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  1تأثير امنيت رواني و اجتماعي بر جذب گردشگران خارجي
  )1389نمونه موردي گردشگران خارجي وارد شده به شهر اصفهان در سال (

  
  2احمد شاهيوندي
  3رضا رييسي واناني
  4مرضيه سلطاني

  
 2/8/90 :رشيخ پذيتار                           4/4/90: خ وصوليتار

  

  چكيده
ت گردشگري به عنوان يك صنعت جذاب، پويا، درآمدزا و هاي اخير، صنع در سال

يكي از عواملي كه سبب توسعة پايدار اين . اثربخش خود را در جهان مطرح ساخته است
هدف از انجام اين پژوهش . باشد صنعت شده، امنيت و احساس آن در نزد گردشگران مي

رد شده به شهر تعيين نقش امنيت رواني و اجتماعي در جذب گردشگران خارجي وا
  . باشد اصفهان مي

جامعة آماري گردشگران خارجي . روش تحقيق به صورت توصيفي و تحليلي بوده
نفر به صورت  320باشد كه از بين آنها تعداد  مي 1389وارد شده به شهر اصفهان در سال 

ا ها در ارتباط بمحقق ساخته به جمع آوري نظرات آنتصادفي انتخاب و از طريق پرسشنامه 
هاي آماري  براي بررسي فرضيات تحقيق از آزمون. امنيت و گردشگري پرداخته شده

  .تحليل عاملي و رگرسيون گام به گام استفاده شده است
دهد كه درصد بااليي از گردشگران خارجي از وضعيت  ها و نتايج نشان مي يافته

رت به اين شهر مساف ددارنو تمايل   امنيت اجتماعي و رواني در شهر اصفهان رضايت داشته
دهد كه بين امنيت اجتماعي و رواني و انگيزه مسافرت  مي بررسي فرضيات نيز نشان. كنند

                                                 
  .اين پژوهش با حمايت دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان تدوين و نگارش يافته است -1
  دانشگاه اصفهاناز ري دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شه -2
 پژوهشي سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا و عضو هيئت علمي -3

   ريزي استانداري چهارمحال و بختياري و كارشناس معاونت برنامه ريزي شهري كارشناس ارشد برنامه -4
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درصد از انگيزه گردشگران در  21حدود . به شهر اصفهان رابطة معناداري وجود دارد
درصد ديگر مربوط  79مسافرت به شهر اصفهان مربوط به وجود امنيت اجتماعي و رواني و 

  .باشد هاي تاريخي و توريستي در اين شهر مي وجود جاذبهبه 
  

امنيت رواني، امنيت اجتماعي، صنعت گردشگري، گردشگر، شهر  :يديواژگان كل
  .اصفهان

  

  مقدمه
هاي  تواند ويژگي باشد كه اين الگو مي ه كنندة الگوهاي جديدي ميئگردشگري، ارا

همچنين نمـايش دهندة  د؛ينماهي و ساماند دهد شخصيتي و فضاي زندگي مردم را تغيير
كه در آن سرزمين  هستندمردمـاني  هاها و اعتقـاد ارزش ،هاي ساختـار جامعـه ويژگي

سازمان جهاني گردشگري، معتقد است با توجه به  .)35ص1،1998نگرير(سكونت دارند
، درآمد حاصل از صنعت گردشگري در 90درصدي اين صنعت در دهة  5تا  4رشد 
 تريليون دالر و تعداد گردشگر به يك ميليارد نفر خواهد رسيد 5/1ش از بي 2010سال

به همين دليل گردشگري يكي از صنايع پيشروي ). 27ص  ،1382مدهوشي و ناصرپور، (
تأثير ) در مقابل جرم و تروريسم(اي است و امنيت  جهان و ابزار توسعة اقتصادي عمده

عالوه بر اين، هنگامي كه مقامات . ادي داردابي منافع اقتصي بر گردشگري و جهت ييباال
باشد،  دهند و مسائل گردشگري براي آنها مهم مي دولتي نسبت به گردشگري اهميت مي

دهند و  عالقة بيشتري نسبت به تأمين نيازهاي مجامع محلي گوناگون از خود نشان مي
  ).1 ص، 2007هال، ( كنند مي خدمات بهتري به عموم مردم ارائه

هاي گردشگري تاريخي و طبيعي فراوان و منحصر به فردي  ران داراي جاذبهكشور اي
المللي ايران تأثير منفي داشته و متعاقباً  ترين مسائلي كه در وجهة بين يكي از مهم. است

تأثير قرار داده است، تبليغات منفي در زمينة عدم وجود امنيت  جذب گردشگر را تحت
اين مسئله باعث شده كشور ايران به عنوان يكي از . اشدب براي گردشگران در اين كشور مي

                                                 
1. Ringer 
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مقاصد گردشگري با پتانسيل بسيار باال، در مقايسه با ساير كشورهاي جاذب گردشگر، 
هاي به عمل آمده ثابت شده سياست  براساس بررسي. وضعيت رضايت بخشي نداشته باشد

هاني شدن، اين ضعف ايران در زمينة گردشگري در سطح جهاني ضعيف بوده و پديدة ج
ترين  شهر اصفهان نيز به عنوان يكي از مهم. )7ص، 2006 ،1ييتوال( تر ساخته است را نمايان

باشد كه تاريخ و سابقة آن به  ميهاي گردشگري فراوان  شهرهاي تاريخي ايران با جاذبه
با هاي تاريخي ايران، از شهرهاي بزرگ و  اين شهر در عموم دوره. رسد قدمت ايران مي

هاي با ارزش و شمـار  اصفهان عالوه بر دارا بودن بافت. رود يماهميت اين كشور به شمار 
عظيمي از بنـاهاي تاريخي، كه بعضي از آنها جزء آثار با ارزش تاريخ معمـاري جهـان 

ترين  بندي شهري نيز، برجسته زيبايي، عملكرد، صالبت، استواري و استخوان از نظر باشد، مي
تعداد ). 5 ص ،1379 مشاورين شارمند،(و جزء معدود شهرهاي دنيا است  شهر ايران

هاي قبل روند رو به كاهشي داشته و يكي از  گردشگران وارد شده به اين شهر نسبت به سال
اي بر كاهش ورود گردشگران خارجي به اين شهر داشته  مسائل مهمي كه تأثير عمده

  .در اين شهر شده استتبليغات منفي است كه نسبت به عدم امنيت 
بررسي وضعيت امنيت شهر اصفهان از منظر گردشگران هدف از انجام اين پژوهش 

خارجي و همچنين سنجش اثر امنيت اجتماعي و رواني بر مسافرت گردشگران خارجي به 
  .مي باشدشهر اصفهان 

ت با توجه به اهداف تحقيق، فرضياتي كه براي اين پژوهش در نظر گرفته شده اين اس
بين امنيت رواني و اجتماعي و انگيزه مسافرت گردشگران خارجي به شهر اصفهان  :كه

  .رابطة معناداري وجود دارد
 

  پيشينه تحقيق
هاي اخير مطالعات زيادي در ارتباط با امنيت و اثر آن بر صنعت گردشگري  در سال

شگران، به تعداد زيادي از اين مطالعات نشان از كاهش تعداد گرد. صورت گرفته است
محققان بسياري دربارة احتمال تأثير جدي . بوده استامنيتي  يهاو تهديد هابروز خطر ليدل

                                                 
1. Tavallai 
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بالياي طبيعي مانند . اند حوادث طبيعي يا عامل انساني به صنعت گردشگري هشدار داده
آشوب سياسي، شورش، تروريسم، قيام،  :زلزله، سيل و همچنين مخاطرات انساني مانند

هاي  گذارد، مخصوصاً هنگامي كه در رسانهأثير منفي بر رفتار مشتريان ميجرم و جنگ ت
، 3، گارتنر و شن1991، 2؛ ميلو و يودر1998، 1هورلي(جمعي به تصوير كشيده شوند 

؛ 1998، 6؛ سونمز و گرافه1997و همكاران،  5؛ پيزام1996، 4؛ الحمود و آرمسترانگ1992
 9؛ فيتيچينگر1999؛ سونمز و همكاران، 1999، 8؛ منسفيلد1999، 7ديمانچه و ليپتيك

و  ياسل() 2004، 11؛ نيوماير2002، 10؛ سونمز و سرياكايا2001وهمكاران، 
به بررسي تأثير حوادث امنيتي بر  مطالعات خود،در  13پيزام و منسفيلد .)22ص12،2009بول

