوان بیــان نمــود امنیــت و گردشــگری دو
عنصــر وابســته بــه یکدیگــر هســتند کــه در فراینــد یــك تعامــل دوجانبــه تأثیــر متقابــل
افزایشــی یــا کاهشــی نســبت بــه هــم دارنــد .بــا توجــه بــه هــرم نیازهــای آبراهــام مازلــو نیاز
بــه امنیــت دومیــن نیــاز انســان بــوده و تــا ایــن نیــاز بــرآورده نشــود گردشــگران در مقصــد
گردشــگری احســاس رضایــت و در نتیجــه وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری نخواهنــد
داشــت .در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع در پژوهــش حاضــر عوامــل موثــر
بــر ایجــاد امنیــت گردشــگری در شــهر اصفهــان مدلســازی شــده و در ادامــه اثــر آن بــر
میــزان احســاس امنیــت و وفــاداری و رضایــت گردشــگران ســنجیده شــده اســت .نتایــج
حاصــل از کاربــرد مدلســازی معــادالت ســاختاری نشــان می دهــد کــه نهایتــاً کــدام
عوامــل دارای اهمیــت بیشــتری بــوده و تأثیــر بیشــتری بــر تبییــن امنیــت گردشــگری
داشــته اســت .نتایــج به دســت آمــده نشــان می دهــد کــه جنبه هــای ملمــوس و دیــداری
امنیــت بــا بــار عاملــی  0/93در تبییــن امنیــت گردشــگری بیشــترین وزن را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .پــس از آن امکانــات کالبــدی بــا بــار عاملــی  0/90در جایــگاه
دوم شــکل دهــی امنیــت گردشــگری در شــهر اصفهــان قــرار گرفتــه اســت .عامــل نحــوه
برخــورد ســاکنان بــا بــار عاملی0/59رتبــه ســوم اثرگــذاری را بــه خــود اختصــاص داده
اســت و کمتریــن اثــر را در تبییــن امنیــت گردشــگری بــه خــود اختصــاص داده اســت .بــه
ایــن ترتیــب بــا معنــادار شــدن اثــر عوامــل مــورد بررســی بهبــود میــزان روشــنایی معابــر،
افزایــش وســعت و میــدان دیــد در معابــر گردشــگری ،نصــب عالئــم و تابلوهــای راهنمــا
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8/319

0/116
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در خصــوص مراکــز و مناطــق گردشــگری اصفهــان ،افزایــش پوشــش گیاهــی در مناطــق
شــهری و نیــز تربیــت پلیــس راهنمــای گردشــگری می توانــد در بهبــود و ارتقــای امنیــت
گردشــگران و بالطبــع توســعه گردشــگری اثرگــذار باشــد .همچنیــن آمــوزش جامعــه
محلــی در خصــوص احتــرام بــه قومیــت و نــژاد گردشــگران ،پرهیــز از برخوردهــای
غیــر منصفانــه ،حفــظ حریــم شــخصی افــراد و رفتــار دوســتانه تــوأم بــا مهمــان نــوازی،
تربیــت نیــروی انســانی ماهــر و آشــنا بــه زبان هــای بیــن المللــی نیــز در بهبــود و رونــق
گردشــگری اثــرات مثبتــی خواهــد داشــت .ایجــاد فضــای امــن مبتنــی بــر نبــود حادثــه
جانــی و مالــی ،عــدم وجــود خشــونت و ناامنــی و نبــود آشــوب و درگیــری ،جلوگیــری
از وقــوع رخدادهــا و حــوادث داخلــی بــر علیــه گردشــگران ،نیــز رشــد گردشــگری را بــه
همــراه خوهــد داشــت.
