
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد

 1حانبسمحمدرضا سلیمی

 121 تا 79 صفحه از

 چكيده

 ینقش لیو به دل شودیدر جهان محسوب م یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد شرفتیپ یاز اصول و مبان داریتوسعه پا
لزوم و ضرورت توجه به  د،ینما فایا رانیمانند ا ییدر کشورها ژهویبه نهیزم نیدر ا تواندیم یکه گردشگر

در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ  یشگرگرد داریو رشد پا تیفراوان است. موفق تیحائز اهم داریپا یگردشگر
 تیامن»فاکتورها  نیا نتریاز مهم یکیدارند.  یاست که با هم ارتباط تنگاتنگ یمتعدد یعناصر و فاکتورها

 نیفاکتور در تدو نتریبه عنوان مهم تیاست. امروزه در جهان امن «یگردشگر یگردشگران و مقصدها
 نیدارد. هدف از ا میرابطه مستق یدر جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگر یتوسعه گردشگر هاییستراتژا

ها است که مهمپرسش نیشهر تهران با استفاده از هرم مزلو و پاسخ به ا یگردشگر داریتوسعه پا لیپژوهش تحل
 تیاحساس امن نیب ایو چه رابطه ست؟یگردشگران شهر تهران چ تیبر احساس امن رگذاریعوامل تأث نتری

 یرگیاست که با بهره یشیمایو پ یلتحلی – یفیگردشگران وجود دارد؟ روش پژوهش توص یو وفادار انگردشگر
 زییکه در پا ینفر از گردشگران 131و با ابزار پرسشنامه  پردازدیم یدر گردشگر تیامن تیاز هرم مزلو به اهم

 ی. برادیگرد لیو تکم عیآنها توز زدساده انتخاب و پرسشنامه ن روش تصادفی اند بهبه تهران وارد شده 1373
از آن  یپژوهش حاک جیاستفاده شده است. نتا یعامل لیو تحل رسونیپ یهمبستگ ها از آزمون آماریداده لیتحل

 یعاجتما هیهستند: ضعف سرما رگذاریگردشگران شهر تهران تأث تیاست که چهار عامل در عدم احساس امن
. یو انتظام یو عدم نظارت مردم یجان یمنیعدم ا ت،یو تراکم جمع شهرنامناسب  یو گردشگران، طراح زبانیم

 نیوجود دارد بد میمستق یآنها همبستگ یگردشگران و وفادار تیاحساس امن نینشان داد ب جینتا نیهمچن
شهر  غیدر سفر، تبل ی)تکرار سفر، ماندگار یشود وفادار تریدر گردشگران قو تیکه هر چه احساس امن یمعن

 دیدر تهران با داریپا یبه توسعه گردشگر دنی. لذا با توجه به هرم مزلو و در جهت رسابدییم شی( افزایرگردشگ
داد تا سطح دوم هرم مزلو را پشت سر گذاشته و به مرحله  شیگردشگران را افزا یمنیا بیو ضر تیاحساس امن

 .دیرس یگردشگر داریهمان توسعه پا ای ییخودشکوفا یعنیپنجم هرم مزلو 

 هرم مزلو. ،یگردشگر داریتوسعه پا ،یگردشگر تیامن ت،یامن :هاواژه کليد

                                                                                                                   
 Salimi_Geo@yahoo.comاستادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی.  -1

22/17/73تاریخ دریافت:      

 11/12/73تاریخ پذیرش: 

 انتظامی جغرافیای پژوهشنامه

 3131زمستان ،مهشت، شماره دومسال 
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 39 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

 مقدمه

ترین صنایع دنیا است که دارای رشد سریعی صنعت گردشگری از بزرگ

در پایان قرن بیستم میالدی صنعت  1سازمان جهانگردی (.223:1313باشد)موسایی،می

کرد که رقم کننده درآمد صادراتی معرفیگردشگری را در ردیف نخست صنایع کسب

میلیارد دالر رسید. امروزه گردشگری در ردیف سه صنعت  551صادرات آن به حدود 

میالدی  2121عمده صادراتی جهان قراردارد. نرخ رشد صنعت گردشگری تا دوره 

گردد. براساس برآورد بانك جهانی یطور متوسط دوبرابر رشد متوسط جهانی برآوردمبه

که تعداد رشد خواهدکرد درحالی 3/1سالیانه  2121میزان ثروت جهان تا سال 

(. 19:1311درصد رشد خواهد کرد)رنجبریان، زاهدی،1/1المللی ساالنه گردشگران بین

های جهانی است، به خوبی ترکیب امور اقتصادی، اجتماعی این صنعت، که یکی از پدیده

ترین صنعت جهان عنوان بزرگ( و اغلب به132:2113دهد)هالجوا،میفرهنگی را نشانو 

های باشد که نتایج فرصتشده و ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار میدر نظر گرفته

فرهنگی را برای بسیاری از جوامع محلی  –محیطی و اجتماعی اقتصادی، زیست

یافته، ویژه در کشورهای کمترتوسعهه گردشگری به(. توسع21:2111کند)عارف،میارایه

عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش 

بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی 

ی درحال ویژه برای کشورها(. توسعه صنعت گردشگری به9:1313شود)کاظمی، می

رفت از معضالتی همچون: میزان بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی منظور برونتوسعه به

محصولی از اهمیت فراوانی برخورداراست. متغیرهای کالن اقتصادی اقتصاد و اقتصاد تك

ایران نیز که با اتکای شدید به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در طول زمان دچار 

بخشیدن به منابع، رشد اقتصادی و درآمدهای منظور تنوعشود بهینوسانات شدیدی م

های جدید شغلی در کشور توسعه صنعت گردشگری در ارزی و همچنین ایجاد فرصت

 (.11:1313آن از اهمیت فراوانی برخورداراست)طیبی،

گرفته از توسعه پایدار است. توسعه پایدار از اصول و مبانی گردشگری پایدار نشأت

شود و به دلیل نقشی که میپیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان محسوب

                                                                                                                   
1-UNWTO. 
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 33 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

نماید لزوم و  ویژه در کشورهایی مانند ایران ایفاتواند در این زمینه بهگردشگری می

ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیت فراوان است. موفقیت و رشد پایدار 

هنگ عناصر و فاکتورهای متعددی است که با گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هما

امنیت گردشگران و مقصدهای »ترین این فاکتورها هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهم

ترین اصل در تدوین ترین و زیربناییعنوان مهماست. امروزه امنیت به« گردشگری

بات، توسعه و آید. میان گردشگری، ثاستراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمار می

کارگیری خشونت در شده وجوددارد و هرگونه بروز ناامنی و بهای تعریفامنیت رابطه

سازد)صیدایی و هدایتی ناپذیری به این صنعت واردمیهای جبرانسطوح مختلف زیان

عنوان یك صنعت جذاب، پویا، (. همچنین، صنعت گردشگری به71-79:1317مقدم،

در جهان مطرح ساخته است. یکی از عواملی که سبب توسعه درآمدزا و اثربخش خود را 

باشد)شاهیوندی و پایدار این صنعت شده امنیت و احساس آن در نزد گردشگران می

ترین عامل گسترش صنعت جهانگردی است. (. امنیت شاخص139:1371همکاران،

یت در بازنگری در ارتباط ارگانیك صنعت گردشگری و امنیت ملی یك ضرورت است. امن

ترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی معنای گسترده یکی از مهم

گام با گسترش صنعت جهانگردی برای سفر به ایران و هر کشور دیگر تأثیرگذار است. هم

هایی چون: امنیت داخلی و ملی، در جهان کنونی ارتباطات ارگانیك این صنعت با مؤلفه

ت، رسانه، جامعه، آموزش و پرورش و... وارد فاز جدیدی ونقل، خدماصنایع حمل

(. به همین دلیل گردشگری یکی از صنایع پیشروی جهان و 2:1372است)الیاسی،شده

ای است و امنیت)در مقابل جرم و تروریسم( تأثیر باالیی بر ابزار توسعه اقتصادی عمده

که مقامات دولتی به هنگامی یابی منافعی اقتصادی دارد. عالوه بر این،گردشگری و جهت

باشد عالقه بیشتری میدهند و مسائل گردشگری برای آنها مهممیگردشگری اهمیت

دهند و خدمات بهتری به مینسبت به تأمین نیازهای مجامع محلی گوناگون از خود نشان

 (. 1:2119کنند)هال،میعموم مردم ارایه

مراتب شده نظریه سلسلهگردشگری مطرحای که در ارتباط با امنیت و یك نظریه

نیازهای مزلو است. این نظریه سطوح اصلی و باالتر نیازهای انسان را با تعریف و اهمیت 

ها در توضیح کند. یکی از پرکاربردترین نظریهمیتعریفرکدام از آنها از پایین به باال، ه

نظریه معتقداست که  های انسانی ازجمله رفتار مشتری در گردشگری است. اینپدیده
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 311 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

حال حتی در تالش برای شدن نیازهای پایه خود هستند و درعینافراد نیازمند برآورده

برآوردن نیازهای سطح باالتر خود مانند جستجوی عشق، اعتماد به نفس، شأن یا 

ی گردشگران را با های ایمنی و امنیتباالبردن روحیه هستند. طبیعی است نگرانی

(. افزایش ایمنی و 13-11:1371سازد)ربانی و همکاران،میهمراهخطرات گوناگونی 

امنیتی و احساس امنیت گردشگران یك راه واقعی برای موفقیت در جلب رضایت 

مشتریان و توسعه گردشگری در یك مقصد است زیرا تأمین انتظارات گردشگران و 

ای مقصد با جلوه کردن فراتر از این انتظارات به معرفیتأمین امنیت ایشان یا عمل

تنها تکرار سفر به این مقصد را در برنامه خود مناسب نزد گردشگران انجامیده و آنها نه

قرارخواهندداد بلکه عاملی مؤثر در تبلیغ برای مقصد موردنظر خواهندبود و همچنین، 

سبب افزایش ماندگاری گردشگران در شهر مقصد خواهندشد. لذا هدف از این پژوهش 

ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم احساس امنیت این پرسش است که مهمپاسخ به 