منيتي مسافرت گردشگران و انتخاب مقصد گردشگري پرداخته اند، به عقيده آنها حوادث ا
تواند تأثير  هاي شهري، اين حوادث مي جرم، جنگ و درگيري، تروريسم و آشوب :مانند
داشته اي بر عدم جذابيت مقصد گردشگري و عدم سفر گردشگران به آن مكان  عمده
  .)1982 پيزام و منسفيلد،(باشد

طي يك بررسي در سراسر اياالت متحده، دريافت كه ارتباط كمي ميان ) 1992(پيزام 
اگر چه وي در مطالعات بعدي خود كه بر روي . م وجود دارديگردشگري و وقوع جرا

م سازمان يهاي متفاوت انجام داد، دريافت كه گردشگري موجب افزايش جرافرهنگ
نيز در مطالعة منطقه هاوايي دريافتند كه افزايش تعداد  14فوجي و ماك. گردديافته مي

ر سرقت منازل مسكوني و زورگيري داشته است ب يريچشمگگردشگران تأثير فزآينده و 
  ).265 ، ص1388دي آلبا كوثر و الروي، (

                                                 
1. Hurley 
2. Milo & Yoder 
3. Gartner & Shen 
4. Alhemoud & Armstrong 
5. Pizam  
6. Sonmez & Graefe 
7. Dimanche & Lepetic 
8. Mansfeld, 
9. Feichtinger  
10. Sonmez & Sirakaya 
11. Neumayer 
12. Asli & Boylu 
13. Pizam & Mansfield 
14. Fuji & Mac 
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اي به وضعيت گردشگري در كشورهاي عربي از جمله مصر اشاره  در مقاله 1ينرااست
اند به نحو مطلوبي درآمدزايي  هاي گردشگري فراوان نتوانسته كند كه با وجود جاذبه مي

ل عدم درآمدزايي را نبود امنيت تهديدهاي اجتماعي و رواني و ترين عل ينر مهمااست. نمايند
كه جهت بهبود اين وضعيت، لزوم توجه به امنيت  داند يمرساني بهينه  عدم خدمات

اي به بررسي  در مقاله 2هالهمچنين . )2006 نر،ياستا( گردشگران را ضروري دانسته است
ترين مشكالت گردشگري  وضعيت گردشگري در كشورهاي جهان سوم و برخي از مهم

هاي جهان اين كشورها از جمله نبود امنيت رواني و جاني پرداخته و بر لزوم توجه دولت
 از طريق ايجاد پليس گردشگري تأكيد نموده است ها سوم در جهت از بين بردن اين معضل

   ).2008 هال،(
هاي روش راهنمايي در جهت ارائه«كتابي را تحت عنوان  كميسيون اتحاديه اروپا

اين كتاب در . تدوين نموده »مناسب براي توسعة پايدار گردشگري در جزاير كارائيب
مديريت مناسب، بازار، حمل و نقل، حفظ محيط زيست، : شش فصل تنظيم شده و شامل

هاي تفريحي و  فناوري اطالعات و ارتباطات، سالمتي و آسايش و امنيت در محيط
رين فصول اين كتاب در ارتباط با امنيت و اثر آن بر ت يكي از مهم. باشدمي گردشگري

در اين بخش يكي از علل عدم استقبال گردشگران را در . استتوسعه پايدار گردشگري 
برخي از مناطق دنيا، ناشي از نبود امنيت جاني، مالي، رواني، زيست محيطي و بهداشتي 

اط با نحوة ايجاد امنيت در در پايان اين كتاب به ارائه راهكارهايي در ارتب. دانسته
ون يسيگزارش كم(هاي گردشگري و تأثير آن بر جذب گردشگر پرداخته است محيط
با (اولين كنفرانس مطالعاتي در مورد امنيت گردشگري و خطرها  همچنين .)3،2008اروپا
 4توسط دانشگاه ميد سويدن 1995در سال ) المللي گردشگري و خطركنفرانس بين: عنوان

محققان، نمايندگان صنعت گردشگري و اصحاب رسانه كه از بيست . برگزار شد در سوئد
اين . ندنمودكشور جهان به اين كنفرانس آمده بودند موضوع را در ابعاد جهاني بررسي 

                                                 
1. A.Steiner 
2. Hall 
3. European Commission 
4. Mid Sweden 
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شركت . گردهمايي نقش بسيار مهمي در افزايش آگاهي نسبت به ايمني گردشگري داشت
المللي با توجه به سترش گردشگري بينكنندگان در كنفرانس بر نياز ضروري به گ

كيد داشتند، همچنين بر اهميت رسانه در مقولة سفر، ايمني گردشگري أموجود ت يهاخطر
 ايمني و امنيت براي ساكنان و بازديد  هاي محلي به منظور تأمين و نياز به ايجاد شبكه
گزار گرديد ميزان در كنفرانسي كه چهار ماه بعد در كاخ سفيد بر. كنندگان تأكيد كردند

  ).123ص  ،1388سونمز و گرافه، (ها در مورد امنيت مسافران بيشتر روشن شد  نگراني
ها و مطالعاتي كه در ايران در ارتباط با امنيت و گردشگري صورت  برخي از فعاليت

  :باشد ير ميبه شرح زگرفته 
ارجي انجام اي كه بر روي اثر تبليغات در جذب جهانگردان خ ملكي جو، با مطالعه

افزايش جذب جهانگردان درجهت افزايش درآمدهاي داده، با ارائه راهكارهايي به دنبال 
همچنين به نقش تبليغات در شتاب دادن به توسعة صنعت . ارزي غير نفتي كشور داشته است

اي  وي در مطالعه ).1373 جو، ملكي(جهانگردي و شناخت تنگناهاي موجود تأكيد كرده 
مندي توريستي به اين نتيجه  شناختي عوامل مؤثر بر رضايتبررسي جامعه ديگر، با هدف

گردشگر،  يها ههاي گردشگر، تجربرسد كه بين عوامل جمعيتي، اقتصادي،آگاهي مي
مندي هاي گردشگري، مليت، مذهب و رضايت تبليغات، موقعيت سياسي ايران، جاذبه

  ). 1380 ملكي،( گردشگر رابطة مثبت و معناداري وجود دارد
اي تحت عنوان ناكارآمدي، ركود و بحران در جهانگردي ايران به  سينايي در مقاله

نتايج اين پژوهش نشان . بررسي عوامل مؤثر بر بحران گردشگري ايران پرداخته است
ترين عواملي كه تأثير منفي بر صنعت گردشگري گذاشته، تبليغات  دهدكه يكي از مهم مي

هاي تبليغاتي نسبت به عدم امنيت  هاي بيگانه و ساير دستگاه نهمنفي است كه از طرف رسا
 ).1380سينايي، ( در ايران راه اندازي شده است

توسط دفتر  1388اولين همايش ملي امنيت و توسعة پايدار گردشگري در آذرماه 
اين همايش به دنبال تحقق . تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان برگزار شد

هاي امنيت عمومي تأثيرگذار بر توسعة پايدار گردشگري در  دستيابي به مؤلفه :دافي ماننداه
توانمندي و  ي، ايجاد و گسترش تعامالت بين سازماني به منظور ارتقا1404افق چشم انداز 
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توسعة پايدار گردشگري، شناسايي نخبگان و فرهيختگان صاحب نظر در حوزة توسعة 
گيري از تخصص و توان آنان و بررسي نقش توسعة پايدار بهره ورپايدار گردشگري به منظ

  .باشد يم شور و نشاط در جامعه يگردشگري در ايجاد همبستگي اجتماعي و ارتقا
هاي خارجي در زمينه امنيت و گردشگري  توان گفت مطالعات و پژوهش در نتيجه مي

  .اشدب تر مي تر و با سابقه طوالني نسبت به مطالعات داخلي وسيع
  

 مباني نظري تحقيق
  

 گردشگري و امنيت جهاني

ها و  كنفرانس ،در ابتدا مفهوم امنيت گردشگري به صورت يك موضوع علمي در سمينارها
هاي هتل  سپتامبر به دارايي 11اما حملة تروريستي. شد هاي دانشگاهي مطرح مي كالس

ا جايگاه خود را از پردازان را مجبور ساخت ت و غيره، نظريه 2هتل هريتج 1توآيكون
ها و  تر سازند تا راه دستاوردهاي علمي صرف تغيير دهند و ديدگاه خود را گسترده

به . و حفظ صنعت هتلداري به كارگيرند 3ابزارهاي مختلف را براي مبارزه با تروريسم
هاي چند مليتي را از سراسر جهان براي برگزاري يك همايش دعوت  همين منظور شركت

ين هدف، سمينارهايي طراحي شد و سخنرانان نامي از صنعت هتلداري، صنعت با ا. كردند
هاي دولتي براي ها و آژانسها، اداره، صنعت تجارت سفر و وزارتخانهگردشگري