همچنیــن ارتبــاط بیــن امنیــت گردشــگری در شــهر اصفهــان و اثــر آن بــر احســاس
امنیــت را بــا بــار عاملــی  0/56مــورد تأییــد قــرار می گیــرد .بارعاملــی  0/47بــرای ارتبــاط
امنیــت گردشــگری در اصفهــان بــا وفــاداری و رضایــت از حضــور نشــان از تأثیرپذیــری
معنــادار شــاخص یــاد شــده از امنیــت گردشــگری دارد .نگاهــی به بارهــای عاملــی ارتباط
بیــن احســاس امنیــت ،وفــاداری و رضایــت از حضــور بــا بــار عاملــی  0/98مــورد تأییــد
قــرار می گیــرد کــه نشــان از اثــر و اهمیــت فــوق العــاده احســاس امنیــت بــر رضایــت و
توســعه گردشــگری داشــته اســت.
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( )1393بررســی اثــرات فصلــی بــودن فعالیتهــای گردشــگری بــر امنیت شــغلی شــاغلین
بخــش گردشــگری شــهر ســرعین ،فصلنامــه برنامــه ریــزی منطقــه ای ،ســال چهــارم،
شــماره  ،15صص.44-29
●●حیــدری چیانــه ،رحیــم ،ســلطانی ،ناصــر( )1393تحلیلــی بــر نقــش ثبــات سیاســی و
امنیــت بــر توســعه صنعــت گردشــگری در منطقــه خاورمیانــه ،جغرافیــا و برنامــه ریــزی
محیطــی ،ســال ،25شــماره  ،2صــص .228-209
●●خلیفــه ســلطانی ،ســید محســن ،معینــی طبــاء ،فاطمــه ســادات ،قالنــی ،نســرین ()1390
بررســی عوامــل موثــر بر احســاس امنیــت گردشــگران خارجــی در اصفهــان ،پژوهشهای
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راهبــردی نظــم و امنیــت اجتماعــی ،ســال اول ،شــماره اول ،صــص .58-39
●●خواجــه شــاهکوهی ،علیرضــا ،مدانلــو جویبــاری ،مســعود ( )1391نقــش احســاس
امنیــت در توســعه گردشــگری نواحــی مــرزی آســتارا ،همایــش ملــی شــهرهای مــرزی
و امنیــت ،چالشــها و رهیافتهــا ،صــص .12-1
●●خــوش فــر ،غالمرضــا ،اســفندیان ،آزیتــا ،رحمانــی ،مریــم ( )1392بررســی احســاس
امنیــت فــردی و اجتماعــی از دیــدگاه گردشــگران و عوامــل مؤثــر بــر آن مطالعــه ی
مــوردی :گردشــگران منطقــه ی گردشــگری ناهارخــوران و النگــدره ی شــهر گــرگان
مجلــه ی برنامــه ریــزی و توســعه گردشــگری ســال دوم ،شــماره ی  ،6صــص -181
.202
●●رهنمــا ،محمدرحیــم ،اجــزائ شــکوهی ،محمــد ،صمــدی ،رضــا( )1393برنامــه ریــزی
و آمایــش راهبردهــای ارتقــای امنیــت زائــران و گردشــگران شــهر مشــهد بــا تلفیــق
مدلهــای برنامــه ریــزی اســتراتژیک و تحلیــل شــبکه ( ،)ANP-SWOTمجلــه آمایــش
جغرافیایــی فضــا ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی دانشــگاه گلســتان ،ســال چهــارم ،شــماره
مسلســل دوازهــم ،صــص.122-101
●●رمضــان زاده لســبویی ،مهــدی ،اکبریــان رونیــزی ،ســعیدرضا ،رمضانــی فــر،
حدیثــه( )1394توســعۀ گردشــگری در شــهرهای ســاحلی و امنیــت اجتماعــی،
پژوهش هــای جغرافیــای برنامــه ریــزی شــهری ،دوره ،3شــماره  ،3صــص .324-309
●● -زیــاری ،کرامــت اهلل( )1390بررســی آســایش و امنیــت در محله هــای شــهر یــزد.
