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فهاناص شهر در بر جذب گردشگران خارجي و تبليغات تاثير امنيت  
 مسعود مجرد کاهانی، 1ایران غازی، 2زهره نژاد اکبری3

 

 چکيده:

 ساخته مطرح جهان در را خود اثربخش و درآمدزا پویا، جذاب، صنعت یك عنوان به گردشگری صنعت اخير، های سال در

و  گردشگران نزد در امنيت روانی و اجتماعی شده، احساس این صنعت پایدار توسعة سبب که عواملی از مهمترین. است

اجتماعی و  اثرات  و روانی امنيت نقش پژوهش تعيين این انجام از . هدفباشد میتبليغات وسيع در سطح ملی و بين المللی 

 و توصيفی صورت به تحقيق شهر اصفهان می باشد. روش به شده وارد خارجی گردشگران جذب درملی و بين المللی  تبليغات

 بين از که باشد می 1394 ماهه اول سال سه در اصفهان شهر به شده خارجی وارد گردشگران آماری جامعة بوده و تحليلی

با  تاثير  ارتباط در آنها نظرات آوری جمع به ساخته محقق پرسشنامه طریق از و انتخاب صورت تصادفی به نفر 210 تعداد آنها

 گردشگران از باالیی درصد که نشان داد، تحقيق نتایج و ها یافتهشده است.  پرداخته گردشگری و تبليغات بر روی امنيت

 امنيت بين خوبی داشته اند. این نشان می دهد که  رضایت اصفهان شهر در روانی و اجتماعی خارجی از وضعيت امنيت

 درصد از گردشگران تمایل 95حدود  .دارد وجود معنادار مستقيمی رابطة اصفهان شهر روانی و انگيزه مسافرت به و اجتماعی

کنند و همچنين عالقه مندند که شهر اصفهان را به سایر دوستان و آشنایان  مسافرت اصفهان شهر به در آینده دوباره دارند

درصد بسيار زیادی از گردشگران خارجی معتقدند، ميزان موفقيت تبليغات گردشگری جهت سفر و گردش معرفی نمایند. 

ر گردشگران اعتقاد دارند اکثایران در جذب توریست و ميزان تصویرسازی جاذبه ها و تبليغ آنها در حد پایينی بوده است. 

ميزان تاثير تبليغات اینترنتی گردشگری در وب سایت ها در جذب گردشگر و تاثير تبليغات ماهواره ای از جاذبه های 

 گردشگری بسيار کم است و فقدان شبکه ماهواره ای جهت تبليغات گردشگری به زبان انگليسی بسيار احساس می شود. 

گردشگران خارجی، اصفهانگردشگر،غات، امنيت، تبليواژگان کليدی:   
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 مقدمه و بيان مسئله -1

گردشگری در حال حاضر، به بزرگترین صنعت بخش خدمات تبدیل شده است و از نظر ميزان اهميت، صنعت اول 

گردشگری ارائه کننده الگوهای جدیدی می باشد که این الگوها می تواند ویژگی های  [.1]جهان محسوب می شود 

شخصيتی و فضای زندگی مردم را تغيير دهد و سازماندهی نماید؛ همچنين نمایش دهنده ویژگی های ساختار 

 صنایع از یکی گردشگری . [2]جامعه، ارزش ها و اعتقادات مردمانی هستند که در آن سرزمين سکونت دارند 

 منافع جهت یابی و گردشگری بر امنيت تأثير بسيار باالیی و است ای عمده اقتصادی توسعة ابزار و پيشروی جهان

 گردشگری مسائل و دهند می اهميت گردشگری به نسبت مقامات دولتی که هنگامی این، بر عالوه دارد. اقتصادی

گوناگون از خود نشان می دهند و  محلی مجامع نيازهای تأمين به نسبت بيشتری باشد عالقة می مهم آنها برای

 فضاهای در مردم تهدیدکننده حضور عوامل مهمترین از یکی[. 3] کنند می ارائه مردم عموم به بهتری خدمات

 مختل روزمره زندگی در را سالمتی و نشاط عمومی، فضاهای و مکان ها ناامنی است. ناامنی احساس از ترس عمومی،

 می نماید تحميل جامعه بر را زیادی های هزینه عمومی، مشارکت و فرهنگی رشد راه سر بر مانع با ایجاد و می کند

[4.] 