هايي هدف از برگزاري اين سمينار پيشنهاد روش. سخنراني در اين رابطه شركت كردند
گذاران  جلو بود تا سهامداران و سياست براي مبارزه با تروريسم به منظور حركت رو به

هايي در ارتباط با موضوع به ها و طرحرا در سياست هاگوناگون را قادر سازند اين پيشنهاد
 ).2ص، 2009 تكنولوژي بازار و مديريت هتل مؤسسه چانديول بنارسايد،( كار گيرند

از گردشگري  تا امنيت برقرار نباشد، سفري شكل نخواهد گرفت و سخن گفتن اصوالً
جهاني بستر مناسب امنيت فراهم باشد،  ةهرگاه در سطح جامع در واقع. بيهوده خواهد بود

يابند، هاي مربوط به گردشگري رونق ميكنند و در پي آن است كه فعاليتافراد سفر مي
                                                 

1. Tow Icon Hotel 
2. Heritage Hotel 
3. Terrorism 
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جا سفر ناامني داشته باشند، هرگز به آن زيرا اگر گردشگران نسبت به مقصدي احساس
امنيت و گردشگري، پارامترهاي يك معادله هستند كه نسبتي مستقيم با هم . كنند نمي
گردشگري وجود امنيت  ةهمان طور كه يكي از عوامل مهم توسع ،به عبارت ديگر. دارند

است، رونق گردشگري در يك منطقه و تردد گردشگران در يك مقصد نيز موجب به 
د كه اين قضيه هميشه هم صادق نيست، البته نبايد فراموش كر. شودوجود آمدن امنيت مي

گردشگري و رفت و آمد گردشگران باعث ناامني  ةچرا كه در برخي مواقع وجود پديد
اين صنعت گردشگري و امنيت  وجودبا ). 105 ص ،1388و ديگران، آقاسي ( شده است

گسترش صنعت گردشگري به وجود امنيت  گفتتوان ارتباط تنگاتنگي با هم دارند و مي
مناطق پذيرفته شده  ةكه براي توسع است يكي از شرايطيامنيت  ،به طوركلي. بسته استوا
  ).123ص  ،1388، خدايي(باشد مي

  

  امنيت اجتماعي و گردشگري
 ايگسترده اجتماعي حالت علوم حوزة در مفاهيم ساير همچون اجتماعي امنيت مفهوم

 كالبد و نظريات كلي ةارائ جهت همين به .نيست متمركز نقطة خاصي روي و دارد

 اجتماعي مفهوم امنيت بررسي و نيست كافي تنهايي به اجتماعي امنيت مفهوم شكافي

» خانواده«اين منظور  براي كه است واقعي شرايط از خاصي حوزة به آن تجديد نيازمند
 هايگروه و ها سازمان نهادها، تمامي بين در خانواده كه شده، چرا گرفته نظر در

 تواند ادعاي نمي اي جامعه هيچ چنانكه .دارد بسزا و خاص اهميتي و قشن اجتماعي

 ادعاي تواند نمي اي جامعه هيچ و نباشد برخوردار سالم هايخانواده از اگر ،كند سالمت

كلي  به طور ).11، ص 1375 ساروخاني،(نباشد  مندبهره امنيت از كند، اگرخانواده امنيت
شود كه به نحوي در ارتباط با  از حفظ حريم فرد مربوط ميبه قلمروهايي » امنيت اجتماعي«

توانند  اين قلمروها مي. شود ديگر افراد جامعه هستند و به نظام سياسي و دولت مربوط مي
زبان، نژاد، قوميت، اعتبار، نقش اجتماعي،كار، درآمد، رفاه، مشاركت سياسي، آزادي، 

  . باشند ...اعتقاد و 
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هاي اجتماعي براي تأمين امنيت گردشگري ترين شاخص مهم 1ور و اپرمانياز نظر و
  : ازاند پايدار عبارت

د شكايات ناشي از تعدا -2؛ هاي ساكنان محلي به گردشگري و گردشگر واكنش -1
م صورت گرفته در مخالفت با يميزان جرا -3 ؛هاي گردشگري تگردشگر و فعالي

 يها ميزان انحراف -4 ؛يگردشگران و صنعت گردشگري توسط مردمان بومي و غيربوم
مدت زمان  -6 ؛ردرصد بازديدهاي مكر -5 ؛اجتماعي و اخالقي در ارتباط با گردشگري

نسبت ساكنان  -8 ؛هاي مرتبط با گردشگري مهاجرت -7 ؛ميانگين اقامت بازديدكنندگان
  ؛گردشگران يها م به وقوع پيوسته ناشي از تحريكيميزان جرا -9 ؛محلي به گردشگران

تصويري كه از بازديد و مكان مورد  -11 ؛مندي گردشگران از بازديد زان رضايتمي -10
توزيع مشاغل با در نظر گرفتن سطح  -12 ؛گيردبازديد در ذهن بازديدكنندگان شكل مي

 ؛موقعيت مقصد در چرخه توليد -14 ؛شرايط فصلي -13 ؛درآمد و اندازة سهم مالكيت
ضريب  -16 ؛گردشگري و امكانات گردشگريهاي حمايت و پشتيباني از جاذبه -15

ور و يو( ظرفيت اجتماعي از لحاظ تأمين مايحتاج گردشگري -17 ؛جذابيت گردشگري
 .)355 ص، 2000 اپرمان،

 

 و گردشگري احساس امنيت

احساس امنيت، حاصل اعتماد به تعاريفي از زندگي است كه هويت و هستي انسان بر مبناي 
ريزي شده و بر پايه اعتماد بنياديني، ريشه حساس در خانواده پيگيرد و اين ا آن سامان مي

هاي به  در لطف و محبت بي دريغ والدين، به ويژه مادر دارد، احساس امنيت داراي ويژگي
  .باشدشرح زير مي

احساس امنيت به خودي خودقابل تعريف نيست و  -.احساس امنيت ذهني است -
  . ريف مي يابدبرمبناي بود و نبود خطر، قابليت تع

احساس امنيت يك فرايند است، در طول زمان جريان دارد و در هر لحظه بر اساس  -
  . پذيردمي برآورد خطر تغيير

  .مهمتر از جنبه عيني آن است )ذهني( اين وجه امنيت -
                                                 

1. Weaver & Opperman 
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بخشد و  ها، هستي شناختي فرد را سامان مي احساس امنيت ضمن اطمينان به شناخت -
  ).55 ص، 1389 صالحي اميري و افشاري نادري،( نوردد آدمي را در مي پايه و بنيان وجود

بسيار مهمي كه در صنعت گردشگري وجود دارد احساس ترس از حوادث و  ةمسئل
وقايعي است كه تحت عنوان جرم ممكن است عليه گردشگر اتفاق افتد و بار رواني بسيار 

اس ترس و نداشتن امنيت در نزد علت اصلي احس داشته باشد؛گردشگران  يبرابااليي را 
كه اين . گذشته در آن مكان باشد يها حوادث و اتفاق ليدلگردشگران ممكن است به 

و  ها مسئله هميشه در ذهن گردشگر باقي خواهد ماند كه در اين مكان و در چه سالي اتفاق
  .ناامني عليه گردشگران اتفاق افتاده است

 ،ها نيت رواني گردشگران تأثيرگذار بوده، فعاليتترين عاملي كه برروي ام امروزه مهم
ها در اختيار  با توجه به اينكه اكثر اين شبكه. هاي بين المللي است ها و شبكه تبليغات رسانه

توانند عليه كشورهايي  كشورهاي قدرتمند اقتصادي و سياسي جهان هستند، به راحتي مي
ي به راه اندازند، به عنوان مثال در بسياري ا كه همگام با سياست آنها نيستند تبليغات رسانه

گر قدس هستند از ايران به عنوان  مريكا و رژيم اشغالاهاي جهاني كه وابسته به  از شبكه
اند و تبليغات بسيار وسيعي بر روي عدم وجود امنيت در ايران  يك كشور ناامن ياد كرده

جي تأثير خواهد گذاشت و اند، اين مسئله ناخودآگاه بر روي ذهن گردشگر خار داشته
. دهند هاي آخر قرار مي ند و يا آن را در اولويتينما بسياري از آنها به كشور ايران سفر نمي

كنند كه ممكن است امنيت  كنند هر لحظه احساس مي حتي كساني هم كه مسافرت مي
 بنابراين پرداختن به مسئله احساس امنيت در جذب. جاني و مالي آنها به خطر بيفتد

  .استگردشگر بسيار مهم 
 

  ها هها و نظري مروري بر ديدگاه
بيني و تشريح مسئله امنيت و گردشگري از طريق  علمي كه به پيش يها هيكي از نظري