پژوهش-هــای جغرافیــای انســانی .شــماره  ،1صــص.11-1
●●ســلیمی ســبحان( )1393امنیــت و توســعه پایــدار گردشــگری در شــهر تهــران،
پژوهشــنامه جغرافیــای انتظامــی ،ســال دوم ،شــماره هشــتم ،صــص.128-97
●●ســونمز ،ســویا ،گرافــه ،آلــن (  ) 1388تأثیــر خطــر تروریســم بــر تصمیــم گیــری در
گردشــگری ترجمــه ســمانه كمالــی راد ،مجموعــه مقــاالت توریســم و تروریســم
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان ،دفتــر تحقیقــات كاربــردی.
●●شــادمان فخــر آبــادی ،اعظــم ،شــادمان فخرآبــادی ،روح اهلل( )1391بررســی
رابطه ی صنعــت گردشــگری بــا افزایــش احســاس امنیــت گردشــگران در ایــران،
فصلنامــه انتظــام اجتماعــی ،ســال پنجــم ،شــماره  ،3صــص .186-171
●●شــاهیوندی،احمد ،رئیســی وانانــی ،رضــا ،ســلطانی ،مرضیــه ( )1390تأثیــر امنیــت
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روانــی و اجتماعــی بــر جــذب گردشــگران خارجــی (نمونــه مــوردی گردشــگران
خارجــی وارد شــده بــه شــهر اصفهــان در ســال  ،)1389نظــم و امنیــت اجتماعــی ،دوره
 ،4شــماره ،1صــص .165-137
●●شــکربیگی ،عالیــه ،آقایــی نــور ،مریــم ،قبــادی ،عباس ،عبــدال علی پــور ،قــادر()1390
بررســی تاثیررســانه های جمعــی بــر احســاس امنیــت اجتماعــی فصلنامــه دانــش
انتظامــی ،ســال ســیزدهم ،شــماره  4صفحــات .61-31
●●صالحــی ،رضــا ،نعمتــی ،مرتضــی ،امــان پــور ،ســعید( )1393بررســی ســازوکار
تأثیرگــذاری شــاخص های ســرمایه اجتماعــی در حکمروایــی مطلــوب شــهری
بــا اســتفاده از  Amosمطالعــه مــوردی :شــهر نســیم شــهر ،مجلــه علمــی  -پژوهشــی
برنامه ریــزی فضایی(جغرافیــا) ،ســال چهــارم ،شــماره اول( ،پیاپــی  ،)12ص .24 -1
●●صالحــی امیــری ،ســید رضــا ،افشــاری نــادری ،افســر( )1390مبانــی نظــری و راهبــردی
ارتقــای امنیــت اجتماعــی و فرهنگــی در تهــران ،فصلنامــه راهبرد ،ســال بیســتم ،شــماره
 ،59صــص .76-49
●●صالحی امیری ،سیدرضا ( )1386مفاهیم و نظریه های فرهنگی ،تهران ،انتشارات ققنوس.
●●صمدیــان ،منیــر الســادات ،زمانــی ،طوبــی( )1388تأثیــر ابعــاد گردشــگری بــر امنیــت،
مجموعــه مقــاالت اولیــن همایــش امنیــت و توســعه گردشــگری ،دانشــگاه آزاد
اســامی نجــف آبــاد.
●●صفــاری راد ،علــی ،تحویلــداری ،میثــم ( )1394تحلیلــی برنقــش امنیــت در فضاهــای
شــهری بــا رویکــرد توســعه گردشــگری شــهری و بــا تاکیــد بــر مولفه هــای امنیــت
ســاز فضاهــای عمومی(مطالعــه موردی:شــهر تالــش) ،همایــش ملــی عمــران و معمــاری
بــا رویکــردی بــر توســعه پایــدار.