 قرار گيرندگان تصميم نظر مد کشورها اقتصادی توسعه امر در مهم صنعتی عنوان به جدید در دنيای گردشگری

 که می باشد مهم پارامترهای از یکی امنيت موضوع شك آن بدون گسترش و امر این تحقق راستای در  .است گرفته

 مقاصد در انتخاب می کنيم یاد گردشگر نام به آن از که انسانی هر زیرا؛ نموده اند بدان خاصی توجه محققان

 بدون گفت می توان اساس این بر می باشد. امنيت وجود می نماید، توجه بدان که را پارامتری اولين خود، گردشگری

 یك نياز اساسی ترین و اولين . امنيت[5] شد خواهد مواجه شکست با بازاریابی حتی با بهترین گردشگری امنيت،

 به سوی را انسان می تواند که است عواملی و مسائل از امنيت و راحتی آسایش، .می شود محسوب گردشگر

 رونق علل از یکی و است ملی امنيت ثبات نشانگر کشور یك در گردشگری صنعت توسعه .خواند فرا گردشگری

 . [6] است گردشگری امنيت به  تأمين دولت توجه کشور در گردشگری

یکی از مهمترین مسائلی که در وجهه بين المللی ایران تاثير منفی داشته و جذب گردشگر را تحت تاثير قرار داده، 

مسئله باعث شده کشور تبليغات منفی در زمينه عدم وجود امنيت برای گردشگران در این کشور می باشد. این 

ایران به عنوان یکی از مقاصد گردشگری با پتانسيل بسيار باال، در مقایسه با سایر کشورهای جاذب گردشگر، 

وضعيت مطلوب و رضایت بخشی نداشته باشد. براساس بررسی های بعمل آمده ثابت شده سياست ایران در زمينه 

 بنابراین. [7]ی شدن این ضعف را نمایان تر ساخته است گردشگری در سطح جهانی ضعيف بوده و پدیده جهان

شهر اصفهان به عنوان یکی از . می باشد مهم بسيار انجذب گردشگر در و تبليغات امنيت مسئله تاثير به پرداختن

مهمترین شهرهای تاریخی ایران دارای جاذبه های گردشگری فراوان می باشد، که تاریخ و سابقه آن به تاریخ ایران 

می رسد. شهر اصفهان عالوه بر دارا بودن بافت های با ارزش و شمار عظيمی از بناهای تاریخی، که بعضی از آنها جز 

ماری جهان می باشد، از نظر زیبایی، عملکرد، صالبت، استواری و استخوان بندی شهر نيز آثار با ارزش تاریخ مع

هدف از انجام این پژوهش در شهر اصفهان، [. 8]برجسته ترین شهر ایران و جز معدود شهرهای جهان می باشد 
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ش اثر تبليغات بررسی وضعيت امنيت روانی و اجتماعی شهر اصفهان از منظر گردشگران خارجی و همچنين سنج

 باشد. گردشگران خارجی به شهر اصفهان میرسانه های ملی و بين المللی بر مسافرت 

 این به توریستی رضایت مندی بر مؤثر عوامل جامعه شناختی بررسی هدف با( در مطالعه ای 1389) ملکی جو -

 موقعيت گردشگر،تبليغات، های تجربه گردشگر، اقتصادی،آگاهی های جمعيتی، عوامل بين که رسد نتيجه می

 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطة گردشگر رضایت مندی و مذهب مليت، گردشگری، جاذبه های ایران، سياسی

، به شناخت "احساس امنيت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری"(، در تحقيقی تحت عنوان 1390هزار جریبی ) -

می پردازد. نتایج تحقيق  1389ميزان احساس امنيت اجتماعی و تعامالت مردم با گردشگران خارجی در سال 

به عبارتی هر يمی وجود دارد. حاکی از آن است که بين احساس امنيت اجتماعی و گردشگری رابطه مثبت و مستق

مقدار احساس امنيت اجتماعی افزایش یابد، به همان اندازه تمایا آنان به اقامت در ایران و حتی سفرهای مجدد 

بيشتر است. مقایسه احساس امنيت اجتماعی از منظر گردشگران خارجی برای سفر به ایران حاکی از آن است که، 

 اند.ایی کمترین احساس امنيت را داشتهاس امنيت و گردشگران اروپگردشگران آفریقایی بيشترین احس

 مشکالت مهم ترین از برخی و سوم جهان کشورهای در گردشگری بررسی وضعيت به تحقيقی در (2008) هال -

 از جهت در جهان سوم دولت های توجه لزوم بر و پرداخته جانی و روانی امنيت نبود جمله از کشورها گردشگری این

 است. نموده تأکيد گردشگری پليس ایجاد طریق از معضل ها این بردن بين

ی از شهر های غنا بررسی ( در تحقيقی دیدگاه گردشگران را در مورد ایمنی و آسيب پذیری برخ2013) بواکيه -

 نشان می دهد که اغلب گردشگران در این شهرها احساس ناامنی دارند. تحقيق آنها نتایجکرده است. 