ای بین احساس امنیت گردشگران و وفاداری گردشگران شهر تهران چیست؟ و چه رابطه

 آنان وجوددارد؟

 پيشينه پژوهش

های اخیر مطالعات زیادی در ارتباط با امنیت و اثر آن بر صنعت گردشگری در سال

د زیادی از این مطالعات حاکی از کاهش تعداد گردشگران، به است. تعداگرفتهصورت

دلیل بروز خطرها و تهدیدهای امنیتی، است. پژوهشگران بسیاری درباره احتمال تأثیر 

اند. بالیای طبیعی جدی حوادث طبیعی یا عامل انسانی به صنعت گردشگری هشدارداده

شوب سیاسی، شورش، تروریسم، مانند زلزله، سیل و همچنین مخاطرات انسانی مانند: آ

که در ویژه هنگامیگذارد بهمیقیام، جرم و جنگ بر رفتار گردشگران تأثیرمنفی

 (.111:1371شوند)شاهیوندی و همکاران،تصویر کشیده  های جمعی بهرسانه

( در مطالعت خود به بررسی تأثیر حوادث امنیتی بر 1712) 1پیزام  و منسفیلد

اند. به عقیده آنها حوادث امنیتی مسافرت گردشگران و انتخاب مقصد گردشگری پرداخته

ای بر توانند تأثیر عمدههای شهری میمانند: جرم، جنگ و درگیری، تروریسم و آشوب

 باشند.مکان داشته عدم جذابیت مقصد گردشگری و عدم سفر گردشگران به آن

                                                                                                                   
1- Pizam & Mansfield. 
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 313 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

 ( به وضعیت گردشگری در کشورهای عربی ازجمله مصر اشاره2113) 1استینر

اند به نحو مطلوبی درآمدزایی های گردشگری فراوان نتوانستهجاذبهکند که با وجود می

ترین علل عدم درآمدزایی را نبود امنیت، تهدیدهای اجتماعی و روانی و نمایند. وی مهم

منظور بهبود این وضعیت لزوم توجه به امنیت داند که بهانی بهینه میرسعدم خدمات

 است.گردشگران ضروری 

دادند با توجه به مباحث امنیتی ( در مطالعه خود نشان1371نژاد و همکاران)حاجی

صورت حمایتی ای بهتوان برای گردشگران خارجی قوانین جداگانهو ایمنی کشور نمی

با تشکیل پلیس گردشگری از حقوق گردشگران و سیاحان توان کرد اما میوضع

تواند ضریب امنیت های کشور میکرد. ایجاد پلیس گردشگری در استانحفاظت

دهد. این امر منافع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی جهانگردان را افزایش

 دارد.را برای کشور درپی

به بررسی نقش امنیت در توسعه ( در مطالعه خود 1317صیدانی و همکاران)

شوند که در ایران وجود نگاه امنیتی به مقوله گردشگری پایدار پرداخته و متذکرمی

گردشگری و تصویر غیرصحیح از آن در مجامع جهانی ازعوامل اساسی ممانعت از جذب 

 شوند.میگردشگر به کشور محسوب

ی از گردشگران خارجی از دادند که درصد باالی( نشان1317شاهیوندی و همکاران)

دارند به این شهر داشته و تمایلوضعیت امنیت اجتماعی و روانی در شهر اصفهان رضایت

 کنند.مسافرت

 روش تحقيق

های کاربردی و براساس ماهیت و روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع پژوهش

، مجالت و مقاالت هاباشد. به منظور مرور ادبیات موضوع از کتابتحلیلی می -توصیفی

استفاده  -منابع ثانویه -های مرتبط سایتمعتبر داخلی و خارجی و همچنین وب

مرزی در ارتباط است. در پژوهش میدانی به منظور ارزیابی دیدگاه گردشگران درونشده

منابع -با کیفیت ابعاد مختلف احساس امنیت گردشگری شهری تهران از پرسشنامه 

                                                                                                                   
1- Steiner. 
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 311 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

است. لذا، ابزار پژوهش پرسشنامه است. به منظور تعیین روایی استفاده شده -اولیه

شد و روایی آن نیز تأییدشد. به پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان گردشگری استفاده

و  97/1شد که برابر با منظور سنجش پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه

باشد تا بتوان مقیاس  9/1باید  کماست. طبق قاعده تجربی آلفا دستبسیارمناسب بوده

 (. 1311: 253شمارآورد) داوس ،را دارای پایایی به

اند. به تهران  سفرکرده 1373اند که پاییز جامعه آماری تمامی گردشگرانی بوده

های توصیفی طور متعارف در پژوهشدرخصوص تعیین اندازه نمونه باید گفت که به

، 1399نیا، کم صد تن باشد)حافظحجم نمونه دستاست که یاب و پیمایشی الزمزمینه

دلیل حجم نمونه موردنیاز به(. بنابراین، در این پژوهش 91:1313به نقل از رنجبریان، 

از روش خاصی برای  نکردنهای مختلف و استفادهنبودن تعداد گردشگران در زمانثابت

صورت در دسترس ی بهگیراست. روش نمونهنمونه انتخاب شده131 برآورد حجم نمونه

 .1ها و مراکز تجمع و بازدید گردشگران انجام شده استبوده که با مراجعه به هتل

 افزارسو و اهداف از سوی دیگر به کمك رایانه از نرمها از یكبا توجه به ماهیت داده

spss های تأثیرگذار بر نبود احساس و از آزمون تحلیل عاملی به منظور یافتن عامل

است. با کمك آزمون تحلیل عاملی عوامل تأثیرگذار بر گردشگران استفاده شده امنیت

بردن به متغیرهای شد. به منظور پیاحساس امنیت گردشگران شهر تهران سنجیده

شد. ها از روش تحلیل عاملی استفادهای از دادهزیربنایی یك پدیده یا تلخیص مجموعه

اتریس همبستگی بین متغیرها است)سرمد و های اولیه برای تحلیل عاملی مداده

ها به دالیل مختلف با حجم زیادی از متغیرها (. معموالً در پژوهش231:1315همکاران، 

حال تر و درعینها و رسیدن به نتایجی علمیتر دادهرو هستیم. برای تحلیل دقیقروبه

جدیدی برای آنها دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار عملیاتی پژوهشگران به

کنند. تحلیل عاملی سعی در میمنظور از روش تحلیل عاملی استفادهباشند و بدینمی

منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای به 2هاشناسایی متغیرهای اساسی یا عامل

                                                                                                                   
تعداد « مرزیدرون ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران»( در پژوهشی با عنوان 1371ضیایی و عباسپور) -1

 کردند.عنوان نمونه انتخابتن از گردشگران را به 113

2- Factors. 
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 311 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

یا  1مشاهده شده دارد. تحلیل عاملی نقش بسیار مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون

 (.171:1313شده دارد)مومنی، ازطریق متغیرهای مشاهده هاهمان عامل

 تحلیل عاملی دارای کاربردهای متعددی است که عبارتنداز:

 ؛2هاکاهش داده -

 ؛3شناسایی ساختار -

 سنجش اعتبار یك مقیاس یا شاخص -

 (.172و...)همان،  -

ه وفاداری کهای امنیتی، با توجه به ایندهد که آیا گویهمیآزمون همبستگی نشان

ای با وفاداری شود، رابطهگردشگران منجربه توسعه پایدار گردشگری در هرم مزلو می

گردشگران دارند؟ همچنین از آزمون همبستگی پیرسون به منظور ارزیابی رابطه 

است که در این احساس امنیت در گردشگری و وفاداری گردشگران بهره گرفته شده

 مستقل و وفاداری گردشگران متغیر وابسته است.رابطه احساس امنیت متغیر 

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یك متغیر کمی با 

متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورداستفاده در تعیین 

-باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه همبستگی دو متغیر می

است و در صورت نبود  -1تا  1دهد. این ضریب بین میرا نشان -قیم یا معکوسمست

 (.111:1315باشد)سرمد و همکاران، رابطه بین دو متغیر برابر صفر می

 مبانی نظری

 امنيت و احساس امنيت

شود و یکی از میامنیت از ریشه امن است که در مقابل بیم و هراس و ناامنی استفاده

رو، واژه بشر است که با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد. ازایننیازهای فطری 

                                                                                                                   
1- Latent. 

2- Data Reduction. 

3- Structure Detection. 
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 311 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

امنیت از قدمتی به دیرینگی تاریخ بشر برخورداراست و حتی از جهتی واژه امنیت بر 

های (. امنیت از نیازها و ضرورت99:1312است)شادنیا،مفهوم اجتماع و جامعه مقدم

های ان و یا اختالل در آن پیامدها و بازتابشود که فقدمیای فرد و جامعه  تلقیپایه

(. امنیت دارای ابعاد 32:1313دارد)ترابی و گودرزی،دنبالکننده و خطرناکی بهنگران

روانی است. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکی  -عینی و ذهنی

امنیت به معنی (. در مجموع، 133:1315زایی،و هم آرامش روحی و روانی است)سرلك

یافتن آن وجود اطمینان از سالمت جان و مال و ناموس امری است که واقعیت یا تحقق

( این واژه در مفهوم عینی 2:1371های ویژه است)زیاری،ریزیمستلزم اقدامات و برنامه

ها و در مفهوم ذهنی آن به فقدان احساس گیری فقدان تهدید علیه ارزشآن به اندازه

(. 1:2111دارد)مولر،گرفت اشارههایی مورد حمله قرارخواهندکه چنین ارزشترس از این

نظران برآنند که امنیت مفهومی بیرونی و عینی است و احساس امنیت اکثر صاحب

مفهومی درونی و ذهنی است. امنیت یعنی فقدان عوامل تهدیدکننده فرد و احساس 

توان خاطرنشان در این زمینه می امنیت به معنای فقدان احساس درونی ناامنی است.