ارائه  1982در سال  1كشف ارتباط بين برخي از عوامل مؤثر بر ناامني پرداخته، توسط بيلي
متغيرهاي تقاضاي  :بر گردشگري مانندهاي مؤثر  وي به مطالعة برخي از پديده. شده است

ن، رفتار قربانيان، زمان و موقعيت مكاني وقوع جرم اگردشگري در مقصد، انگيزة مجرم
                                                 

1. Bilie 
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هدف نهايي از ارائة اين تئوري، كشف ارتباط بين متغيرهاي امنيتي در ايجاد . پرداخته است
يكي . باشدري ميم عليه گردشگران در مقاصد گردشگيزا و افزايش تعداد جرا شرايط جرم

به عنوان . باشداز مسائلي كه در اين نظريه بر روي آن تأكيد شده، تأثير تبليغات منفي مي
مثال تبليغ در باال بودن ميزان جرم و جنايت در يك كشور باعث عدم حضور گردشگران 

همچنين افزايش تعداد نيروهاي پليس متحدالشكل در مقاصد . ن كشور خواهد شده آب
باشد، سبب كاهش بازديد مجدد  كه در جهت تأمين امنيت گردشگران مي گردشگري
به اين علت كه حضور تعداد زياد پليس در يك مكان . شود ن منطقه ميه آگردشگران ب

  .)12ص، 1982 ،1لديزام و منسفيپ( دانند معين را دليلي بر ناامني در آن مكان مي
احساس  ةيل و علت يابي پديدتحل ن سه رويكرد نظري عمده را در تجزيه وامحقق

 اعم از آسيب ،»پذيري آسيب« عنوان اولين رويكرد با .اند كرده امنيت از يكديگر متمايز
 ةتجرب«رويكرد دوم، عنوان . شود شناختي و اقتصادي شناخته مي پذيري فيزيكي، روان 

هاي اجتماعي  از طريق دوستان، تماس(و غيرمستقيم ) به عنوان قرباني( ، اعم از مستقيم»جرم
رويكرد سوم بر محيط اجتماعي و فيزيكي محلي به عنوان منابع . باشد مي) و يا رسانه

مانند تأكيد بر آشفتگي فيزيكي و فقدان انسجام اجتماعي به عنوان (احتمالي احساس ناامني
  .متمركز است) منبع احساس ترس و ناامني

 حسيني،( با هم تفاوت دارند اين سه رويكرد، از نظر متغيرهاي مستقل مورد مطالعه
اي بر گردشگران در مقاصد  توانند تأثير عمده ين رويكردهاي امنيتي ميا). 1386

  .گردشگري داشته باشد

                                                 
1. Pizam & Mansfield 
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  هاي احساس امنيت علت يابي پديده رويكردهاي نظري عمده در. 1شكل
  

مراتب نظرية سلسهامنيت و گردشگري مطرح شده، نظرية ديگري كه در ارتباط با 
اين نظريه سطوح اصلي و باالتر نيازهاي انسان را با تعريف . باشد مي) 1970( 1نيازهاي مازلو

ها در توضيح يكي از پركاربردترين نظريه. كند سطوح و اهميت هر كدام از آنها بيان مي

                                                 
1. Maslow 

  اولرويكرد 
  آسيب پذيري

  دومرويكرد 
  رمتجربه ج

  سومرويكرد 
  محيط اجتماعي و فيزيكي

  :فيزيكي
بيشتر از مردان در معرض آسيب زنان ( :جنس

  ).باشند مي
هاي  كودكان و سالخوردگان بيشتر از طيف: (سن

 .سني ديگر در معرض خطرند

  :روانشناختي
توان سركوب ترس در نزد مردان بيشتر از زنان 

  .باشد مي

  :پايگاه اقتصادي و اجتماعي
برخي از مطالعات نشان داده اند كه افراد با : (سواد

تحصيالت باالتر احساس ترس كمتري دارند و 
  .)برخي نيز خالف اين را مدعي هستند

تر  احساس ترس در افراد با درآمد پايين:  (درآمد
بيشتر است و برخي نيز خالف اين را مدعي 

  ).هستند
بسياري از مطالعات : (اقليت هاي قومي و مذهبي

نشان مي دهد كه ترس و احساس ناامني در نزد 
اي قومي و مذهبي بيشتر از سايرين مي اقليت ه

  ).باشد

باكس، هيل، اندروز، : مطالعات  انجام شده  توسط
  كلمنت، لين و ميكر

هرچه تجربه بزه ): به عنوان قرباني(مستقيم 
ديدگي واقعي بيشتر باشد و يا هرچه احتمال 

، ترس از ناامني نيز بزه ديدگي باالتر باشد

  .بيشتر خواهد بود

): از طريق دوستان و رسانه ها( مغير مستقي
تجربه اي است كه از طريق  ساير دوستان و 

  .يا رسانه ها به افراد منتقل مي شود

، تيلور: مطالعات انجام شده توسط
  راسينسكس، لويز، سلم و توسلند

مانند ضعف روشنايي، : آشفتگي فيزيكي
ونداليسم، تراكم جمعيت، وضعيت نابهنجار 

ن هاي خالي و متروكه، ساختمان ها، خيابا
خرابه ها، وجود معتادان، ولگردان، رها شدن 
سرنگ ها و يا سياه شدن ديوارها در اثر 

     .روشن شدن آتش

رفتارهاي مختل : آشفتگي محيط اجتماعي
ساز در جامعه، آلودگي هاي صوتي و 

  .برداشت هايي كه ساكنين از محله دارند

  ومربلاسكوت و : مطالعات انجام شده توسط
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گاه   گرچه شواهد تجربي هيچ. هاي انساني از جمله رفتار مشتري در گردشگري استپديده
اين نظريه معتقد است كه افراد نيازمند برآورده شدن . از نظرية مازلو پشتيباني نكردند

نيازهاي پاية خود هستند و در عين حال حتي در تالش براي برآوردن نيازهاي سطح باالتر 
 طبيعي است. جوي عشق، اعتماد به نفس، شأن يا باال بردن روحيه هستندو  خود مانند جست

و  ياسل( سازدگوناگوني همراه مي يهاي ايمني و امنيتي، گردشگران را با خطرهانگراني
با توجه به اينكه امنيت و احساس آن در مرحله دوم سلسله مراتب  .)21 ص، 2009 ،1ليبو

باشد، عدم تأمين اين نياز، باعث افزايش ناامني و ترس در نزد گردشگران  نيازهاي مازلو مي
  .ي سفر و گردش را به دلهره و نگراني مبدل خواهد كردخواهد شد و لذت و شيرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  سلسله مراتب نيازهاي مازلو. 2شكل 
  )22، ص 1388سام آرام، (و ) 74، ص 1387اعظمي و همكاران، (

  
، رابطة بين مدرنيته و مفسر اجتماعي گردشگري و تروريسم، 2جيوواني سارتوري

وان كرد كه زندگي كردن در عصر تلويزيون، سارتوري عن. سازي را مطرح كرد جهاني
                                                 

1. Asli & Boylu 
2. Giovani sartori  

  نياز به خود شكوفايي، نياز به تعلق خويش و نياز به كمال و خود يابي

 نياز زيباشناختي ، نياز به تقارن 

 جهان ي شناختنياز به دانش اندوزي،ادراك و كشف، برقراري ميزان هاي برا: نيازهاي  شناختي

 رضايت دروني، اعتماد به نفس داشتن، مورد احترام ديگران بودن، توانا و قابل بودن

 به تعلق، عشق و وابستگي، دلبستگي، صميميت جنسي ومورد قبول واقع شدن نياز

 امنيت جسمي، شغلي، اخالقي،احساس ايمني كردن: ايمني نيازهاي

 گرسنگي، تشنگي، سكس، سرپناه : نيازهاي فيزيولوژي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
 

 1390 بهار، چهارم، سال اولشماره  ،نظم و امنيت انتظاميفصلنامه   150

دادن ايده هوموويدن  سارتوري با ارتباط.تبديل كرده است 2ها را به هوموويدن 1ها هوموسپين
كندكه در دنياي پست مدرن امروز هر جايي  با دهكده جهاني، اين نكته را گوشزد مي

ها  اينكه كنترل ماهرانه رسانهيابد و  تواند همه جا باشد، كه ترس با سرعت نور انتقال مي مي
ها به دنبال شهرت جهاني هستند  تروريست. هاي امروزي بسيار تعيين كننده است در جنگ

اگر پست . كنند و مراكز گردشگري مانند آهن رباهايي آنان را به سمت خود جذب مي
مدرنيته به عنوان مفهوم محوري دهكده جهاني تلقي گردد، آن وقت اين گردشگري است 