 

 مباني نظری تحقيق -2

 گردشگری و امنيت جهاني -

، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری بيهوده خواهد بود. در واقع اصوال تا امنيت برقرار نباشد

هرگاه در سطح جامعه جهانی بستر مناسب امنيت فراهم باشد، افراد سفر می کنند و در پی آن است که فعاليت 

اشند، هرگز های مربوط به گردشگری رونق می یابند؛ زیرا اگر گردشگران نسبت به مقصدی احساس ناامنی داشته ب

به آنجا سفر نمی کنند. امنيت و گردشگری، پارامترهای یك معادله هستند که نسبتی مستقيم باهم دارند. به عبارت 

دیگر، همانطور که یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنيت است، رونق گردشگری در یك منطقه و تردد 

می شود. البته نباید فراموش کرد که این قضيه هميشه هم گردشگران در یك مقصد نيز موجب بوجود آمدن امنيت 

. [9]صادق نيست. چرا که در برخی مواقع وجود پدیده گردشگری و رفت و آمد گردشگران باعث ناامنی شده است 

با این وجود صنعت گردشگری و امنيت ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و می توان گفت گسترش صنعت گردشگری به 

وابسته است. به طور کلی، امنيت یکی از شرایطی است که برای توسعه مناطق پذیرفته شده می باشد وجود امنيت 

[10] . 
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 امنيت اجتماعي و گردشگری -

مفهوم امنيت اجتماعی همچون سایر مفاهيم در حوزه علوم اجتماعی حالت گسترده ای دارد و روی نقطه خاصی 

و کالبد شکافی مفهوم امنيت اجتماعی به تنهایی کافی نيست و متمرکز نيست. به همين جهت ارائه نظریات کلی 

برای این منظور بررسی مفهوم امنيت اجتماعی نيازمند تجدید آن به حوزه خاصی از شرایط واقعی است که 

نقش و درنظر گرفته شده، چرا که خانواده در بين تمامی نهادها، سازمان ها و گروه های اجتماعی  "خانواده"

. [8]ص دارد. چنانکه هيچ جامعه ای نمی تواند ادعای سالمت کند، اگر خانواده از امنيت بهره مند نباشد اهميتی خا

به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد  "امنيت اجتماعی"بطور کلی 

توانند زبان، نژاد، قوميت، اعتبار، نقش ها میلت مربوط می شود. این قلمروجامعه هستند و به نظام سياسی و دو

باشند. از نظر ویور و اپرمان، مهمترین شاخص غيره اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سياسی، آزادی، اعتقاد و 

 های اجتماعی برای تامين امنيت گردشگری پایدار عبارتند از:

شکایات ناشی از گردشگر و فعاليت های  تعداد -2واکنش های ساکنان محلی به گردشگری و گردشگر،-1

ميزان جرایم صورت گرفته در مخالفت با گردشگران و صنعت گردشگری توسط مردمان بومی و  -3گردشگری، 

مدت  -6درصد بازدیدهای مکرر،  -5ميزان انحراف های اجتماعی و اخالقی در ارتباط با گردشگری،  -4غيربومی، 

، نسبت ساکنان محلی به گردشگران-8مهاجرت های مرتبط با گردشگری، -7ان، زمان ميانگين اقامت بازدیدکنندگ

ميزان رضایت مندی گردشگران از بازدید، -10ميزان جرایم به وقوع پيوسته ناشی از تحریك های گردشگران، -9

رنظر توزیع مشاغل با د-12تصویری از بازدید و مکان مورد بازدید در ذهن بازدیدکنندگان شکل می گيرد، -11

حمایت و -15موقعيت مقصد در چرخه توليد،  -14شرایط فصلی، -13گرفتن سطح  درآمد و اندازه سهم مالکيت، 

ظرفيت اجتماعی از -17ضریب جذابيت گردشگری، -16پشتيبانی از جاذبه های گردشگری و امکانات گردشگری، 