●●عبدلــی ،اصغــر ،محمــدی ،جمــال ،ابراهیــم ،رضــا ( )1393تحلیلــی بــر میــزان احســاس
امنیــت اجتماعــی گردشــگران شــهری اصفهــان ،نشــریه علمــی پژوهشــی جغرافیــا و
برنامــه ریــزی ،ســال  ،18شــماره  ،50صــص .257-235
●●غالمحســینی ،رحیــم ،کالنتــری ،محســن ،احمــدی ،فرزانــه( )1392تأثیــر نورپــردازی
در امنیــت شــهری وتوســعه گردشــگری (مطالعــه مــوردی :کالن شــهر شــیراز)،
فصلنامــه برنامــه ریــزی منطقــه ای ،ســال ســوم ،شــماره  ،9صــص .75-67
●●قرایــی ،فریبــا ،راد جهانبانــی ،نفیســه ،رشــیدپور ،نازیــا ( )1389بررســی و ســنجش
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حــس امنیــت در مناطــق مختلــف شــهری نمونــه مــوردی :مناطــق 2و  11تهــران،
آرمانشــهر ،شــماره  ،4صــص .32-17
●●قدرجانــی ،راضیــه ،خانیــان ،مجتبــی ،قیطرانــی ،نیمــا ( )1391تاثیــر امنیــت فضاهــای
عمومــی بــر صنعــت گردشــگری ،اولیــن همایــش منطقــه ای معمــاری و معمــاری
پایــدار ،شهرســازی ایــذه (خشــت اول).
●●گیدنز ،آنتونی ( )1377پیامدهای مدرنیته ،ترجمه حسن ثالثی ،تهران ،نشر مرکز.
●●لطفــی فــر ،مجتبــی ،یغفــوری ،حســین ( )1391بررســی نقــش امنیــت در توســعه
گردشــگری ،مــورد شناســی ،چابهــار ،اولیــن همآیــش ملــی توســعه ســواحل مکــران و
اقتــدار دریایــی جمهــوری اســامی ایــران 30-28 ،بهمــن.
●●مؤیدفــر ،ســعیده ،تقوایــی ،مســعود ،زنگــی آبــادی ،علــی( )1393امنیت گردشــگران با
تأکیــد بــر مؤلفه هــای مدیریــت بحــران گردشــگری ،پژوهشــنامه جغرافیــای انتظامــی،
ســال دوم ،شــماره هفتــم ،صــص .24-1
●●موتیمــر ،دیویــد ،)1380( ،فراســوی اســتراتژی ،اندیشــه انتقــادی و مطالعــات امنیتــی
نویــن ،ترجمــه محمــود عســگری ،فصلنامــه مطالعــات راهبــردی ،ســال چهــارم،
شــماره .13
●●نویــد نیــا ،منیــژه ،)1382( ،درآمــدی بــر امنیــت اجتماعــی ،فصلنامــه مطالعــات
راهبــردی ،ســال ششــم ،شــماره .1
●●نویدنیــا ،منیــژه ،)1388( ،امنیــت اجتماعــی ،چــاپ اول ،تهــران ،پژوهشــکده مطالعــات
راهبردی.
●●وارثــی ،حمیدرضــا ،صفرآبــادی ،اعظــم ( )1393نقــش عوامــل اجتماعــی گردشــگری
در توســعه گردشــگری شــهری ،مــورد مطالعــه شــهر اصفهــان ،مطالعــات جامعــه
شــناختی شــهری ،ســال چهــارم ،شــماره دوازدهــم ،صــص .128-101
●●هزارجریبــی ( )1390بررســی احســاس امنیــت اجتماعــی از منظــر توســعه گردشــگری،
مجلــه جغرافیــا و برنامــه ریــزی محیطــی ،ســال  ،22شــماره پیاپــی  ،42شــماره  ،2صــص
.143-121
●●هال ،جكینز( )۱۳۸۲سیاستگذاری جهانگردی ،دفتر پژوهشهای علمی و فرهنگی.
●●Abraham Pizam and Yoel Mansfeld (2006) Toward a Theory of
Tourism Security, DOI: 10.1016/B7-8.50004-7898-7506-0-978.
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