اي  بخشد و تروريسم در دنياي تصاوير از واقعه كه از لحاظ اجتماعي به اين دهكده قوام مي
  ).75ص  ،2002 تارلو،( گردد اي نمادين تبديل مي وحشتناك به واقعه

  

  امنيت و گردشگري در شهر اصفهان
توان به جرأت آن را از ميان شهرهاي مي ان از جمله معدود شهرهايي است كهشهر اصفه

باستان  ،نارخمو). 19ص ، 1374رامشت، (دنيا، مستثني و منحصر به فرد تلقي كرد  مهم
و شناسان و ايران شناسان خارجي يك قرن اخير اروپا، اصفهان را در رديف شهرهاي مهم 

اند و از نظر نفيس بودن  درجة اول تاريخي دنيا مانند پكن، ونيز، رم و فلورانس معرفي كرده
ص  ،1375وارثي، (مي آن، ستارة جهان اسالم، لقب گرفته است و اهميت تاريخي اسال

30.(  
در ارتباط با گردشگري و تأمين امنيت گردشگران، تاكنون نيروي انتظامي استان 

 يانجام داده تا بتواند به عنوان يك سازمان دولتي در ارتقا ياريبسهاي  اصفهان تالش
توان به برگزاري اولين  ها مي عاليتگردشگري استان اصفهان مؤثر باشد، از جمله اين ف

هاي پژوهشي و ترجمه  همايش ملي امنيت و گردشگري در شهر اصفهان، انجام طرح
هاي  برخي از فعاليت توان به يم همچنين. ها و مقاالت مرتبط با موضوع اشاره كرد كتاب

                                                 
مشخصات . روند و انسان امروز به آن تعلق دارد اي از موجودات كه برروي دو پا راه مي ، گونه)homo sapien(هوموسپين -1

 .كند ، وابستگي به زبان و استفاده از ابزار پيچيده آن را از ساير گونه هاي ابتدايي تر متمايز ميcc1400اين گونه با مغزي به بزرگي 

ها هستند كه در تاريخ تكامل انسان، بعد از هوموسپين ها قرار دارند و عالوه بر  اي از انسان ، گونه)homo viden(هوموويدن -2
ها  معنا كه در دنياي رسانه امروز هوموويدن نيه اب. گردند تفكراتشان متمايز مي ليدلها به ها از آن دارا بودن خصوصيات هوموسپين
  .دانند كنند تا هر آنچه كه مي هر آنچه را كه مي بينند باور مي
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اه سيس ايستگأت :اشاره كرد از جمله عملكردي در جهت تأمين امنيت گردشگران خارجي
هاي ويژه گردشگري خارجي، تهية هشدارهاي  پليس ويژه اتباع خارجي، راه اندازي گشت

   .آموزش بخش خدمات گردشگري و سركشي از مراكز اقامتي گردشگران خارجي پليسي،
  

 مدل تحليلي

با توجه به مطالبي كه در چارچوب نظري پژوهش مطرح شد، مدل تحليلي ذيل بر مبناي 
  .و تأثير نهايي متغيرهاي مستقل بر روي متغيرهاي وابسته تهيه شده استروابط بين متغيرها 

رسد كه هر قدر امنيت اجتماعي و  به طوري كه در مدل مندرج است، چنين به نظر مي
رواني در شهر اصفهان بيشتر باشد انگيزه مسافرت مجدد گردشگران خارجي به شهر 

 شود ان بيشتر ميير دوستان و آشنايبراي سفر به سااصفهان و همچنين معرفي اين شهر 
  .)2 و 1فرضية (

  
  
  
  
  
  
  

  ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته. 3شكل 
  

 روش تحقيق

اطالعات مورد نياز از . است يفيو ك يبه صورت كمو  نـوع تحقيـق از نظر هدف كاربردي
  .شده است يجمع آور يشيمايپ – ياسناد يها هاي طريق روش

وارد  1389ژوهش كلية گردشگران خارجي هستند كه در سال جامعة آماري اين پ
با توجه به . اند ، تفريحي و رفاهي حضور داشتهگردشگرياند و در اماكن  شهر اصفهان شده

گيري از جامعة  روش نمونه .نفر برآورد شده 320جامعة آمـاري مدنظر، حجم نمونة آماري 
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د كه براي برآورد حجم نمونة باش مي) در دسترس(گيري غيراحتمالي  آماري مدنظر، نمونه
ضريب « هاي ها از روش براي تحليل داده و نظر، از روش كوكران استفاده شدهمورد

 .ده استيگرد يبردار بهره »رگرسيون، تحليل عاملي و فراواني ساده

ترين و  يكي از رايج. هاي مختلفي وجود دارد ها، روش براي سنجش پايايي گويه
اين روش به . باشد اي محاسبه پايايي، محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ميه ترين شيوه ساده

با توجه به ضريب آلفايي . شود عنوان يكي از ضرايب پايايي يا قابليت اعتماد شناخته مي
همچنين براي . باشد ها زياد مي دهد كه همبستگي دروني گويه نشان مي 883/0 كرونباخ

م اجتماعي دانشگاه اصفهان استفاده شده، نتايج نظر سنجش روايي تحقيق از نظر اساتيد علو
  .نمايدها مي آنها نشان از روايي گويه

  

 ها يافته

توزيع گردشگران خارجي وارد شده به شهر اصفهان براساس ) 1(و نقشه ) 1(جدول 
  .دهد يمجمعيت را نشان 

  
  ف جهانفراواني گردشگران خارجي وارد شده به شهر اصفهان از مناطق مختل .1جدول 

  
كه بيشترين تعداد گردشگران خارجي وارد شده به شهر اصفهان به است  يج حاكينتا

درصد و  9/31درصد، آسياي شرقي و استراليا با  45با ي يترتيب مربوط به كشورهاي اروپا
گفتني است كه . باشد درصد مي 8/17خليج فارس و غرب آسيا با  كشورهاي عربي حوزة

بيشترين گردشگر وارد شده به شهر اصفهان به ترتيب مربوط ( يدر ميان كشورهاي اروپاي

 مناطق فراواني درصد

 اروپا 144 45%

  آسياي شرقي و استراليا  102  9/31
  حوزه خليج فارس و غرب آسيا  57  8/17

  مريكاا  6  9/1
  فريقاا  11  4/3

  جمع  320 100
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، كشورهاي حوزة )ين و ژاپنچ( ، آسياي شرقي)به كشورهاي ايتاليا،آلمان، فرانسه و هلند
همچنين . باشد مي) عراق، امارات متحده عربي و بحرين( ايو غرب آس خليج فارس

درصد، كمترين تعداد گردشگر را به  4/3فريقا با ادرصد و  9/1مريكا با اكشورهاي قاره 
  .اند شهر اصفهان داشته

 

 مسير گردشگران خارجي وارد شده به شهر اصفهان .1نقشه 
  

اكثر گردشگران خارجي از احترام مردم به قوميت و نژاد شان ) 2(با توجه به جدول 
، رضايت زياد، درصد از برخورد مردم 89اند، به طوري كه حدود  رضايت كاملي داشته

مندي گردشگران  ميزان رضايت. اند درصد رضايت نداشته 3/1فقط درصد متوسط و  4/9
هاي خياباني  ا مالي و همچنين نبود آشوب و درگيريخارجي از عدم بروز حادثه جاني و ي

  .در مدت زماني كه در شهر اصفهان بوده اند، نيز بسيار مناسب بوده است
اند از نحوه رفتار پليس  درصد از گردشگران خارجي وارد شهر اصفهان شده 9/53

آنها كه اند، برخي ديگر از  شهر اصفهان و نحوه احترام به گردشگران رضايت كامل داشته
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شوند عملكرد و برخورد پليس شهر اصفهان را با  درصد را شامل مي 5/37حدود 
درصد را شامل  5/8اند و تعداد بسيار كمي از آنها كه حدود  گردشگران متوسط دانسته

  .اند دانسته نامناسبشوند برخورد پليس شهر اصفهان را  مي
ايران و شهر اصفهان  درصد از گردشگران خارجي از شبكه حمل و نقل 86حدود 

ه ب اند و جا گونه مشكلي در زمان ورود به شهر اصفهان نداشته رضايت كاملي داشته و هيچ
  .اند هاي استان را مناسب دانسته جايي آنها در داخل شهر و ساير شهرستان

باشد، رعايت آن  حفظ حريم شخصي و خصوصي كه از معيارهاي امنيت اجتماعي مي
مندي از حفظ حريم خصوصي  ميزان رضايت. بسيار حائز اهميت استبراي گردشگران نيز 