 . [11]لحاظ تامين مایحتاج گردشگری 

 احساس امنيت و گردشگری -

، حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که هویت و هستی انسان بر مبنای آن سامان می گيرد و امنيتاحساس 

این احساس در خانواده پی ریزی شده و برپایه اعتماد بنيادینی، ریشه در لطف و محبت بی دریغ والدین، بویژه مادر 

 دارد. احساس امنيت دارای ویژگی های به شرح زیر می باشد:

س امنيت ذهنی است؛ احساس امنيت به خودی خود قابل تعریف نيست و برمبنای بود و نبود خطر قابليت احسا-

 تعریف می یابد.

 پذیرد. لحظه براساس برآورد خطر تغيير میاحساس امنيت یك فرآیند است؛ که در طول زمان جریان دارد و در هر -

 این وجه امنيت )ذهنی( مهمتر از جنبه عينی آن است. -

احساس امنيت ضمن اطمينان به شناخت ها، هستی شناختی فرد را سامان می بخشد و پایه و بنيان وجود آدمی -

مسئله بسيار مهمی که در صنعت گردشگری وجود دارد، احساس ترس از حوادث و وقایعی  [.12]را درمی نوردد 
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بسيار باالیی را برای گردشگران داشته  است که تحت عنوان جرم ممکن است عليه گردشگر اتفاق افتد و بار روانی

باشد.علت اصلی ترس و نداشتن امنيت در نزد گردشگران ممکن است به دليل حوادث و اتفاق های گذشته در آن 

مکان باشد، که این مسئله هميشه در ذهن گردشگر باقی خواهد ماند که در این مکان و در چه سالی اتفاق ها و 

 اق افتاده است. ناامنی عليه گردشگران اتف

ليت ها، تبليغات رسانه ها و امروزه مهمترین عاملی که بر روی امنيت روانی گردشگران تاثير گذار بوده، فعا

کشورهای قدرتمند اقتصادی و سياسی های بين المللی است. با توجه به اینکه اکثر این شبکه ها در اختيار شبکه

هایی که همگام با سياست آنها نيستند تبليغات رسانه ای به راه جهان هستند، به راحتی می توانند عليه کشور

اندازند؛ به عنوان مثال در بسياری از شبکه های جهانی که وابسته به آمریکا و اسرایيل هستند، از ایران به عنوان 

این مسئله بطور یك کشور ناامن یاد کرده اند و تبليغات بسيار وسيعی بر روی عدم وجود امنيت در ایران داشته اند. 

ناخودآگاه بر روی ذهن گردشگر خارجی تاثير خواهد گذاشت و بسياری ازآن ها به کشور ایران سفر نمی کنند و یا 

آن را در اولویت های آخر قرار می دهند. حتی کسانی هم که مسافرت می کنند هر لحظه احساس می کنند که 

بنابراین پرداختن به مسئله احساس امنيت در جذب گردشگری ممکن است امنيت جانی و مالی آنها به خطر بيفتد. 

 بسيار مهم می باشد. 

 در شهر اصفهان خارجي امنيت و گردشگری -

 گسترده ی و های متنوع پتانسيل و بستر از کشور، گردشگری مهم های قطب از یکی عنوان به اصفهان استان

 شهرهای جاذبه ترین پر از یکی به عنوان و استان مرکز جایگاه در اصفهان، شهر و است برخوردار گردشگری

 گردشگری شهر هفت از یکی عنوان به را اصفهان شهر که تا جایی است مطرح جهان و ایران مردم نزد گردشگری،

 و است برخوردار باالیی بسيار اهميت از خارجی، گردشگران برای خصوصاً شهر این .می آورند حساب به جهان

 نظر در برای گردشگری مقصد یك عنوان به را اصفهان کند، می دیدن ایران از که خارجی گردشگر معموالً هر

 فاصله ی که کرد ذکر باید ایران، و اصفهان استان خارجی در گردشگری صنعت اهميت به توجه . با[13] گيردمی

 تصور توان می مطلوب وضع عنوان به که چه آن با اصفهان استان در گردشگران خارجی جذب در موجود وضع بين

 می مطالعات نشان. است استان سطح در جامع برنامه ریزی لزوم نشان دهنده ی امر، این. است بسيار زیاد نمود،

 اصفهان استان خصوصاً ایران، کشور در گردشگری صنعت در که بالفعل و بالقوه های توانمندی به توجه با دهد