باشد؛ یعنی باشد یا نداشتهداشتهتواند با امنیت واقعی تناسبنمود که احساس امنیت می

باشد تواند احساس امنیت داشتهباشد فرد میدر شرایطی که امنیت عینی وجودنداشته

 یت نداشتهکه عوامل ایجادکننده امنیت واقعاً وجودداشته اما فرد احساس امنیا این

 (. 191:1317باشد)احمدی،

اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگون  –شناختیاحساس امنیت پدیده روان

های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع باشد. این احساس ناشی از تجربهمی

کنند. به میهای گوناگون آن را تجربهصورتط پیرامونی است و افراد مختلف بهمحی

شناسی احساس امنیت سازه چندبعدی است که در ارتباط با شرایط اظ روشلح

های متفاوت ظهوریافته و به اشکال مختلف نیز قابل اجتماعی و افراد مختلف به گونه

(. در سطح فردی احساس امنیت در یك 531:1311گیری است)تاجران،سنجش و اندازه

گردد که دان جرم در آن جامعه برمیجامعه به احساس روانی شهروندان از میزان یا فق

تر خواهدبود در این زمینه هرچه میزان فراوانی جرم باالتر باشد احساس امنیت پایین

 ولی این احساس ناامنی صرفاً منبعث از فقدان امنیت در یك جامعه نخواهدبود. ممکن
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 311 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

باشد ولی شهروندان در آن احساس امنیت است در یك جامعه امنیت وجودداشته

 (. 73:1312باشند و برعکس)کالهچیان،داشتهن

که با زوال آن طوریرود بهشمارمیهای اساسی انسان بهامنیت از نیازها و انگیزه

گیرد و رود و تشویش، اضطراب و ناآرامی جای آن را میمیخاطر انسان ازبینآرامش

نیز  1آبراهام مازلوکه شدن بسیاری از نیازهای آدمی در گرو تأمین آن است تاجاییمرتفع

 مراتب نیازها احساس امنیت را بالفاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قراردر سلسله

نیازهای  است نظریههایی که به امنیت پرداخته(. یکی از نظریه133:1311دهد)کاهه،می

 کند که عبارتمیمراتبی مازلو است. مازلو نیازهای انسان را در پنج دسته تقسیمسلسله

و  5، نیازهای احترام1، نیازهای تعلق و عشق3، نیازهای ایمنی2از: نیازهای جسمانیاست

مراتبی داشته و در اکثر . به نظرمازلو این نیازها خصلت سلسه3نیازهای خودشکوفایی

کند که افراد تا نیازهای سطوح پایین برآورده نشود چنان ارگانیسم را درگیر خود می

 (. در سلسله111:1392یابد)مازلو،می زهای سطح باالتر کاهشامکان پرداختن به نیا

مراتب نیازهای مزلو نیاز به امنیت و ایمنی در مرتبه دوم قراردارند و مواردی چون: 

امنیت، ثبات، وابستگی، حمایت، رهایی از ترس و نگرانی و آشفتگی، نیاز به سازمان و 

شود. اگر نیازهای جسمانی شامل مینظم و قانون، داشتن حامی مقتدر و نظایر آن را 

توانند شوند. نیازهای ایمنی میشوند این نیازهای جدید ظاهرمیطور نسبی برآودهبه

عنوان توانند بهشوند. آنها میمانند نیازهای جسمانی کامالً بر ارگانیسم مسلط

ارگانیزم های گرفتن همه قابلیتدهندگان تقریبًا انحصاری رفتار با به خدمتسازمان

(. به 12:1311کنند. در این شرایط ارگانیزم صرفاً به دنبال ایمنی است)قدرتی،عمل

اعتقاد وی این نیاز بیانگر آن است که فرد به آرامش نیازدارد. این آرامش شامل: ثبات 

بودن نظم و داشتن، رهایی از ترس، رهایی از اضطراب، رهایی از درهماستقالل، محافظت

داشتن و نیاز به محافظ قوی است. براساس نظریه مزلو نیاز ج به محدودیتقانون، احتیا

-آزردهروان آدمی  به امنیت یك نیاز روانی است که در صورت ارضاءنشدن

                                                                                                                   
1- A. Maslow. 

2- The physiological needs. 

3- The safety needs. 

4- The belongingness and love needs. 

5- The esteem needs. 

6- The need for self – actualization. 
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 311 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

ارضای نیازهای ایمنی یك احساس ذهنی مثبت  (.25:1311شود)کجباف،می

کند. دارد که به موجب آن انسان احساس جسارت و شجاعت بیشتری میدنبالبه

سازد پذیرمیهمچنین، ارضای نیاز ایمنی حرکت به سمت ارضای نیازهای باالتر را امکان

که با در معرض انگیزد درحالیها و تسلط برمیو فرد را به ظاهرشدن و کسب مهارت

 (.51:1391گردد)دالور،خطر قرارگرفتن امنیت شخص به نیازهای سطح پایین برمی

 مندی گردشگرانامنيت گردشگری و رضایت

عنوان صنعتی مهم در امر توسعه اقتصادی کشورها گردشگری در دنیای جدید به

است. در راستای تحقق این امر و گسترش آن بدون گیرندگان قرارگرفتهمدنظر تصمیم

باشد که پژوهشگران توجه خاصی بدان شك موضوع امنیت یکی از پارامترهای مهم می

تواند انسان را به سوی امنیت از مسائل و عواملی است که می اند. آسایش، راحتی ونموده

گردشگری فراخواند. توسعه گردشگری در یك کشور نشانگر ثبات امنیت ملی است و 

یکی از علل رونق گردشگری در کشور توجه دولت به تأمین امنیت گردشگری 

طورجدی به(. یکی از مواردی که باید در گردشگری 2:1371فر و یغفوری،است)لطفی

باشد. آسایش، راحتی و امنیت از مسائل بسیار مهمی مورد تأکید قرارگیرد امنیت می

(. اصوالً تا 33:1319کند)بشیری،میجلبگردشگران را  به نقاط مختلف دنیا است که 

 گفتن از گردشگری بیهودهنخواهدگرفت و سخنامنیت برقرارنباشد سفری شکل

باشد افراد سطح جامعه جهانی بستر مناسب امنیت فراهمخواهدبود. درواقع، هرگاه در 

یابد میهای مربوط به گردشگری رونقکنند و این امر مبیّن آن است که فعالیتسفرمی

باشند هرگز به آنجا زیرا اگر گردشگران نسبت به مقصدی احساس ناامنی داشته

نسبتی مستقیم با  کنند. امنیت و گردشگری پارامترهای یك معادله هستند کهسفرنمی

طورکه یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود هم دارند. به عبارت دیگر، همان

امنیت است رونق گردشگری در یك منطقه و تردد گردشگران در یك مقصد نیز موجب 

نیست کرد که این قضیه همیشه صادقشود. البته نباید فراموشوجودآمدن امنیت میبه

وآمد گردشگران باعث ناامنی ع وجود پدیده گردشگری و رفتچرا که در برخی مواق

(. با وجود این، صنعت گردشگری و امنیت 111:1371است)شاهیوندی و همکاران،شده

توان گفت گسترش صنعت گردشگری به وجود امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و می
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 311 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

-وسعه مناطق پذیرفتهطورکلی، امنیت یکی از شرایطی است که برای توابسته است. به

 (.123:1311باشد)خدایی،میشده

های اجتماعی برای تأمین امنیت گردشگری ترین شاخصاز نظر ویور و اپرمان مهم

 انداز:پایدار عبارت

 های ساکنان محلی به گردشگری و گردشگر؛ واکنش -

 های گردشگری؛ تعداد شکایات ناشی از گردشگر و فعالیت -

گرفته در مخالفت با گردشگران و صنعت گردشگری توسط میزان جرایم صورت -

 مردمان بومی و غیربومی؛

 های اجتماعی و اخالقی در ارتباط با گردشگری؛میزان انحراف -

 درصد بازدیدهای مکرر؛ -

 مدت زمان میانگین اقامت بازدیدکنندگان؛ -

 های مرتبط با گردشگری؛ مهاجرت -

 نسبت ساکنان محلی به گردشگران؛ -

 های گردشگران؛پیوسته ناشی از تحریكوقوعم بهمیزان جرای -

 مندی گردشگران از بازدید؛میزان رضایت -

 گیرد؛میتصویری که از بازدید مکان مورد بازدید در ذهن بازدیدکنندگان شکل -

 توزیع مشاغل با درنظرگرفتن سطح درآمد و اندازه سهم مالکیت؛ -

 شرایط فصلی؛  -

 موقعیت مقصد در چرخه تولید؛ -

 های گردشگری و امکانات گردشگری؛و پشتیبانی از جاذبهحمایت  -

 ضریب جذابیت گردشگری؛ -

 (. 335:2111ظرفیت اجتماعی از لحاظ تأمین مایحتاج گردشگری)ویور و اوپرمان، -
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 319 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

منظور گردشگری، استراحت، بازیابی نیروی امنیت اجتماعی برای کسانی که به

نی و... به مناطقی غیر از مسکن و رفته، افزایش شناخت و آگاهی، روابط انساازدست

(. با 11:1372شود)بیدختی و نجیمی،میشوند امری مهم تلقیمیمأوای همیشگی راهی

های سایر کشورها آمده و تجربهعملهای بهگرفتن همه مباحث و پژوهشدرنظر

ترین عامل رونق صنعت گردشگری در دنیا عنوان شاخصشود که امنیت بهمیمشخص

ویژه گذاری در هیچ بخش اقتصادی بهاست. بدون عنصر امنیت سرمایهگردیدهمطرح

کند که امنیت جانی و آید و گردشگر در جایی حضور پیدا مینمیعملصنعت توریسم به

(. با توجه به این که هدف گردشگران از 3:1371گردد)لطفی و یغفوری،مالی او تأمین

یابی به آرامش روحی و روانی فراغت و دست سفر به نواحی مختلف استفاده از اوقات

است فقدان امنیت و احساس امنیت موجب کاهش میزان گردشگران شده و مانع از 

پایداری گردشگری خواهدشد. زیرا یکی از عوامل مهم در جلب رضایت گردشگران وجود 

 امنیت در منطقه گردشگری است.