درصد از  4/88دهد كه  شهر اصفهان، نشان مي و شخصي گردشگران خارجي در
اند، كه  درصد ناراضي بوده 6درصد متوسط و فقط  11گردشگران رضايت كامل، حدود 
  .باشد اين ميزان بسيار رضايت بخش مي

شوند كه جمعيت  هاي حياتي آن شهر محسوب مي شريانهاي يك شهر  معابر و خيابان
شهري در آنها دائماً در حال رفت و آمدند، امنيت در اين فضاها، احساس امنيت 

برد و در عوض ناامني باعث دلهره و ترس در نزد گردشگران خواهد  گردشگران را باال مي
ها و  منيت در خيابانمندي گردشگران از ا ميزان رضايت براساس اطالعات بدست آمدهشد، 

درصد آنها از وجود امنيت در اين فضاها رضايت زياد،  57دهد كه حدود  معابر را نشان مي
  .اند درصد رضايت كمي داشته 14درصد متوسط و  29

هاي تفريحي و  با توجه به اينكه شهر اصفهان به عنوان يك شهر تاريخي با جاذبه
دي گردشگران از امنيت در فضاهاي تاريخي شود، رضايت من توريستي فراوان محسوب مي

 درصد از گردشگران از امنيت 1/79دهد كه حدود  بسيار حائز اهميت است نتايج نشان مي
درصد از امنيت در اين فضاها رضايت  7/18در اين فضاها رضايت كامل داشته،  يروان

مقدار بسيار اندك اند كه اين  هاز امنيت در اين مكان ها رضايت نداشتدرصد  2/2متوسط و 
اند  اند كه هيچ وقت احساس نكرده از گردشگران بيان داشتهدرصد 4/83همچنين  .باشد مي

اند به  كه ممكن است امنيت جاني و يا مالي آنها در مدت زماني كه در شهر اصفهان بوده
  .خطر افتد
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شود، در واقع  هاي شهري به عنوان مكان استراحت گردشگر محسوب مي اقامتگاه
ضاي اتاق هتل و مسافرخانه به عنوان محيط شخصي و حريم خصوصي فرد گردشگر ف

هاي  درصد از گردشگران خارجي از وضعيت امنيت در اقامتگاه 89، گردد يممحسوب 
درصد  12/3درصد متوسط و  8/7( شهر اصفهان رضايت كامل داشته و درصد بسيار كمي

  .اند از آنها ناراضي بوده )كم
كه برخورد اوليه گردشگران با شهر اصفهان از طريق فرودگاه و با توجه به اين

هاي مسافربري  ها و پايانه گيرد، امنيت در فرودگاه هاي مسافرتي اين شهر صورت مي پايانه
ها  از وضعيت امنيت در اين مكان درصد از گردشگران خارجي 87. باشد بسيار مهم مي
  .اند رضايت داشته

متغيرهاي امنيتي رضايت كمتري  ريسه با سايدر مقان يكي از مواردي كه گردشگرا
درصد از گردشگران خارجي از نحوة نگاه  56باشد،  اند، نحوه نگاه مردم به آنها مي داشته

  .اند مردم رضايت كاملي داشته
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  )متغيرهاي مستقل(نظرات گردشگران خارجي در ارتباط با متغيرهاي امنيت و گردشگري . 2جدول 
 گويه  درصد

    زياد   متوسط  مك
  .از احترام مردم به قوميت و نژاد گردشگران در اين شهر رضايت دارم  4/89  4/9  3/1

از عدم بروز حادثه جاني و يا مالي در مدت زماني كه در اين شهر بوده ام   6/76  04/14  38/9
  .رضايت دارم

  .ارماز نبود آشوب و درگيري هاي خياباني در اين شهر رضايت د  7/83  2/11  8/5
 .از احترام پليس نسبت به اعتقادات گردشگران رضايت دارم  9/53  5/37  5/8

  .از سالمت در سفر و عدم بروز سوانح رانندگي در اين شهر رضايت دارم  6/85  9/11 5/2

  .حريم شخصي و خصوصي ام توسط مردم اين شهر رضايت دارمحفظ از   4/88  9/10  6/0

  .ز خيابان ها و معابر احساس ترس و دلهره نداشته امدر هنگام عبور ا  2/57  8/28 1/14

  .در مراكز تفريحي و تاريخي اين شهر احساس آرامش رواني داشته ام  1/79  7/18 2/2
  .هاي اين شهر احساس آرامش داشته ام در هتل ها و رستوران  06/89  8/7  12/3
  .ي آرامش داشته امهاي اين شهر از نظر روان در فرودگاه و ترمينال  2/87  25/11  54/1
ام در اين شهر به خطر  امنيت ماليوقت احساس نكرده ام كه ممكن است هيچ  90%  2/6  7/3

  .افتد
ام كه ممكن است امنيت  در مدتي كه در شهر اصفهان بوده ام احساس نكرده  4/83  93/10  6/5

  .ام به خطر افتد جاني
  .ر نيستنحوه نگاه مردم به گردشگران ترس آو  25/56  25%  75/18

  
دهد كه درصد بسيار زيادي از گردشگران خارجي  نيز نشان مي) 3(هاي جدول  داده

دوباره به شهر اصفهان مسافرت كنند يا آن را به ساير دوستان براي سفر و  دارندتمايل 
ند اين راند و يا دوست ندا فقط تعداد معدودي از آنها ناراضي بوده. تفريح معرفي نمايند

  .تفريح و گردش به ساير دوستان معرفي نمايندشهر را براي 
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نظر گردشگران خارجي در ارتباط با سفر مجدد و معرفي شهر اصفهان به ساير دوستان  .3جدول 
   براي تفريح و گردش

  درصد  گويه
  كم  متوسط  زياد 

  8/2  8/18  4/78  ميزان انگيزه مسافرت مجدد گردشگران خارجي به شهر اصفهان
  9/1  3/15  8/82  مندي معرفي شهر اصفهان به ساير دوستان براي سفر و گردش ميزان عالقه

  
، رواني و انگيزه مسافرت گردشگران به شهر ي بررسي رابطة بين امنيت اجتماعيبرا

متغير مستقل در نظر گرفته شده كه براي تقليل اين متغيرها از  دوازدهاصفهان به طور كلي 
هاي  عمليات تحليل عاملي به منظور كاهش شاخص .است عاملي استفاده شده آزمون تحليل

نتايج . گردد آغاز مي 1باشد كه ابتدا با ماتريس همبستگي ميامنيت گردشگران مربوط به 
  . باشدها زياد مي دهد كه همبستگي در ميان شاخصمي حاصل از ماتريس همبستگي نشان

، 2هاي اصلي، مشتركات فهپس از استخراج ماتريس همبستگي، با استفاده از روش مؤل
كل واريانس براي هر مؤلفه استخراج و  5و درصد تجمعي 4، درصد واريانس3مقادير ويژه
 .ارائه شده است) 4(در جدول 

هاي  عنوان مؤلفه بوده، به 2هايي كه مقادير ويژة آنها بيش از  در اين مرحله كلية مؤلفه
درصد  3/67كه جمعاً  اند شده رگزيدهمؤلفه بدو در اين عمليات . شوند اصلي برگزيده مي

  .اند واريانس را توجيه نموده
 تر براي روشن. گردد ها شروع مي پس از استخراج دو عامل اصلي، مرحلة دوران عامل

استخراج شده را با استفاده از دوران  دو عامل ديباشدن ارتباط عوامل با متغيرها 
ضريب  7املي دوران يافتهحاصل اين چرخش، ماتريس ع. چرخش داد 6واريماكس

                                                 
1. Correlation  Matrix 
2 .Community 
3. Eiginvalue 
4. Pct of Var 
5.Cum pct 
6 .Varimax Rotation 
7. Rotated Factor(component) Matrix 
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در نتيجه، عاملي كه قدر مطلق آن . همبستگي بين متغيرها و عوامل را نشان خواهند داد
  .، تأثير بيشتري در متغير دارد)كند البته حداكثر ميزان آنها از يك تجاوز نمي(بيشتر باشد 

 1ليپس از استخراج ماتريس عاملي دوران يافته، به ايجاد ماتريس امتيازات عام
عددي كه پس از ضرب وزن عاملي  :امتياز عاملي در واقع عبارت است از. شود پرداخته مي

در اين مرحله . آيد در مقادير شاخص اصالح شده از طريق استاندارد كردن به دست مي
ضرب  هاي استاندارد شده در ماتريس عاملي دوران يافته مربوط به شاخص ماتريس

عامل  دوشاخص فقط به  دوازدهها از  رتيب، تعداد شاخصن تيه اگردد و ب ماتريسي مي
  ).4و 5جداول شمارة ( يابد كاهش مي