 موجود، آمارهای که حالی در باشد؛ موجود رقم صد برابر بلکه و ها ده باید خارجی، گردشگران جذب است، فراهم

. [13] دهد می نشان را استان طبيعی و تاریخی آثار از کننده بازدید گردشگر خارجی هزار 50 حدود ساليانه رقم

است اما یکی از مهمترین عوامل تاثير  مطرح مطلوب، وضع و موجود وضع بين شکاف ایجاد در مختلفی عوامل

امنيت روانی و اجتماعی و تبليغات بر روی جذب گردشگران خارجی می باشد، که در این تحقيق مورد بررسی و 

 مطالعه قرار می گيرد. 
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 تحقيق مفهوميمدل 

وابط بين با توجه به مطالبی که در بخش مبانی نظری تحقيق مطرح شد، مدل تحليلی تحقيق ذیل برمبنای ر

براساس مطالبی که در مدل  متغيرها و تاثير نهایی متغيرهای مستقل بر روی متغيرهای وابسته تهيه شده است. 

و همچنين مندرج است، چنين به نظر می رسد که هرچقدر امنيت اجتماعی و روانی در شهر اصفهان بيشتر باشد، 

انگيزه مسافرت گردشگران خارجی به شهر اصفهان و تبليغات مثبتی در زمينه گردشگری شهر اصفهان بيشتر اشد، 

 دوستان و آشنایان بيشتر می شود. همچنين معرفی این شهر برای سفر به سایر

 

 

 

 

 

                                                

 ارتباط بين متغيرهای مستقل و وابسته -1 نمودار

 روش تحقيق -3

در این تحقيق، نوع تحقيق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهيت و روش به صورت توصيفی و تحليلی است. 

جامعه آماری اطالعات مورد نياز نيز از طریق منابع کتابخانه و مطالعات ميدانی )پرسشنامه( گردآوری شده است. 

هستند که در این بازه زمانی وارد شهر  1394اول سال ماهه سه در این تحقيق شامل کليه گردشگران خارجی 

اصفهان شده اند و در اماکن گردشگری، تفریحی و رفاهی حضور داشته اند. با توجه به جامعه آماری مدنظر، حجم 

نفر برآورد شده است. روش نمونه گيری از جامعه آماری مدنظر، نمونه گيری غيراحتمالی  210نمونه آماری 

برآورد حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده و برای تحليل داده ها از نرم افزار  )دردسترس( می باشد که برای

spss   استفاده شده استضریب آلفای کرونباخ  از استفاده گردیده است. برای سنجش پایایی گویه ها 19ویراست .

/. 883ه ضریب آلفای کرونباخ این روش به عنوان یکی از ضرایب پایایی یا قابليت اعتماد شناخته می شود. با توجه ب

نشان می دهد که همبستگی درونی گویه ها زیاد می باشد. همچنين برای سنجش روایی تحقيق از نظر اساتيد فعال 

 دانشگاه اصفهان، نتایج نظر آنها نشان از روایی خوب گویه ها می نماید.  و گردشگری در حوزه های علوم اجتماعی

 تحقيقیافته های تجزیه و تحليل  -4

 نفر مرد 124( از بين پاسخگویان)گردشگران خارجی( مورد بررسی، 1با توجه به تجزیه و تحليل داده ها)جدول  

 درصد( زن بوده اند.41نفر زن ) 86 درصد( و 59)

 امنيت رواني

نخارجي به اصفهاانگيزه مسافرت گردشگران   

 تبليغات امنيت اجتماعي
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حجم نمونه وضعيت جنسيت پاسخگویان -1جدول  

 درصد فراوانی فراوانی جنسيت

%59 124 مرد  

%41 89 زن  

%100 210 جمع  

 

-31درصد( بين  6/8نفر افراد) 18، 30-21درصد( بين 6/38نفر افراد) 81همچنين از بين پاسخگویان مورد بررسی، 

 درصد( سن داشته اند.2/34نفر افراد) 72و  50-41درصد( بين 6/18نفر افراد) 39، 40

 حجم نمونه وضعيت سن -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

از احترام مردم  خارجی گردشگران ( ارائه شده است، اکثر3با توجه به نتایج تجزیه و تحليل اطالعات که در جدول )

 8/13درصد از برخورد مردم، رضایت زیاد و  2/86حدود  که طوری به اند، داشته کاملی به قوم و نژادشان رضایت