هدف و نوع و میزان نیاز آنها  هایاصوالً انجام هر طرحی بدون درنظرگرفتن گروه

عنوان یك مندی در ادبیات توسعه بهباشد. رضایتتواند با موفقیت چندانی همراهنمی

عنوان نتیجه تأثیر خدمات تولیدی و رفاه اجتماعی و مالی طورکلی بهمتغیر روشن و به

(. رضایت وجود یك احساس مثبت 339:2113گردد)رودریگیز و همکاران،قلمدادمی

شود. در اصل، این احساس کننده ایجادمیکننده یا دریافتست که در نهایت در مصرفا

آید. بر حسب وجودمیکننده بهشدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضهواسطه برآوردهبه

سطح باشند یا کاال شده با یکدیگر همکه انتظارات مشتری و کاال یا خدمت دریافتاین

زدگی و یا طح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت یا ذوقتر از سباالتر یا پایین

ای است که باید در مسیری قرارگیرد آید. رضایت تنها بخشی از مرحلهنارضایتی پدیدمی

بردن از محصول)و نه رضایت مشتری( موجب تا مشتری از محصول لذت ببرد. لذت

(. رضایت مشتریان به 12:1311وفاداری و تداوم وفاداری وی خواهدبود)دادخواه،

است. با رجوع به شدهای برجسته و چشمگیر برای اکثر صنایع خدماتی تبدیلمسئله

هایی را نمود که گردشگران راضی به احتمال زیاد مکانتوان بیانمیصنعت گردشگری 

ترین و کنند که این یکی از ارزانمیاند به سایران توصیهکه به آنجا سفرکرده

تأثیرگذارترین نوع بازاریابی و پیشرفت است. عالوه بر این، رضایت گردشگران معموالً به 
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کند که این امر نیز میافزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر کمك

کننده در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد گردشگران و میزان سود کمك

ومًا ارتباط مثبتی بین رضایت گردشگر و کسب موفقیت خواهدبود. درنتیجه، عم

 (.1:1317بلندمدت اقتصادی در مقصد گردشگری وجوددارد)اردکانی و همکاران،

 
 (59:1:59المللی، (: تأثيرگذاری مشتری دارای رضایت)استاندارد بين1شكل)

 های وی برآوردهاست از تلقی مشتری از میزانی که خواستهرضایت مشتری عبارت

نداشتن مشتری دربردارنده تلقی مشتری از میزانی که الزامات و رضایت است وشده

(. درواقع، اگر 37:1315المللی،است)استاندارد بیننشده های وی برآوردهخواسته

برگردند بدون شك نمایند و از تجربه سفر خود راضی گردشگران مقصد خاصی را انتخاب

نموده و تمایل خود گردشگران آشنایان و اطرافیان خود را به سفر به آن مقصد تشویق

گردد. به عبارت دیگر، تعریف و صد بیشترمیبرای بازگشت و بازدید مجدد از آن مق

تمجیدهای گردشگران از مقصد یادشده در بسیاری موارد تأثیر بیشتری در جذب 

 گردشگران داشته و نسبت به ابزارهایی نظیر تبلیغات و غیره بهتر عمل

(. رضایت گردشگران معموالً به افزایش نرخ حمایت 313: 1311کرمانی،نماید)صباغمی

کند و این امر نیز در کسب اهداف میگاری، وفاداری و جذب گردشگر کمكاز ماند

اقتصادی چون: افزایش تعداد گردشگران و نیز افزایش میزان سود مؤثرخواهدبود. 

درنتیجه، عموماً ارتباط مثبتی بین رضایت گردشگر و کسب موفقیت بلندمدت اقتصادی 

وانند میزان رضایت خود را از تدر کشور مقصد وجوددارد. همچنین، گردشگران می

 مشتری

 دارای رضایت

 مشتری مشتری مشتری

 مشتری مشتری مشتری مشتری مشتری مشتری مشتری مشتری مشتری

 بازگشت مشتری
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کننده و ایجاد و های زیادی چون: بیان کالمی، تمجید از کاال و خدمات ارایهطریق راه

حال از طریق تثبیت وفاداری بلندمدت آنان نسبت به کشور مقصد ابرازکنند. درعین

شود)اردکانی و رضایت گردشگر ارتباط بین گردشگر و مقصد مورد نظر وی زیادمی

 (.11:1317همکاران،

 توسعه پایدار گردشگری

در راستای پارادایم توسعه پایدار رویکردهای سنتی توسعه گردشگری  1771در دهه 

شد و با تأکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری به چالش کشیده

 حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد)رهنمایی و

جایی از رویکردهای (. رویکرد توسعه پایدار گردشگری یك جابه11:1319همکاران، 

-نگر کلیمینه توسعه گردشگری به یك رویکرد سنتی اقتصاد نئوکالسیك در ز

تنها نیازهای بازار مورد توجه است دهد که در این رویکرد نهمیرا نشان -ترسیستمی

 نیز مورد توجه و تأکید قرار زیست طبیعیبلکه نیازهای جامعه و محیط

(. بنا به تعریف سازمان جهانی جهانگردی توسعه 9:1773گیرد)هاوکیس و ویلیامیز،می

پایدار گردشگری فرایندی است که با بهبود کیفیت زندگی میزبانان، تأمین تقاضای 

 بازدیدکنندگان و به همان نسبت با حفاظت منابع طبیعی و انسانی در ارتباط است)هانتر

(. رهیافت گردشگری پایدار گردشگری را در غالب مرزها 22:1775و گرین،

سو و وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یكمثلثکند و راهبردی میبررسی

 جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی دیگر با صنعت گردشگری برقرار

کرده و تعدیلضلع مثلث را  بحران موجود بین سه ( و قصددارد فشار و2سازد)شکلمی

ای برقرارسازد. تحقق توسعه پایدار گردشگری در گرو سه رویکرد مدت موازنهدر طوالنی

گرا است. نگرش اول بر این باور است که نگر و مساواتگرا، آیندهنگر و کلجانبههمه

گردد. در توسعه هنگامی پایدار است که در بستر سیاسی، اقتصادی و اکولوژیك مالحظه

رویکرد دوم، برآورد احتیاجات کنونی گردشگران جامعه میزبان و به موازات آن محافظت 

است. در رویکرد سوم، های برابر برای آیندگان مطرحزیست و حفظ فرصتاز محیط

ها و منابع موردنظر نسلی و فرانسلی در استفاده از امکانات، دادهمساوات درون

 (.2:1373مکاران،کیکانلو و هاست)جعفریان
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 (:2:1:5کيكانلو و همكاران،(: توسعه پایدار گردشگری)جعفریان2شكل)

ها و ای است که در آن توازن و تعادل، حفظ اررزشتوسعه پایدار گردشگری توسعه

های اقتصادی همه به همراه هم کیفیت اخالقیات و اصول اقتصادی و نیز مزیت

جانبه جایگزین توسعه صرفًا ای متعادل و همهشود تا توسعهمیشده و کوششدیده

ای اقتصادی گردد. در این دیدگاه توسعه گردشگری با استفاده از منابع موجود به گونه

دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ضوابط قانونی جامعه است که ضمن پاسخ

مت حفظ و انتظارات گردشگران بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی، سال

(. 11:1392کرد)الوانی،زیست، تعادل اقتصادی و رفاه مردم محلی را تأمینمحیط

گردشگری پایدار سعی در تنظیم روابط بین جامعه میزبان، مکان گردشگری و 

تواند پویا و سازنده باشد و به دنبال تعدیل فشار و گردشگران دارد چراکه این رابطه می

های فرهنگی را به حداقل رسانده های محیطآسیببحران بین این عناصر است تا 

 کند آورده و به رشد اقتصادی ناحیه کمكرضایت بازدیدکنندگان را فراهم

(. در این پژوهش آن بعد از توسعه پایدار گردشگری 152:1311)محسنی

شود که گردشگران نسبت به مقصد گردشگری وفادار هستند و میدرنظرگرفته

دهند و گردشی ماندگار در تهران دارند و سفر را نمیتهران ترجیحمقصدهای رقیب را بر 

 داشت. کنند. اینان بازتاب مثبتی از سفر به تهران خواهندتکرارمی

  

توسعه پایدار 
گردشگری

محیط

مردم محلی گردشگران
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 هرم مزلو

ای بینانه نظریهبا دیدگاهی مثبت و خوش -شناس برجسته معاصرروان -آبراهام مزلو 

نمود. او در ایده شناسی بسیار مهم جلوهکرد که در دیدگاه پژوهشگران علم روانرا مطرح

های انسانی تأکید فراوان داشت و توجه انسان به این ابعاد را معیار خود بر ارزش

خودشکوفایی و رشد شخصیتی دانست. او معتقداست که انسان باید در ابتدا نیازهای 

خود برسد.  کند تا به مرحله تحققفیزیولوژیك، ایمنی، احترام و عشق را در خود برطرف

کند. مزلو یکی از مؤسسان و شاید هایی را نیز ذکرمیوی برای این افراد ویژگی

گرایی او بر کل گرا در زمان معاصر است که نظریه انسانشناسان انسانپرنفوذترین روان

ها و معیارهای انسانی و شرافت او برای بودن شخصیت هر فرد، ارزشوجود و ویژه

کند. او میبودن تکیهقیت، خودشکوفایی و گرایش به سالمخودکفایی، رشد، خال

که از باالترین درستی بشناسیم مگر اینتوانیم زندگی بشر را بهگاه نمیهیچ»نویسد: می

یابی به باشیم. رشد و خودشکوفایی، کوشش برای دستو واالترین آرزوهایش آگاه

ول مسئولیت و سالمت نفس، تالش جهت شناخت هویت و موجودیت خود، قب

های بسیار متداول و حتی عنوان انگیزهشدن را باید بهخودکفایی و میل به تعالی و انسان

به عقیده مزلو، هر فرد دارای (. 112-111:1399شاملو،«)بگیریمشمول بشر درنظرجهان

کننده رفتارهای اوست. این نیازها کننده و هدایتتعدادی نیازهای ذاتی است که فعال

آییم اما رفتارهایی که برای ارضای آنها به کار هستند یعنی با آنها به دنیا می غریزی

(. مزلو نیازهای اساسی خود را در 97:1317بریم اکتسابی هستند)مروتی و یعقوبی،می

کند. به همین میمراتب تقریبًا معینی بر مبنای اصل قدرت نسبی مرتبیك سلسله

ترند و نیازهای ایمنی از محبت و ازهای ایمنی قویمفهوم، نیازهای فیزیولوژیك از نی

خود نیرومندتر از نیازهای احترام هستند و اینها نیز از آن دسته از نوبهنیازهای اخیر به

