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 چکیده
 .است شده شناخته خدمات و ها فعالیت سایر کنار در پویا یصنعت عنوان به ،گردشگری وزهرام

 شهری فضاهای کهآنجا از .نددار را گردشگران جذب برای الزم پتانسیل و توانایی شهرها

 اجتماعی امنیت احساس به توجه و شناسایی ،هستند توسعه و رشد بستر ،گردشگرپذیر

 احساس نیز و امنینا امر، این به توجه با .رسد  می نظر  به ضروری ،شهرها این در گردشگران

 مواجه مشکل با را گردشگری است ممکن گردشگرپذیر شهری فضاهای در اجتماعی امنینا

 گردشگران هرساله ،فراوان گردشگری های جاذبه و مناسب اقلیم داشتن با ،طرقبه شهر .سازد

 امنیت احساس میزان شناخت ،پژوهش این هدف .کند می جذب خود سمت  به را شماری بی

 روش به و است تحلیلی -توصیفی ،پژوهش این .است طرقبه شهر در گردشگران اجتماعی

 و ای کتابخانه صورت به ،اطالعات و آمار و ها داده آن، در و است گرفته انجام پیمایشی

 شده استفاده SPSS افزار نرم از ،ها داده تحلیل و تجزیه منظور  به .ندشد گردآوری پرسشنامه

 1394 سال در طرقبه شهر به شدهوارد داخلی گرانگردش تمامی ،پژوهش آماری ةجامع .است

 .است ای چندمرحله ای خوشه و تصادفی ،گیری نمونه روش و نفر 300 نمونه حجم .هستند

 با پلیس عملکرد و شهر عموی فضاهای جنسیت، سن، مانند عواملی میان ،یجانت مطابق

 در امنیت افزایش با ،میان این در .دارد وجود دارامعن ةرابط ،گردشگران امنیت احساس

 همچنین .شود می بیشتر نیز گردشگران اجتماعی امنیت احساس ،شهری عمومی فضاهای

 وجود گردشگران ماعیاجت امنیت احساس و پلیس نقش متغیر نایم معنادار و مستقیم ای  هرابط

 افزایش گردشگران اجتماعی امنیت احساس پلیس، عملکرد افزایش با دهد  می نشان که دارد

 درصد 3 تنها و رنددا رضایت طرقبه شهر امنیت از ،گردشگران درصد 75 همچنین .دیاب می

 تفرص در که دارند قصد گردشگران از درصد 3/42 از بیش ی،کلرطو  به .اند بوده ناراضی

 .کنند دیدن شهر این از دوباره مناسب

 

 .شهری گردشگری ،طرقبه شهر اجتماعی، امنیت امنیت، :لیدیک های  هواژ

  

                                                                                                                                                                          
 مسئول نویسنده:       Email: abolfazl.meshkini@gmail.com 
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 مقدمه

 بسیار یکمو  بیست قرن ماشینی زندگی در جدید یا  پدیده عنوان به یگردشگر و سیروسیاحت مقولة به یجد توجه لزوم

 ،یگردشگر صنعت گسترش (.2 :1393 ،دیگران و مؤیدفر) یابد می افزایش دنیا در روز روزبه آن اهمیت و شود می احساس

 است، تعامل در خدمات و ستیز طیمح فرهنگ، ،یکشاورز اقتصاد، مانند یمختلف های حوزه با که یصنعت عنوان به

 موسوی) شد خواهد منطقه آن یاجتماع و یاقتصاد شرفتیپ و رشد سبب منطقه هر در آن ةتوسع که دارد فراوان تیاهم

 ساعات اهشک ،ینیشهرنش گسترش با ،(1950) دوم یجهان جنگ اتمام از پس ،یگردشگر صنعت (.21 :1394 ،دیگران و

 ؛افتی شگرف یتحول ،نیقوان اصالح و یعموم فرهنگ سطح یارتقا ،ونقل حمل های شبکه و ها راه روزافزون ةتوسع ار،ک