 حد در مالی یا و جانی حادثه بروز عدم از درصد رضایت متوسط داشته اند. ميزان رضایت مندی گردشگران خارجی

ميزان رضایت  همچنين و . اند داشته متوسطی رضایت نيز 3/33 و زیاد رضایت 7/66 بطوریکه است، بوده مناسبی

 بوده اصفهان شهر در که زمانی مدت درگيری های خيابانی در و آشوب نبود در زمينه مندی گردشگران خارجی 

درصد  6/8درصد رضایت متوسط و  3/24درصد رضایت زیاد،  1/67بسيار خوبی بوده است، به طوریکه   در حد اند،

 رضایت بسيار کمی داشته اند. 

 به احترام نحوه و اصفهان نحوه رفتار پليس شهر از ه اند شد اصفهان شهر وارد خارجی گردشگران از درصد 7/75

 می شوند شامل را درصد 3/24که  آنها از دیگر اند، برخی داشته کامل شخصيت و اعتقادات گردشگران و رضایت

 درصد فراوانی فراوانی وضعيت سنی

 %6/38 81 سال 30تا  21

 %6/8 18 سال 40تا  31

 %6/18 39 سال 50تا  41

 %2/34 72 سال 50باالی 

 %100 210 جمع
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درصد از گردشگران  9/51اند. همچنين،  دانسته متوسط با گردشگران در را اصفهان شهر پليس برخورد و عملکرد

درصد رضایت متوسط و  8/43شهر اصفهان رضایت کامل ،  در رانندگی سوانح بروز عدم و سفر در سالمت ازخارجی 

 می باشد، اجتماعی امنيت معيارهای از که خصوصی و شخصی حریم حفظ درصد رضایت بسيار کمی داشته اند.3/4

خصوصی و شخصی  حریم حفظ از مندی رضایت ميزان .است اهميت حائز بسيار نيز آن برای گردشگران که رعایت

درصد رضایت  1/9درصد از گردشگران رضایت کامل،  5/89اصفهان، حاکی از آنست که  شهر گردشگران خارجی در

 که می شوند محسوب شهر آن حياتی های شریان شهر یك های خيابان و ناراضی بوده اند. معابر 4/1متوسط و 

 و برد می باال را امنيت گردشگران احساس فضاها، در این امنيتآمدند.  و رفت حال در دائماً  آنها در جمعيت شهری

 ميزان آمده بدست اطالعات براساس خواهد شد، گردشگران نزد ترس در و دلهره باعث ناامنی عوض در

 وجود از درصد آنها 9/42که  دهد می نشان را و معابر خيابان ها در امنيت از گردشگران خارجی مندیرضایت

  اند.درصد رضایت بسيار کمی داشته 4/31رضایت متوسط و  7/25زیاد،  رضایت فضاها این در امنيت

 شود،می محسوب فراوان یك شهر تاریخی با جاذبه های تفریحی و توریستی عنوان به اصفهان شهر اینکه به توجه با

 دهدمی نشان است. نتایجگردشگران از رضایت و آرامش روانی در فضاهای تاریخی بسيار حائز اهميت  مندی رضایت

درصد از گردشگران از امنيت و آرامش روانی در فضاهای تاریخی شهر اصفهان رضایت کامل داشته اند،  9/81که 

با توجه به اینکه نيز رضایت نداشته اند که این مقدار بسيار اندک می باشد.  3/4درصد رضایت متوسط و  8/13

هایی که گردشگران در طول سفر بارها  جهت سرو غذا به این مکان ها  ها و رستوران های شهر یکی از مکانهتل

اکثر گردشگران شامل مراجعه می کنند، امنيت و احساس آرامش روانی هتل ها و رستوران بسيار مهم می باشد. 