ترند)مروتی و ایم، قوینیازهای ویژه فردی، که ما آنها را نیاز به خوشکوفایی نامیده

است که نیازهای انسانی، از لحاظ  (. ایده محوری این نظریه این132:1372همکاران، 

تر مراتبی دارند یعنی هرچه نیاز در مرتبه پایینرشد و تسلط بر رفتار ترتیب سلسله

که شود. نکته دیگر اینباشد زودتر در فرایند رشد آشکارمیمراتب قرارداشتهسلسله

وفایی که نیاز خودشکهای حاکم هستند درحالیترین انگیزهتر، قوینیازهای پایین

 (.72:1313ها است)شجاعی،ترین انگیزهضعیف
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 گیرند: این نیازها براساس اهمیت به ترتیب زیر قرارمی

 . نیازهای فیزیولوژیکی شامل: نیاز به آب، غذا، هوا، خواب و رابطه جنسی؛1

 نیاز به امنیت شامل: ثبات، نظم و رهایی از ترس و اضطراب؛

روابط عاطفی با شخص یا اشخاص دیگر و  نیازهای عاطفی و احساسی که از طریق

 شود؛داشتن برآورده میاحساس تعلق

 نیاز به احترام شامل: عزت نفس و احترام از سوی دیگران؛

های شخص که مستلزم های بالقوه و قابلیتنیاز خودشکوفایی شامل: تحقق توانایی

 (.319:1311باشد)شولتز،بینانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود میدانش واقع

چیند که یك فرد پس از ارضا و مزلو، پازل نیازهای اساسی انسان را طوری می

طور کامل برای ورود به یك مرحله متفاوت آمادگی شدن این نیازها بهبرآورده

کند. افرادی که نیازهای اساسی در آنها ارضاشده و از قبل در مسیر خودشکوفایی پیدامی

هایی از قبیل: حقیقت، نیکویی، زیبایی، عدالت، نظم، «فوق انگیزه»و دارای  اندقرارگرفته

 (.72:1371باشند)کاویانی و کریمی،قانون، وحدت و غیره می

ای از دیدگاه مزلو برای رفتارهای سطوح باالتر حالت مقدمه 1نیازهای فیزیولوژیکی

 نیازها سربرآورده و حس شد سایرکه نیازهای فیزیولوژیك ارضا و برطرفدارد و هنگامی

مراتب ترین سطح از سلسله(. این مرحله پایین17: 1371شوند)کاویانی و کریمی، می

نیازهای مزلو است و شامل نیاز به آب، غذا، هوا و خواب و...، که برای بقا اساسی هستند، 

یزی تواند به چبرد نمیمیباشد. به اعتقاد مزلو کسی که از گرسنگی و تشنگی رنجمی

مراتب مزلو این است فراتر از آب و غذا فکرکند. به این ترتیب، یکی از تلویحات سلسله

 (.3:1371شوند)حسینچاری و اصطهباناتی، که عده کمی از فقرا درگیر خودشکوفایی می

شدت غیاب : پس از ارضای نیاز فیزیولوژیك و ایمنی شخص به 2. نیازهای ایمنی2

ن را احساس خواهدکرد. او تشنه روابط عاطفی با مردم و دوستان، همسر و یا فرزندا

تر خواهدکوشید اش خواهدبود و با شدت هرچه تمامداشتن جایگاهی در گروه یا خانواده

                                                                                                                   
1-  Physiological needs. 
2- Safety needs. 
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شدت درد تنهایی، انزوا، مطرود بودن، نداشتن دوست و یابد. او بهتا به این هدف دست

محبت شامل دوست داشتن و نداشتن ریشه در جامعه را احساس خواهدکرد. نیاز به 

 (.71:1371شدن است)کاویانی و کریمی، داشتهدوست

که انسان دیگر زیر نفوذ و تسلط نیازهای زیستی و ایمنی نیست نوبت به . هنگامی3

های مختلف رسد. این گروه از نیازها در دورهمی 1تجلی و فعالیت نیازهای عشق و تعلق

طورکلی، روابط گیرد. بهمتفاوتی به خود میرشد و در شئون گوناگون حیات اشکال 

خاطر نسبت به همسر و فرزند اجتماعی، پیوندهای عاطفی با دوستان و نزدیکان و تعلق

 (.1:1372پور و همکاران، روند)کریمیشمارمیهای این نیازها بهاز جلوه

ردارند دو مراتبی نیازها قراکه در چهارمین مرتبه از سلسله 2. برای نیازهای احترام1

توان تصور کرد. یکی احساس نیاز به احترام از سوی خود به شکل احساس شکل می

خودارزشمندی و دیگری احساس نیاز به احترام از سوی دیگران به شکل احساس 

(. مزلو بر این 115: 1397موفقیت اجتماعی و کسب شهرت است)حقیقی و همکاران، 

خوبی نیازهای فیزیولوژیك و نیاز به امنیت، بهباور بود که اگر دو نیاز پیشین، یعنی 

شود. او معتقدبود که هر انسانی شود نیاز به عشق و محبت در انسان پدیدارمیبرآورده

باشند. درنتیجه، این نیاز خود را با معاشرت با نیازدارد که او را بخواهند و قبول داشته

کند)حسینچاری و میها ارضادوستان با زندگی خانوادگی و عضویت در گروه

 (.1:1371اصطهباناتی، 

است. اگر همه  3مراتب نیازهای مزلو نیاز به خودشکوفایی. باالترین نیاز در سلسه5

باشند ولی فرد به مرحله خودشکوفایی، یعنی تحقق نیازهای مراتب پایین برآورده شده

کند. ناکامی می باشد بازهم احساس خأل وهای بالقوه خویش نرسیدهاستعدادها و ظرفیت

زعم مزلو، خودشکوفایی الزاماً به نوعی فرآورده هنری مانند موسیقی، نقاشی و شعر به

های گوناگونی تواند اشکال فراوانی به خود بگیرد و دارای جلوهبلکه می شودمنجرنمی

ها و استعدادهای توانند قابلیتباشد. در یك نگاه کلی، مردم در همه شئون زندگی می

(. پس از 111: 1317نهفته خود را آشکار و شکوفاسازند)ابوالقاسمی و کردی، 

                                                                                                                   
1- Belongingness and love needs. 

2- Esteem needs. 
3- Self – actualization. 
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 331 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

ترین سطح، یعنی نیاز به خودشکوفایی و سرگذاشتن مراحل قبل، آخرین و عالیپشت

ها توان کمال عالی و کاربرد همه تواناییشود. تحقق خود را میتحقق خویشتن پدیدارمی

های خود دانست)حسینچاری و اصطهباناتی، خصایص و قابلیت ساختن تمامیو محقق

5:1371.) 

 
 (1591مازلو)(: هرم سلسله نيازها،:شكل)

 های پژوهش یافته

 شده زیر می باشند: های پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش مطرحیافته

 ترین عوامل تأثیرگذار بر فقدان احساس امنیت گردشگران شهر تهران چیست؟ مهم -1

 ای بین احساس امنیت گردشگران و وفاداری آنان وجوددارد؟چه رابطه -2

 یافته با روش واریمكس(: ماتریس عوامل چرخش1جدول)

 1 : 2 1 عوامل مؤثر بر عدم احساس امنيت

 - - - 353/1 داشتن مقدار زیاد پول نقد و اشیای قیمتیهمراه

 - - - 297/1 تنهاییهای مسافرکش بهتردد با ماشین

 - - - 311/1 ارتباط صمیمانه با مردم میزبان

 327/1 - - - ایهای خلوت یا حاشیهزدن در بوستانقدم
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 331 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

 1 : 2 1 عوامل مؤثر بر عدم احساس امنيت

 - 399/1 - - خرید غذاهای محلی

های شهر کردن اتومبیل به مدت طوالنی در خیابانپارک

 تهران
531/1 - - - 

 - - - 121/1 شدهکمك به سرنشینان اتومبیلی که در شهر میزبان خراب

 - - 539/1 - خرید و حضور در بازارهای شلوغ و مملو از جمعیت

 - - 279/1 - آلودگی صوتی

 - - 319/1 - های شهر میزبانوجود معتادان و ولگردان در خیابان

 - - 393/1 - ها و مساکن متروکه در شهر میزبانوجود خانه

 - - - 371/1 احترامی به قومیت و مذهب شما در مقصد گردشگریبی

 - - 371/1 - نگرانی درخصوص فضاهای اقامتی

 121/1 - - - دیدن آشوب و درگیری در تهران

 - - - 171/1 نحوه نگاه مردم میزبان در مقصد گردشگری

 - - - 335/1 احساس امنیت مالی در تهران

 - 115/1 - - احساس امنیت جانی در تهران

 - - 551/1 - احساس آرامش در فضاهای گردشگری

 929/1 - - - های گردشگریحضور اندک گردشگران در مکان

 - 571/1 - - ابتال به بیماری در مقاصد گردشگری

 - 311/1 - - احتمال رخداد سیل، زلزله، طوفان و مخاطرات طبیعی

 - - 319/1 - کمبود نور در شهر هنگام شب

 - - - 337/1 بودن رفتار مردم میزبانصادقانه

 557/1 - - - های گردشگریهای نیروی انتظامی در فضای شهر و مکانکمبود گشت

 373/1 - - - تبلیغات منفی درباره عدم امنیت شهر تهران

 - 317/1 - - هابودن جادهاحتمال رخداد تصادف و ناامن

 - - - 317/1 ها در مقصد گردشگریاحتمال افزایش قیمت

 - - - 357/1 فضای کسل و عبوس مقصد

 - 511/1 - - های شهر میزبانها و برنامهشرکت در مسابقات، جشن

 - 113/1 - - عدم رعایت بهداشت در شهر مقصد و تسهیالت اقامتی

 (1373پاییز از مطالعات میدانی،  ه حاصل: )محاسبات نگارندمأخذ

ای با نامهاست. پرسششدهبرای پاسخ به پرسش یك از تحلیل عاملی استفاده

شد و بعد از آزمون تحلیلی عاملی در مورد احساس امنیت گردشگران تنظیمپرسش 32

مانده پرسش باقی31شدند و درنهایت بودن بار عاملی حذفعلت کمها بهدو تا از پرسش

 شد.تن از گردشگران شهر تهران تحلیل131با پاسخگویی 
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 331 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