   

  مقادير تحليل عاملي .4جدول 
  درصد تجمعي واريانس  درصد واريانس  مقدار ويژه  نام عامل ها  شماره عامل

 1/36 1/36 8/2  امنيت اجتماعي  1

 3/67 2/31 5/2  امنيت رواني   2

  .k.m.o: 877آزمون   99/1188:دو يخ  sig:  28: Df 00/0 :سطح معناداري
  

  هانام گذاري عامل
توان اسامي يا عناوين مناسبي را براي  ها، مي با توجه به ميزان همبستگي هر يك از شاخص

  :شود هر يك از آنها انتخاب نمود كه در ذيل به آن پرداخته مي
  

  : عامل اول) الف
. دهد درصد واريانس را محاسبه و توضيح مي 1/36كه  باشد مي 8/2مقدار ويژة اين عامل 

امان  مربوط به درها  شاخص بارگذاري شده و با توجه به اين كه شاخص پنجدر اين عامل 
بودن وسايل شخصي، نبود آشوب و احترام پليس و مردم به گردشگران خارجي و حفظ 

وجود دارد، اين عوامل رابطة معناداري بين آنها  باشد و حريم شخصي و خصوصي آنها مي
  ).5جدول ( كردنام گذاري » امنيت اجتماعي«توان عامل  ميرا 
  

                                                 
1. Factor Score (Componet Scove Coefficient Matrix) 
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  :عامل دوم) ب
. دهددرصد واريانس را محاسبه و توضيح مي 2/31باشد كه  مي 5/2مقدار ويژة اين عامل

مختص به  متغيرهابارگذاري شده است كه همة اين  متغير مستقل هفتدر اين عامل 
بارگذاري شده  متغيرهايبراساس  نيبنابرا. باشد و احساسي گردشگران ميهاي رواني  جنبه
  ).5جدول (ناميد  »امنيت رواني«توان اين عامل را عامل مي

  
  هاي بارگذاري شده در عامل اول و دومشاخص .5جدول 

ميزان 
  همبستگي

نوع 
  عامل

  رديف نام متغير

  1  .اين شهر رضايت دارم از احترام مردم به قوميت و نژاد گردشگران در  1  80/0
از عدم بروز حادثه جاني و يا مالي در مدت زماني كه در اين شهر بوده ام   1  81/0

  رضايت دارم
2  

  3  .از نبود آشوب و درگيري هاي خياباني در اين شهر رضايت دارم  1  75/0
  4 .از احترام پليس نسبت به اعتقادات گردشگران رضايت دارم  1  81/0
  5  مت در سفر و عدم بروز سوانح رانندگي در اين شهر رضايت دارماز سال  1  82/0
  6  .در هنگام عبور از خيابان ها و معابر احساس ترس و دلهره نداشته ام  2  80/0
  7  .در مراكز تفريحي و تاريخي اين شهر احساس آرامش  رواني داشته ام  2  81/0
  8  داشته ام در هتل ها و رستوران هاي اين شهر احساس آرامش  2  82/0
  9  هاي اين شهر از نظر رواني آرامش داشته ام در فرودگاه و ترمينال  2  81/0
ام كه ممكن است امنيت مالي ام در اين شهر به خطر  وقت احساس نكرده هيچ  2  84/0

  .افتد
10  

در مدتي كه در شهر اصفهان بوده ام احساس نكرده ام كه ممكن است امنيت   2  81/0
  افتدجاني ام به خطر 

11  

  12  آور نيست نحوه نگاه مردم به گردشگران ترس  2  68/0
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امنيت اجتماعي و رواني با متغير انگيزه مسافرت به شهر بررسي رابطة بين متغيرهاي  .6جدول 
  اصفهان

ضريب   Bاستاندارد
همبستگي 

 R)درصد(

ضريب 
تعيين 
R2 

ضريب 
تعيين 
تعديل 
 شده

(R2AD) 

متغيرهاي 
 )x(مستقل

آزمون  Yوابستهمتغير 
F 

سطح 
  معناداري

40/0 

  
22/0 

 
 
55/0 

 
 
450/0  

  

 
 
21/0  

  

امنيت 
 )1X(رواني

  
انگيزه مسافرت به 
 شهر اصفهان

  
5/36  

  
00/00 

امنيت 
  )2X(اجتماعي

  

كه به بررسي رابطة بين متغيرهاي مستقل و وابسته از طريق روش )6(با توجه به جدول 
وضريب تعيين تعديل  R2=450/0شده، مقادير ضريب تعيين پرداخته  1رگرسيون گام به گام

درصد از انگيزه گردشگران به مسافرت مجدد به شهر  21دهد كه حدود  نشان ميشده 
 درصد به 79باشد و بقيه اصفهان مربوط به وجود امنيت اجتماعي و رواني در اين شهر مي

بستگي  رهيو غ يفرهنگو  يخيتار ي، جاذبه هايگردشگر يرساخت هايوجود خدمات و ز
 شدت همبستگي بين متغيرهاي مستقل R= 55/0دارد، همچنين ضريب همبستگي چندگانه 

)x (و وابسته )Y (داند، با توجه به مقدار  را در حد متوسط ميF  و سطح معناداري آن
توان نتيجه گرفت كه رابطة بين امنيت اجتماعي و رواني و مسافرت مجدد به شهر  مي

 2X: (توان معادله زير را براي آن فرض كرد باشد و مي صورت معنادار مياصفهان به 
224/0) + (1X40/0+ (02/2Y=معادله  

براي تعيين سهم هر كدام از متغير هاي مستقل بر روي متغير وابسته با توجه به مقدار 
ه بتاي به دست آمده براي امنيت رواني، به ازاي يك واحد تغيير در متغير امنيت رواني ب

انگيزه مسافرت به شهراصفهان تغيير ايجاد (در انحراف معيار متغير وابسته  40/0اندازه 
 22/0يك واحد تغيير در انحراف معيار امنيت اجتماعي، تنها  يدر حالي كه به ازا. كند مي

                                                 
1. stepwise 
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بنابراين امنيت رواني از امنيت اجتماعي . كنددر انحراف معيار متغير وابسته تغيير ايجاد مي
  .باشد رگذارتر ميتأثي

  

 نتيجه گيري 

دهد كه بيشتر گردشگران وارد شده به شهر اصفهان مربوط به  نتايج پژوهش نشان مي
درصد بسيار بااليي از اين گردشگران از نحوة . باشند كشورهاي اروپايي و شرق آسيا مي
هاي  جاذبه ها، ها، مسافرخانه ها، رستوران ، اقامتگاهها تأمين امنيت جاني و مالي در هتل

هاي حمل و نقل درون  هاي مسافربري، فرودگاه و سيستم گردشگري و توريستي، پايانه
همچنين از برخورد مردم و . اند شهري و بين شهري در شهر اصفهان رضايت كاملي داشته

  .اند راضي بوده اديزاند  احترام به مليت، زبان و يا نژادي كه داشته
سه متغير نحوة  سه بايدر مقامندي گردشگران  يتدر بين اين متغيرها ميزان رضا

تر  ها و نحوة نگاه مردم به آنها پايين امنيت در معابر و خيابان سبرخورد پليس با آنها، احسا
درصد  57درصد از نحوة برخورد پليس شهر اصفهان با آنها، 9/53بوده است، به طوري كه 

از نحوة نگاه مردم به آنها رضايت كاملي درصد  56ها و  از احساس امنيت در معابر و خيابان
  .اند داشته

، ضريب تعيين )45/0(، ضريب تعيين)55/0( با توجه به مقادير ضريب همبستگي
، مشخص نموده است كه بين دو ) =00/0sig( و سطح معناداري آنها) 21/0( تعديل شده

سافرت به شهر اصفهان متغير مستقل امنيت اجتماعي و امنيت رواني با متغير وابسته انگيزه م
  .گردند پس فرضية اول و دوم پژوهش تأييد مي. رابطة معناداري وجود دارد

دهد، هر چه ميزان امنيت اجتماعي و رواني در  نتيجه بررسي اين فرضيات نشان مي
درصد از  21مندي به مسافرت به آن منطقه بيشتر است و  يك منطقة بيشتر باشد ميزان عالقه

به شهر اصفهان مربوط به امنيت رواني و اجتماعي مورد نياز در اين شهر انگيزه مسافرت 
  .باشد مي
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  شنهادهايپ
 اي معين و تعريف شده؛  تأسيس پليس گردشگري با نقش و وظيفه

هر چند كه نيروي انتظامي شهر اصفهان نهايت تالش و كوشش را جهت تأمين امنيت 
ي رضايت مندي گردشگران خارجي گردشگران خارجي داشته، به طوري كه درصد باال