آرامش  احساس شهر این های رستوران و ها هتل درصد )رضایت متوسط(، در 50درصد)رضایت کامل( و  6/48

و پایانه های  فرودگاه طریق از اصفهان شهر با گردشگران اوليه برخورد اینکه به توجه باهمچنين  اند و  داشته

حدود  مسافربری بسيار حائز اهميت است. پایانه های و فرودگاه ها در مسافربری این شهر صورت می گيرد، امنيت

 دارای آرامش بوده اند.  روانی نظر ازاصفهان   شهر های ترمينال و فرودگاه درصد گردشگران در 85

 شهر در که زمانی مدت در مالی شان امنيت است ممکن که اند نکرده احساس درصد گردشگران هيچ وقت 5/69

 اصفهان بوده اند، هرگز شهر در که مدتی درصد گردشگران در 4/81و همچنين  .خطرافتد بوده اند به  اصفهان

در زمينه اینکه نوع نگاه مردم شهر اصفهان به  .بيفتد خطر به شان جانی امنيت است ممکن که اند نکرد احساس

آور ه نحوه نگاه مردم به هيچ وجه ترسدرصد گردشگران اعتقاد داشتند ک 4/81گردشگران خارجی ترس آور نيست، 

 نمی باشد.
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   درصد   فراواني شاخص

 کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد 

 - 8/13 2/86 - 29 181 گردشگران. نژاد و قوميت به مردم احترام ميزان رضایت از

 مدت در مالی یا و جانی حادثه بروز عدم ميزان رضایت از

 ام. بوده شهر این در که زمانی
140 70 - 7/66 3/33 - 

 6/8 3/24 1/67 18 51 141 خيابانی. های درگيری و آشوب نبود ازميزان رضایت 

 - 3/24 7/75 - 51 159 گردشگران. اعتقادات به نسبت پليس احترام ازميزان رضایت 

 سوانح بروز عدم و سفر در سالمت ازميزان رضایت از 

 رانندگی.
109 92 9 9/51 8/43 3/4 

 توسط ام خصوصی و شخصی حریم حفظ ازميزان رضایت 

 مردم شهر.
188 19 3 5/89 1/9 4/1 

 دلهره و ترس احساس معابر و اهنخيابا از عبور هنگام در

 .ام نداشته
90 54 66 9/42 7/25 4/31 

 3/4 8/13 9/81 9 29 172 شهر تاریخی و تفریحی مراکز درميزان آرامش روانی 

 4/1 50 6/48 3 105 102 شهر  های رستوران و ها هتل درميزان احساس آرامش 

 4/1 8/84 8/13 3 178 29 شهر های ترمينال و فرودگاه درميزان آرامش روانی 

 3/4 2/26 5/69 9 55 146 ميزان رضایت از عدم در خطر بودن امنيت مالی

 7/15 9/2 4/81 33 6 171 ميزان رضایت از عدم در خطر بودن امنيت جانی

 1/7 5/11 4/81 15 24 171 .نيست آور ترس گردشگران به مردم نگاه نحوه

 

 شهر به در آینده دوباره دارند گردشگران تمایلدرصد از  7/94 حداقل ( نشان می دهد که4اطالعات حاصله جدول )

گردشگران عالقه مندند که شهر اصفهان را به سایر دوستان و  اکثرکنند و همچنين حدودا  مسافرت اصفهان

 معرفی نمایند. و گردش آشنایان جهت سفر 

   درصد   فراواني شاخص

 کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد 

 3/3 6/8 1/81 7 18 185 اصفهان شهر به شما  مجدد مسافرت انگيزه ميزان

 برای سایردوستان بهشهر اصفهان  معرفی عالقمندی ميزان

 سفروگردش
157 53 - 8/74 2/25 - 

 

 در اندازه چه تا ایران کشور ( آمده است، درباره اینکه تبليغات5اطالعات حاصل از تجزیه و تحليل که در جدول )

درصد گردشگران معتقدند کشور ایران از تبليغات در  6/17بوده است، نشان می دهد که تنها  موفق گردشگر جذب
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تبليغات ایران را در این زمينه کامال ناموفق می دانند.  3/53توسعه و جذب گردشگر موفق عمل کرده است و 

 آنها راه ميزان بسيار زیادی بتبليغات،  و ها جاذبه از معتقدند که تصویرسازی  درصد گردشگران 8/24همچنين تنها 

درصد  60حدود درصد این ميزان را بسيار کم بيان کرده اند. 22حدود کرده است و  متقاعد ایران به سفر برای

ها در حد توریست جذب در سایتها وب در ایران گردشگری اینترنتی گردشگران خارجی اعتقاد دارند که تبليغات

 را به ایران گردشگری هایجاذبه از ای ماهواره درصد آنهاتبليغات 16تنها حدود . همچنين پایينی تاثير داشته اند

 موفق قلمداد کرده اند.  ،در جذب توریست تاثيرگذار تبليغات عنوان

 تبليغات مختص انگليسی زبان به ای ماهواره شبکه یك فقدان اکثر گردشگران سفر کرده به شهر اصفهان معتقدند، 