توان که می شوددر انجام تحلیل عاملی ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل

های دیگر، آیا تعداد دادهعبارتهای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارداد. بهداده

و   KMOموردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص 

 شود.میآزمون بارتلت استفاده

آزمون را  مقدار آماری آزمون بارتلت درجه آزادی و سطح معناداری  KMOشاخص

است)نزدیك به یك(  915/1برابر   KMOجایی که مقدار شاخص آندهد. از مینشان

باشد. همچنین، سطح معناداری آزمون بارتلت میکافی تعداد نمونه برای تحلیل عاملی

باشد. دهد تحلیل عاملی برای شناسایی مدل عاملی مناسب میمینشان 15/1کوچکتر از 

گذاری دارد که باید مبنای نامیافته اختصاصس عوامل دورانتحلیل عاملی به ماتری

 شود.( هر متغیر معموالً در یك عامل بارمی1عوامل قرارگیرد. در جدول شماره)

ها به استنتاج ها پژوهشگر باید از طریق انتساب متغیرها به عاملپس از دوران عامل

موعه متغیرهایی که به یك مفهومی بپردازد. بدین معنی که باید برای هر یك از مج

کرد تا بتوان به تفسیر آنها پرداخت. از طریق اند مفهومی عام تعیینگرفتهعامل تعلق

همین فرآیند است که پژوهشگر با استفاده از تحلیل عاملی تعداد زیادی متغیر را در 

-مهمکند تا بتواند به معرفی میکرده و نام عمومی برای آنان تعیینچند عامل خالصه

یابد که از اهداف اساسی این تکنیك آماری است. ها دستترین عوامل و تلخیص داده

 است.( آمده2های این پژوهش در جدول شماره)گذاری عاملنام

 یافته با روش واریمكسشده توسط عوامل چرخشداده(: مجموع واریانس توضيح2جدول شماره)

 عوامل شماره عامل
درصد کل واریانس 

 هاعامل

درصد تجمعی 

 هاواریانس

 735/25 735/25 ضعف سرمایه اجتماعی میزبان 1

 113/11 711/11 طراحی نامناسب شهری و تراکم جمعیت 2

 272/51 113/11 عدم ایمنی 3

 199/31 915/1 عدم نظارت مردمی و انتظامی 1

 (1373پاییز از مطالعات میدانی،  ه حاصل: )محاسبات نگارندمأخذ

درصد مجموع واریانس بین تمام 199/31در این جدول چهار عامل که در مجموع 

شده توسط هر یك از کنند و نیز میزان واریانس تبیینمیهای پژوهش را تبیینگویه

ترتیب باوجود تعداد زیاد ایناست. بهیافته به تفکیك نشان داده شدههای چرخشمؤلفه
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 339 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

نسبت روشنی از عوامل به توانند تصویرشده میشناساییمتغیرهای مورد مطالعه عوامل 

دهند. عامل اول ضعف سرمایه دستمؤثر بر احساس امنیت گردشگران شهر تهران به

اجتماعی)اعتماد، مشارکت، روابط و انسجام اجتماعی( میزبان و گردشگران است که 

عامل طراحی است. دومین دادهها را به خود اختصاصدرصد واریانس عامل735/25

عنوان تراکم جمعیت نامناسب در شهر و فضای شهری و پیامد این طراحی نامناسب به

ها را به خود درصد کل واریانس عامل711/11ای از شهر است که در نقاط ویژه

است. سومین عامل با عنوان فقدان احساس امنیت حاصل از ایمنی دادهاختصاص

است و چهارمین دادهها را به خود اختصاصعامل درصد از واریانس113/11باشد که می

ها درصد واریانس عامل915/1عامل تحت عنوان عدم نظارت مردمی و انتظامی است که 

 است.دادهرا به خود اختصاص

است. در شدهبرای پاسخگویی به پرسش دوم از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

عنوان متغیر مستقل و وفاداری گویه احساس امنیت گردشگران به31این آزمون 

گردشگران)تکرار سفر، ماندگاری بیشتر و پیشنهاد به دیگران برای سفر به تهران( 

 شد.عنوان متغیر وابسته انتخاببه

 (: آزمون همبستگی پيرسون بين احساس امنيت گردشگران و وفاداری گردشگران:جدول شماره)

 آزمون پيرسون متغير وابسته : احساس امنيت

 وفاداری گردشگران
 تعداد سطح معناداری ضریب پیرسون

113/1 179/1 131 

 (1373پاییز از مطالعات میدانی،  ه حاصل: )محاسبات نگارندمأخذ

منظور بررسی رابطه بین ( آزمون همبستگی پیرسون به3با توجه به جدول شماره)

دهد احساس مینشان احساس امنیت گردشگران و وفاداری آنان اجراگردید. نتایج آماری

در  15/1امنیت گردشگران نسبت به وفاداری گردشگری آنها با سطح معناداری کمتر از 

این رابطه  113/1( و با وجود ضریب همبستگی 179/1باشد)درصد معنادارمی75سطح 

 یابد وفاداری گردشگران نیز افزایشباشد. هرچه احساس امنیت افزایشمستقیم می

 یابد.می یابد وفاداری ایشان نیز کاهشاحساس امنیت گردشگران کاهشیابد و هرچه می

 

 گيرینتيجه
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 333 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

امنیت و گردشگری دو عنصر وابسته به یکدیگر هستند که در فرایند یك تعامل دوجانبه 

تواند به تأثیر متقابل افزایشی یا کاهشی نسبت به هم دارند. تعامل فوق در صورتی می

در ترکیب با متغیرهای جغرافیای انسانی و محیطی)جوامع یابد که نتایج مطلوب دست

توان فقدان رشد کافی گردشگری در این منطقه را وجود، نمی میزبان( قرارگیرند. با این

مراتبی مزلو نیاز به امنیت تنها مرتبط با موضوع امنیت دانست. با توجه به هرم سلسله

نشود گردشگران ا این نیاز برآوردهاست. ت -گردشگران–دومین سطح از نیازهای انسان 

در مقصد گردشگری وفادار نخواهندبود و گردشگری مقصد به توسعه پایدار و 

های سزایی در تقویت بنیانخودشکوفایی نخواهدرسید. توسعه پایدار گردشگری تأثیر به

ها دارد. انتخاب مقصد گردشگری همیشه یکی از اقتصادی، اجتماعی و روابط بین انسان

سائل مهم مدیریت گردشگری است. همزمان با افزایش تقاضای گردشگری و رشد این م

است. هر مقصد محصوالت و یافتهبه فرایند انتخاب مقصد افزایشصنعت مطالعه راجع

کند و هر گردشگر فرصت میخدمات مختلفی برای جذب گردشگران به آنان عرضه

امنیت یکی از عوامل تأثیرگذار بر ترجیحات انتخاب از میان یك مجموعه مقاصد را دارد. 

 سفر و انتخاب مقاصد مختلف است. امنیت در مدت اقامت گردشگران تأثیردارد.

ها، خدمات و صنایع متعدد عنوان یك صنعت ترکیبی از فعالیتگردشگری به

« هازیرساخت»و « منابع جهانگردی»توان باشد که متغیرهای تأثیرگذار بر آن را میمی

ساخت دانست. منابع جهانگردی شامل: منابع طبیعی، منابع فرهنگی و منابع انسان

وسازهای زیربنایی و روبنایی هستند که ها شامل: تمامی ساختباشند و زیرساختمی

ها، ها، رستورانونقل، هتلهای ارتباطی، بهداشتی، حملتوان سیستمترین آنها را میمهم

ها خود باعث توسعه پایدار ... دانست. وجود زیرساختمراکز خرید، مراکز تفریح و

ترین کند. از سوی دیگر، اگر جذابمیباشد و حضور  گردشگری این توسعه را تکمیلمی

های کاملی نیز ریزیشده و برنامهمنطقه گردشگری با تمام امکانات برای بازدید فراهم

 نتیجهها و اقدامات بیتمام فعالیت باشد قطعاً نداشتهباشد اما امنیت وجودآمدهعملبه

خطرانداختن جان خود در این مسیر ندارد. )لطفی ماند زیرا گردشگر تمایلی برای بهمی

 (.1119-1111: 1371چی، و خامه

رابطه تنگاتنگ امنیت و گردشگری در دو سطح داخلی و خارجی از طریق تعامل 

هشی دارند به این معنا که افزایش)یا متقابل و مستقیم بر یکدیگر تأثیر افزایشی یا کا
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 311 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