از وضعيت امنيت در شهر اصفهان نشان از عملكرد مناسب نيروي انتظامي شهر اصفهان 
اما با توجه به تنوع خدمات پليس گردشگري در برخي از كشورهاي گردشگر پذير، . دارد

هاي  باشد كه پليس گردشگري تأسيس شود و در مكان در ايران و شهر اصفهان نيز نياز مي
اين . كنند يك پايگاه پليس گردشگري ايجاد نمايند مهم كه گردشگران به آنجا مراجعه مي

  :به شرح زير باشد  يهاي داراي ويژگي ديباپليس گردشگري 
هاي بين المللي، داراي فرم و لباسي مخصوص پليس  تسلط داشتن نيروهاي آن به زبان

قي در هنگام برخورد با گردشگر، گردشگري، داشتن رفتاري مناسب و رعايت اصول اخال
هاي  آشنايي و تسلط كامل آنها به شهر و جاذبهاحترام به مذهب و زبان مليتي كه دارد، 

تفريحي و تاريخي آن جهت راهنمايي گردشگران، و همچنين اطالع رساني نسبت به وجود 
در  يزرو شبانه يها امنيت در شهر اصفهان و يا عدم امكان امنيت در برخي از ساعت

پليس حضور و نظارت كمتري داشته باشد،  ها محالتي خاص كه ممكن است در آن ساعت
تواند نقش مؤثري در رضايت مندي گردشگران خارجي از رفتار پليس شهر  اين موارد مي

  ؛ن تبليغ نمايدااصفهان داشته باشد و آن را به ساير
ها و معابركه  ر خيابانجلوگيري از فعاليت برخي اراذل و اوباش و موتورسواران د

خطرات ( ي ماننديهاكنند و خطر امنيت اجتماعي و رواني گردشگران را تهديد مي
 ؛آورند به وجود مي) عملكردي، مالي، زماني، جسماني، رواني و اجتماعي

هماهنگي و همكاري بيشتر نيروي انتظامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
 جهت بازسازي و بهسازي اماكن تاريخي و فرهنگي وگردشگري و شهرداري اصفهان 

هاي مخروبه كه در محالت قديمي شهر اصفهان وجود دارند، اين فضاها  تخريب ساختمان
آورد و هم محل  وجود ميه اي بر احساس ترس و ناامني در مسافران ب هم تأثير عمده

 ؛باشد ن، اراذل و اوباش شهر اصفهان ميازندگي و تجمع بسياري از معتاد
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تواند نقش مؤثري در باال بردن احساس امنيت و  توجه به زيباسازي مبلمان شهري مي
شهرداري اصفهان به تزئين  ديباكاهش ترس در نزد گردشگران خارجي داشته باشد، كه 

ها را در مناطق گردشگر پذير و بافت  ها و معابر بپردازد و مخصوصاً اين فعاليت خيابان
 اي تاريخي انجام دهد؛ه قديمي داراي جاذبه

فرهنگ گردشگرپذيري افراد بومي را اصالح  ددر زمينه اصالح نگاه خيره مردم، باي
ها،  ها، رسانه توان از طريق آموزش و تبليغات در مدارس، دانشگاه ها را مي اين فعاليت. كرد

مايز توان ت به عبارت ديگر از طريق آموزش مي. انجام دادمساجد و ساير مراكز اجتماعي 
 ها را كاست؛ نگاه

دهد كه امنيت رواني و اجتماعي درتوسعة صنعت  نتايج فرضيات پژوهش نيز نشان مي
مديريت واحد  ديبابراي تأمين اين امنيت . باشد گردشگري و جذب گردشگر بسيار مهم مي
تواند نقش مؤثري در همكاري و هماهنگي بين  گردشگري تشكيل شود، اين مديريت مي

نيروي انتظامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،  :مختلف شهري مانند هاي سازمان
از اين . هاي مربوطه داشته باشد ها و سازمان ها و ساير دستگاه شهرداري، استانداري، رسانه

 .    طريق است كه مي توان امنيت رواني و اجتماعي را براي مردم و گردشگران فراهم آورد

  
  

  يمنابع فارس
دو ماهنامه ). 1387.(اهللا و خواستار، حمزه ر، خواجه ئيان، داتيس، تواليي، روحاعظمي، امي

 .71-90، صص 18، سال پنجم، شماره توسعه انساني پليس

نقش امنيت در توسعه گردشگري ). 1388. (آقاسي، عبداهللا، ابراهيم زاده،عيسي و هادياني، زهره
يش ملي امنيت و توسعه پايدار ، اولين هماشهرستان چابهار: پايدار، مطالعه موردي

  ..97- 116، صص گردشگري، اصفهان
نظريه اجتماعي تروريسم و گردشگري، ترجمه علي صحرانشين، مالك ).2002.(تارلو، پيتر اي

 .جعفري و حسام وليدي، انتشارات شهيد حسين فهميده، اصفهان

، فصلنامه وهشيهاي پژ يافته يةتأملي نظري بر پا: احساس امنيت). 1386.(حسيني، حسين
 .4امنيت، سال پنجم، شمارة 
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، اولين همايش رابطه متقابل امنيت، گردشگري و توسعه پايدار اقتصادي). 1388.(خدايي، حامد
 .117 - 131 ، صصملي امنيت و توسعه پايدار گردشگري، اصفهان

مايش ملي ويژه نامه اولين ه). 1388. (دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان اصفهان
  .، فرماندهي انتظامي استان اصفهانامنيت و توسعه پايدار گردشگري

، ترجمه رضا گردشگري و جرم). 1388. (دي آلباكوثرك، كالوس، مك الروي، جرومي
گودرزي، مجموعه مقاالت توريسم و تروريسم فرماندهي انتظامي استان اصفهان، دفتر 

 .263 - 291 ، صصتحقيقات كاربردي

هاي مطلوب براي توريسم فرهنگي در  طرح ايجاد زمينه). 1374. (د حسينرامشت، محم
هاي ايرانگردي، انتشارات روابط  مجموعه مقاالت برگزيده سمينار اصفهان و جاذبه اصفهان،
 .ادارة كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان - عمومي

 . سروش: ران، تهاي بر جامعه شناسي خانواده مقدمه). 1375.(ساروخاني، باقر 

بررسي رابطه سالمت اجتماعي و امنيت اجتماعي با تأكيد بر  ).1388.(سام آرام، عزت اهللا
  .9- 29، صص فصلنامه انتظام اجتماعي، سال اول، شماره اول ،رهيافت پليس جامعه محور

، ترجمه گيري در گردشگري تأثير خطر تروريسم بر تصميم). 1388.(سونمز،سويا،گرافه، آلن
كمالي راد، مجموعه مقاالت توريسم و تروريسم فرماندهي انتظامي استان اصفهان،  سمانه

 . دفتر تحقيقات كاربردي

، ماهنامه اطالعات ناكارآمدي، ركود و بحران در جهانگردي ايران). 1380.(سينايي، وحيد
 . سياسي و اقتصادي، سال شانزدهم، شماره پنجم و ششم

مباني نظري و راهبردي مديريت ).1389.(ادري، افسرصالحي اميري،سيد رضا و افشاري ن
ارتقاي امنيت اجتماعي و فرهنگي در تهران،فصلنامه راهبرد، شماره پنجاه و نهم، سال 

 ).49-  76، صص بيستم

، ارزيابي موانع توسعة گردشگري در استان لرستان). 1382. (مدهوشي، مهرداد، ناصرپور، نادر
  .پاييز ،28پژوهشنامة بازرگاني، شمارة 

، ادارة كل مسكن و طرح تجديد نظر شده طرح جامع اصفهان ).1379. (مشاورين شارمند
 .شهرسازي استان اصفهان
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مطالعه (مندي توريستي  ثر بر رضايتؤبررسي جامعه شناختي عوامل م). 1380.(ملكي، حسين
ت پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده تحصيال )موردي گردشگران خارجي جزيره كيش

 . تكميلي، دانشگاه شيراز

تأثير تبليغات در جذب جهانگردان خارجي به كشور از ديدگاه ). 1373. (جو، علي ملكي
، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و علوم اداري، دانشگاه عالمه جهانگردان

 . طباطبايي تهران

، ترجمه يمني از نظريه تا عملگردشگري، امنيت و ا). 1389.(منسفلد، يول و پيزام، آبراهام 
  . ، اصفهانشهيد حسين فهميده علي صحرانشين، مالك جعفري و حسام وليدي،

، مجلة سپهر، دورة پنجم، بررسي وضعيت توريسم در اصفهان). 1375. (وارثي، حميد رضا
   .18شمارة 
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