شود و راه اندازی چنين شبکه ای می تواند نقش حائز اهميتی  می احساس ایران بسيار گردشگری زمينه در جهانی

 که توانسته مناسب فرهنگی ـ تبليغاتی اقالم ارائه درصد گردشگران از 89در جذب توریست داشته باشد. حدود 

دهد، رضایت بسيار خوبی داشته اند.  نشان ایران به سفر مندانعالقه به را کشور بر حاکم آرامش و امنيت است

غربی در نا امن جلوه دادن کشور  کشورهای منفی تبليغات درصد گردشگران معتقدند با توجه به 97همچنين حدود 

 باشد.  موثر گردشگر بسيار جذب در تواند می کشور فرهنگی و سياسی چهره بهبود ایران،

 

   درصد   فراواني شاخص

 کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد 

 3/53 1/29 6/17 112 61 37 .جذب گردشگر در یرانا يغات کشورتبل ميزان موفقيت 

 و ها جاذبه از ميزان جذب گردشگر از طریق تصویرسازی

 آنها. تبليغات
52 112 46 8/24 3/53 9/21 

سایتها  وب در ایران گردشگری اینترنتی ميزان تاثير تبليغات

 در جذب گردشگر.
77 46 87 7/36 9/21 4/41 

گردشگری در  هایجاذبه از ای ماهواره تبليغات ميزان تاثير 

 جذب گردشگر.
34 63 113 2/16 30 8/53 

 انگليسی زبان به ای ماهواره شبکه یك احساس نياز بهميزان 

 ایران. گردشگری زمينه در جهانی تبليغات مختص
42 81 87 4/41 6/38 20 

جهت نشان  مناسب فرهنگی ـ تبليغاتی اقالم ارائه ميزان

 به سفر مندانعالقه به کشور بر حاکم آرامش و امنيت دادن

 ایران.

91 96 23 3/43 7/45 11 

 9/2 7/25 4/71 6 54 150 گردشگر. جذب در کشور فرهنگی و سياسی چهره نقش بهبود
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 نتيجه گيری -5

 برای صنعت این که اقتصادی و فرهنگی ارزش و مختلف جوامع بين در گردشگری صنعت اهميت به توجه با امروزه

 اهميت بسيار حائز بيشتر، خارجی گردشگران و تبليغات جهت جذب امنيت به توجه دارد، پذیر گردشگر کشورهای

نحوة احترام مردم به قوميت و نژادشان، تامين امنيت جانی و مالی، نبود  از گردشگران خارجی از باالیی درصداست. 

، سالمت در سفر و حفظ حریم شخصی و خصوصی توسط يابانی، احترام پليس به اعتقاداتشان آشوب و درگيری خ

اکثر گردشگران خارجی از احساس امنيت و آرامش در هنگام عبور از مردم شهر اصفهان رضایت زیادی داشتند. 

های مسافربری و در ایمن خيابان ها، آرامش روانی در مراکز تفریحی و تاریخی، احساس آرامش در فرودگاه و پایانه 

بودن امنيت جانی شان رضایت بسيار زیادی داشتند و از نظر احساس آرامش در هتل ها و رستوران ها و در خطر 

نبودن امنيت مالی شان رضایت زیادی داشتند. همچنين تقریبا کل گردشگران خارجی دوست دارند مجددا در 

 جهت گردش و سفر به سایر دوستان و آشنایان خود معرفی نمایند.آینده به شهر اصفهان سفر کنند و این شهر را 

درصد بسيار زیادی از گردشگران خارجی معتقدند، ميزان موفقيت تبليغات گردشگری ایران در جذب توریست در 

در حد نسبتا زیادی می  حد پایينی بوده است و ميزان جذب گردشگر از طریق تصویرسازی جاذبه ها و تبليغ آنها

د. اکثر گردشگران اعتقاد دارند ميزان تاثير تبليغات اینترنتی گردشگری در وب سایت ها در جذب گردشگر و باش

تاثير تبليغات ماهواره ای از جاذبه های گردشگری بسيار کم است. همچنين درصد زیادی از گردشگران معتقدند، 

احساس می شود و بهبود چهره سياسی و  ان انگليسی بسياریك شبکه ماهواره ای جهت تبليغات گردشگری به زب

 فرهنگی کشور ایران در جذب گردشگر بسيار موثر می باشد. 
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