فرض کاهش( امنیت، باعث رونق)یا رکود( گردشگری و برعکس خواهدشد. با این پیش

های موردنظرش برای گردش به وجود امنیت طبیعتًا هر گردشگر در تعیین اولویت مکان

 (. امنیت از مسائلی است که باید1171:1371چی،دهد)لطفی و خامهاهمیت زیادی می

های در این صنعت به شدت مورد تأکید قرارگیرد زیرا آرامش، راحتی و امنیت از عامل

های های جغرافیایی توسط گردشگران است. توسعه زیرساختاصلی در انتخاب مکان

وسعه تطلبد و متقابالً های امنیتی و اطالعاتی را میگردشگری همکاری گسترده دستگاه

انجامد. ازآنجاکه مقاصد گردشگری در تمام نقاط یمگردشگری به توسعه امنیت ملی 

شود است تأمین امنیت این مناطق ضرورتی ملی قلمدادمیمختلف یك کشور پراکنده

باشد. در این که برآیند آن افزایش تعداد گردشگران و  تثبیت ضریب امنیت ملی می

قتصادی و راستا است که اکثر کشورهای پیشرفته با وجود دارابودن منابع کالن ا

دهند. حضور گردشگران در یك درآمدی اولویت را به تمرکز بر صنعت گردشگری می

بر توسعه اقتصادی و تبادالت فرهنگی بهترین تبلیغ درخصوص وجود امنیت کشور عالوه

انجامد)لطفی و در آن کشور است که این امر به افزایش تصاعدی تعداد گردشگران می

 (.1171:1371چی،خامه

ترین عوامل ها است: مهمهای پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسشیافته

ای بین تأثیرگذار بر فقدان احساس امنیت گردشگران شهر تهران چیست؟ و چه رابطه

 احساس امنیت گردشگران و وفاداری آنان وجوددارد؟

داد چهار عامل در نبود برای پاسخگویی به پرسش نخست نتایج پژوهش نشان

یت گردشگران شهر تهران تأثیرگذار هستند که عبارتنداز: عامل ضعف احساس امن

سرمایه اجتماعی میزبان و گردشگران، طراحی نامناسب شهر و تراکم جمعیت، فقدان 

های زندگی اجتماعی بر محور سرمایه ایمنی و نبود نظارت مردمی و انتظامی. چرخ

توان ای است که میگونهبه باشد. اهمیت سرمایه اجتماعیاجتماعی در حال حرکت می

نمود. کاهش سرمایه آنها را عنصر اساسی زندگی اجتماعی در در دنیای نوین تلقی

گردد که در گام اول افراد خود آن جامعه احساس ناامنی کرده و به میاجتماعی موجب

ها از همکاری و گسترش تعامالت در ابعاد مختلف جامعه دلیل ترس و نگرانی

پذیرش -رو، صنعت گردشگری نیز به لحاظ عرصه اجتماعینمایند. ازاینگیریکناره

شود. بنابراین، یکی از اصول اولیه در دچار چالش می -گردشگران از سوی مردم میزبان
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 313 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

توسعه گردشگری داشتن سرمایه اجتماعی، احساس امنیت و همکاری گردشگران و 

باشد. در چنین شرایطی هرگاه سرمایه اجتماعی و ارتباط با گردشگران مردم میزبان می

فرایند توجه به بیشتر باشد رضایت و امنیت گردشگران در آن شهر نیز بیشتر خواهدبود. 

ریزی و طراحی شهری با عنوان جلوگیری از بزهکاری از جرم شامل امنیت در برنامه

اهش فرصت)انجام جرم( و )افزایش( بیم منظور کشده یا مصنوع بهطراحی محیط ساخته

از تعرض افراد به یکدیگر و گردشگران است. این نگرش به طراحی امنیتی موجب 

شود. نظارت معمولی شهروندان دار از فضاهای گردشگری شهر میزبان میاستفاده معنی

توان ریزی مناسب شهری میکند و با طراحی و برنامهمیبه قابلیت حیات شهر کمك

کرد و احساس امنیت مکان کنترل اجتماعی برای پیشگیری از جرم و جنایت را فراهما

 داد.گردشگران را افزایش

ای مستقیم بین وفاداری های پژوهش حاکی از آن است که رابطههمچنین، یافته

گردشگری و احساس امنیت گردشگران در شهر تهران وجوددارد. لذا با توجه به هرم 

سیدن به توسعه گردشگری پایدار در تهران باید احساس امنیت و مزلو و در جهت ر

داد زیرا چهار عامل تأثیرگذار سبب کاهش امنیت و ضریب ایمنی گردشگران را افزایش

شود و نتیجه آن انتخاب شهرهای گردشگری کشورهای همسایه، احساس امنیت می

بازتاب منفی گردشگران ماندگاری کم گردشگران در پایتخت کشور، فقدان تکرار سفر و 

تهران نسبت به این شهر است که این امر سبب کاهش وفاداری گردشگران شده و مانع 

شود. هرچند عوامل زیادی در رسیدن به خودشکوفایی و  توسعه پایدار در تهران می

مراتبی مزلو امنیت دومین توسعه پایدار گردشگری دخیل هستند اما برطبق هرم سلسله

نشود گردشگری شهر تهران وارد مراحل دیگر نخواهدشد. تا امنیت تأمین مرحله است و

 است.شدهبرای رسیدن به این مهم پیشنهادهای زیر ارایه

 های های مهم گردشگری شهر تهران مانند: پایانهایجاد پلیس گردشگری در مکان

 مسافربری، فرودگاه، محورهای تاریخی، بازارها، محورهای طبیعی شهر تهران؛

 تردد در مناطق گردشگری شهر؛تأمین امنیت برای گردشگران در ساعت خلوت و کم 

 های کشورهای موفق در زمینه ایجاد پلیس گردشگری مانند ترکیه؛گیری از تجربهبهره 

 انجام مطالعات راهبردی در زمینه ایجاد امنیت گردشگران؛ 
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 311 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

  قوانین شفاف و الزمتقویت کادر قوی با تحصیالت مرتبط با گردشگری، تدوین-

ها و حفظ  و ریزیدادن جوامع محلی در برنامهسازی و مشارکتاالجرا، آگاه

 ها؛احیای ارزش

 های ارتباطی و مواصالتی؛نقل هوایی، ریلی و راهوایجاد امنیت در سیستم حمل 

 جلوگیری از حوادث و رخدادها بر علیه گردشگران؛ 

 فضاهای گردشگری؛های مداربسته در استفاده از دوربین 

 های گردشگری؛دادن مردم و مشارکت آنان در امر گردشگری و اجرای فعالیتدخالت 

 قیمت به گردشگران؛تقویت هرچه بیشتر طرح و ارایه تسهیالت ارزان 

  افزایش ارتباطات استانی در کشور؛ 

 منظور جلب رسیدگی فوری نیروی انتظامی به شکایات گردشگران خارجی به

 رسانی مناسب نیروی انتظامی؛مندی آنها نسبت به خدماترضایت

 نقل و وهای حملهای اقامتی گردشگران، سیستمنظارت دقیق بر عملکرد مکان

 مراکز تجاری؛

 ایجاد امنیت برای حفاظت صحیح از مناطق گردشگری و تاریخی تهران؛ 

 شدن پلیس گردشگری؛تسریع در روند اجرایی 

 دوجانبه بین دفاتر مسافرتی و گردشگری یا  هماهنگی و برقراری تعامل

 راهنمایان تور و نیروی انتظامی در ارتباط با برگزاری تورهای گردشگری تهران.
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 311 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

  منابع

 (رابطه بین سلسله1317ابوالقاسمی، عباس؛ کردی، حسن ،)گیری مراتب نیازهای مزلو و جهت
ورزشی ایرانیان، فصلنامه المپیك، سال کننده در دومین المپیاد گیران شرکتپیشرفت در کشتی

 .3هجدهم، شماره

 (سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چندبعدی و 1317احمدی، یعقوب؛ اسمعیلی، عطاء ،)
 .31شناسی کاربردی، شماره ای در شهر مشهد، جامعهرشتهمیان

 های بندی مؤلفهو اولویت(، شناسایی 1317اهلل؛ برقی، شاهین)اردکانی، سعید؛ میرغفوری، سیدحبیب
های تحلیل عاملی و مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیك

 .13گیری چندشاخصه، فصلنامه مطالعات گردشگری، شمارهتصمیم

 سازوکارهای الزم برای توسعه پایدار جهانگردی، خالصه مقاالت برگزیده (1392)الوانی، سیدمهدی ،
 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.(فرهنگ و توسعه)س جهانگردیدومین اجال

 تأثیر حس امنیت فضاهای عمومی شهری بر صنعت گردشگری، اولین (1372)الیاسی، ابراهیمی ،
 آبان 31زیست پایدار، دانشکده شهیدمفتح همدان، همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط

1372. 

 های عملکرد نیروی انتظامی جهت (، شناسایی شاخص1372اکبر؛ شریفی، نوید)امین بیدختی، علی
برقراری امنیت اجتماعی مناطق گردشگرپذیر نوروزی با اتکا به تکنیك دیمتل فازی، پژوهشنامه 

 جغرافیای انتظامی، سال اول، شماره چهارم.

 (بررسی جغرافیایی روستاهای مرزی استان اردبیل به منظور توسعه 1319بشیری، حسین ،)
 ارشد، دانشگاه تهران.نامه کارشناسیدی و اجتماعی با تأکید بر نواحی مرزنشین، پایاناقتصا

 (بررسی تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان 1311تاجران، عزیزاهلل؛ کالکی، حسن ،)
 .1تهرانی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 

 (ارزش1313ترابی، یوسف؛ گودرزی، آیت ،) 2امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره ها و. 

 (، نقش مدیریت محلی در 1373قیداری، حمداله؛ وحیدیان، فریده)کیکانلو، ناهید؛ سجاسیجعفریان
، همایش علوم SAWجهت تحقق اهداف توسعه پایدار گردشگری روستایی با استفاده از مدل 

 جغرافیایی ایران، دانشکده جغرافیا.

 (، بررسی ضرورت ایجاد پلیس گردشگری در 1371زاده، زهرا؛ رحیمی، دانا)علی؛ تقینژاد، حاجی
ها و شهرهای توریستی با تأکید بر شهرهای مرزی کشور، همایش شهرهای مرزی و امنیت، چالش

 فروردین دانشگاه سیستان و بلوچستان. 31و  31ها، رهیافت
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 311 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

 مراتب (، رابطه سلسله1397محمد)دره غریبی، تاجهنرمند، مهناز؛  زندیزادهحقیقی، جمال؛ مهرابی
اقتصادی،  –نیازهای مزلو با اضطراب آموزشگاهی و عملکرد تحصیلی با کنترل وضعیت اجتماعی

 .2و 1های شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، شمارهمجله علوم تربیتی و روان

 نی، تهران: انتشارات سمت.(، روش تحقیق در علوم انسا1399نیا، محمدرضا)حافظ 

 (، معنای زندگی از دیدگاه موالنا: 1371السادات)اصطهباناتی، زینبحسینچاری، مسعود؛ رضوی
 اردیبهشت. 31پیشرفت معنوی و تربیتی، چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، 

 (رابطه متقابل امنیت، گردشگری و توسعه پایدار اقتصا1311خدایی، حامد ،) دی، اولین همایش ملی
 امنیت و توسعه پایدار گردشگری، اصفهان.

 (مشتری1311دادخواه، محمدرضا ،)آشوب.مداری، تهران: انتشارات شهر 

 سنجی مقیاس های روان(، ویژگی1319محمد)محمد؛ رضایی، علیدالور، علی؛ احمدوند، علی
 .21ماره (، دانشور رفتار، دانشگاه  شاهد، شTFSSاحساس امنیت تهران)

 المللی، مدیریت کیفیت رضایت هایی برای رسیدگی به شکایات بر مبنای استانداردهای بینراهنمایی
زمانی و محمدرضا پورشمس، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات (، ترجمه مریم سالك1315مشتری)

 صنعتی ایران.

 (، نقش پلیس در 1371جعفر)نیا، محمدمنصور؛ ناظرحضرت، ربانی، رسول؛ شاهیوندی، احمد؛ دهقان
 تأمین امنیت و جذب گردشگری)نمونه موردی شهر اصفهان(، فصلنامه مطالعات اجتماعی.

 (بازاریابی گردشگری، اصفهان: چهارباغ.1311رنجبریان، بهرام؛ زاهدای، محمد ،) 

 (، بررسی 1391ا...؛ دیتمان، آندریاس؛ قدمی، مصطفی)رهنمایی، محمدتقی؛ فرهودی، رحمت
ت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تأکید بر جامعه میزبان، نمونه موردی مطالعه شهر ظرفی

 .33های جغرافیای انسانی، شمارهکالردشت، پژوهش

 (...بررسی آسایش و امنیت در محله1371زیاری، کرامت ا ،)های جغرافیای های یزد، پژوهش
 .93انسانی،شماره 

 خمینی)ره(، مجله علوم سیاسی، امنیت از دیدگاه امام(، مناسبات آزادی و 1315زایی، شریف)سرلك
 .31شماره 

 (روش1315سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه ،) های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر
 آگه.

 (قاچاق کاال و امنیت اجتماعی، مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی، 1312شادنیا، هوشنگ ،)
 اجتماعی ناجا.، تهران، معاونت 2جلد

 (مکتب1399شاملو، سعید ،)شناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد.ها در روانها و نظریه 
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 311 : شهر تهران(ی)مطالعه مورد یگردشگر داریو توسعه پا تیامن

 (، تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر 1371وانانی، رضا؛ سلطانی، مرضیه)شاهیوندی، احمد؛ رییسی
جذب گردشگران خارجی)نمونه موردی گردشگران خارجی واردشده به شهر اصفهان در سال 

 (، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره اول، سال چهارم.1317

 (نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسالم و تناظر آن با سلسله1313شجاعی، محمدصادق ،) مراتب
 .1شناسی، سال اول، شماره نیازهای مازلو، دوفصلنامه مطالعات اسالم و روان

 نظریات مولوی و مزلو درباره انسان سالم و  (، مطالعه تطبیقی1371باقری، محمدمهدی)شریعت
 .1، شماره1شناسی دانشگاه الزهرا، دوره شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانکامل، مطالعات روان

 های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: (، نظریه1315الن)پی؛ شولتز، سیدنیشولتز، دوان
 مؤسسه نشر ویرایش.

 انتشارات سمتتهران: ها(، )تئوری و مدلایاقتصاد منطقه (،1311)کرمانی، مجیدصباغ. 

 (، نقش امنیت در توسعه گردشگری، فصلنامه تخصصی 1317مقدم، زهرا)صیدایی، اسکندر؛ هدایتی
 .1علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، سال چهارم، شماره

 محصول گردشگری شهری تهران از دید  ارزیابی کیفیت(، 1371)نیلوفر ،عباسپور ؛محمود ،ضیایی
 .1، گردشگری و توسعه، سال اول، شمارهگردشگران درون مرزی

 (، بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد 1313اله؛ جباری، امیر)طیبی، سیدکمیل؛ بابکی، روح
 نامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره بیست و ششم.اقتصادی ایران، پژوهش

 (، احساس امنیت 1311اله؛ ملتفت، حسین؛ برشد، عبدالمهدی)ا، خلیلقدرتی، حسین، سردارنی
های اجتماعی و نهادهای نظم و قانون: مطالعه موردی شهر مشهد، فصلنامه انتظام اجتماعی، شبکه
 .1اجتماعی، شماره

 (منابع انگیزش اخالقی با رویکردی تطبیقی بین دیدگاه 1371کاویانی، محمد؛ کریمی، محمدرضا ،)
، 5شناسی، سریپژوهشی مطالعات اسالم و روان –طباطبایی و مازلو، دوفصلنامه علمی  عالمه
 .7شماره

 (مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت.1313کاظمی، مهدی ،) 

 (مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی، جلد1311کاهه، احمد ،)تهران:انتشارات گلپونه.1 ، 

 های امنیتی منطقه خلیج (، تحلیل کنش1372؛ یاری، منیر)پور، یداهلل، حیدری، جهانگیرکریمی
 نامه جغرافیای انتظامی، سال اول، شماره چهار.فارس بر اساس هرم مزلو، پژوهش

 (روان1311کریمی، یوسف ،).شناسی شخصیت، تهران: نشر پیام نور 
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 311 (1373دوم، شماره هشتم، زمستان پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ) سال 

 (بررسی نیازهای انگیزشی 1319کشتکاران، علی، خوارزمی، عرفان؛ یوسفی، صدیقه ،) پرستاران
مراتب نیازهای مزلو، فصلنامه های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی بر اساس سلسلهبیمارستان

 .21، شماره 7پژوهشی مدیریت سالمت، دوره  -علمی

 (راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی، مجموعه مقاالت همایش امنیت 1311کالهچیان، محمود ،)
 : انتشارات گلپونه. اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا، تهران

 (روان1311کجباف، محمدباقر؛ ربانی، رسول ،).شناسی رفتار ترس، تهران: آوای نور 

 (، نقش امنیت در توسعه گردشگری، مورد شناسایی 1371فر، مجتبی؛ یغفوری، حسین)لطفی
 31دی و  21چابهار، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار جمهوری اسالمی ایران، 

 .1371همن ب

 (، نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل، همایش شهرهای 1371چی، محسن)لطفی، حیدر؛ خامه
 فروردین دانشگاه سیستان و بلوچستان. 31و  31ها، ها و رهیافتمرزی و امنیت، چالش

 (انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: انتشارات آستان قدس 1392مازلو، آبراهام اچ ،)
 رضوی.

 ها و راهکارها، مجله علمی (، گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش1311علی)محسنی، رضا– 
 .21پژوهشی فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 

 (نقد و بررسی نظریه انسان شناسانه مزلو با رویکردی بر آیات 1317مروتی، سهراب؛ یعقوبی، مینا ،)
 ث، سال چهارم، شماره اول.قرآن کریم، مطالعات قرآن و حدی

 (نقد و بررسی سلسله1372مروتی، سهراب؛ بهرامی، حمیدرضا؛ یعقوبی، مینا؛ غالمی، فرزاد ،)-

های علم و دین، بودن نیازهای انسان در نظریه مازلو با رویکردی بر آیات قرآن کریم، پژوهشمراتبی
 .2پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره 

 (تخمین تابع تقاضای توریسم در ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 1313موسایی، میثم ،)
 . 39شماره

 های آماری با استفاده از (، تحلیل1313قیومی، علی مومنی، منصور؛ فعالSPSS.نشرنو ، 

 Aref, Fariborz, Sense of Community and Participation for Tourism 
Development, life Science Journal, Volume8 Issue112211. 

 Hall, Michael(2222), travel and tourism in the third word, new york, routledge 

 Hawkes,S.&Williams,p(1993), From principles to practice: a case book of best 
environmental practice in tourism . Burnaby, BC: center for tourism policy 

 Holjeva,Ivanka, a vision of tourism and the hotel industry in the 21 century , 
hospitality management ; vol 22 Lin,2223. 

 Hunter,C&H,Green(1991), Tourism and the environment: A sustainable 
relationship? London and new York. 
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study of the Israel – Palestine conflict In Hans Gunter Brauch, Peter H. Liotta, 
Antonio Marquinq, paul Rogers& Mohammed Selim Security and  envronment 
in the mediterranean . conceptualising and environmental conflicts(springer 
2223)pp 222-28. 

 Pizam,Abraham and Yoel,Mansfield(1982), toward a theory of 
tourissecurity,London. 

 Rodriguez, Ignacio Rodriguez Del Bosque, Jesus ColladoAgudo, Hector San 
Martin Gutierrez (2222). Determinants of Economic and Social Satisfaction in 
Manufacturer–Distributor Relationships, Industrial Marketing Management 31. 

 Steiner, Christian(2222), social distance, security threats and tourism volatility, 
University of mainz Germany. 

 Weaver,D&Opperman,M(2222)Tourism management, Jon wiley and sons  A.
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