 .(89 :1389 مقدم،  هدایتی و صیدایی) است شده لیتبد تمدن عصر نماد و دهیپد یک به یگردشگر امروزه هک  یطور  هب

 و ترین حساس از یکی حال درعین .شود می محسوب اقتصادی های فعالیت ترین مهم از یکی جهان، سراسر در صنعت این

 وضعیت ارز، نرخ مانند خارجی عوامل از بسیاری با ،مستقیم طور به که است گردشگری صنعت ،ها بخش پذیرترین آسیب

 باید گردشگری صنعت در موفقیت برای ،بنابراین ؛است تعامل در امنیت ویژه  به و وهوا آب زیست، محیط درآمد، سیاسی،

 از یکی ،1تارلو نظر به (.Ritchie & Campiranon, 2015: 4) کرد توجه امنیت جمله از ،آن بر تأثیرگذار عوامل همة به

 آن با ها دولت که است مسائلی از یکی گردشگران، امنیت و است امنیت ،گردشگری برای الزم های زیرساخت ترین مهم

 اغلب که -محلی و ملی ،ای منطقه ،المللی بین سطوح در سیاسی تحوالت به توجه با .(Tarlow, 2014: 32) هستند رو  هروب

 ةمسئل -دگذار می تأثیر گردشگری صنعت در امنیت ةمقول بر و شود می منجر 2گردشگری مقاصد و بازارها یثبات  بی به

 که بود آمریکا در 2001 سپتامبر 11 تروریستی حمالت ،مورد این اخیر و بارز ةنمون .یابد می بیشتری اهمیت امنیت

 سلطانی، و چیانه حیدری) شدند مواجه رشد در گیریچشم کاهش با گردشگری صنعت جهانی بازارهای آن، ةدرنتیج

 ،امنیت احساس و است اهمیت حائز نیز گردشگران برای بلکه جامعه، برای تنها نه امنیت موضوع ،بنابراین ؛(210 :1393

 تیامن شیافزا (.Popescu, 2011: 322) رود  می شمار  به گردشگری جمله از بشر فعالیت های حوزه یتمام در اساسی ینیاز

 ،یاجتماع علوم زمینة در شرفتهیپ جوامع هک است ییکردهایرو ترین مهم از ،یشهر یفضاها یاربرک بهبود یبرا یطیمح

 عام معنای  به امنیت گردشگری، ةعرص در (.102 :1393 ،دیگران و رهنما) کنند  می توجه نآ هب طیمح یطراح و یتیریمد

 بر ...و روانی اجتماعی، قانونی، سیاسی، اقتصادی، جمله از مختلف های عرصه در امنیت احراز زیرا ؛ددار فراوان اهمیت آن

 مفهومی ،امنیت .است تأثیرگذار مجدد سفرهای نیز و میزبان کشور در اقامت به ها آن تمایل و گردشگران ورود میزان

 آسیب از ماندن  محفوظ حقیقت در و شود می جامعه ثبات و فرد رفاه و آرامش و سالمت وضعیت شامل که است کلی

 هم است ممکن دوجانبه تعاملی در ،گردشگری صنعت و امنیت (.61 :1393 کیانپور، و اسماعیلی  حاجی) است دیگران

 رکود یا رونق سبب ،امنیت کاهش یا افزایش که معنا  یندب .باشند داشته یکدیگر بر کاهشی تأثیر هم و افزایشی تأثیر

 ةتوسع خواهان اگر ،بنابراین ؛است اثرگذار امنیت بر ترتیب، همین به نیز گردشگری صنعت و دوش  می گردشگری صنعت

 جهانی صلح بر  مبتنی سیاست و امنیت بدون .باشیم داشته ای ویژه توجه امنیت مقولة به باید هستیم، گردشگری صنعت

 (.242 :1393 ،دیگران و عبدلی) بود نخواهد میسر عظیم سرمایة این از مندی بهره و گردشگر پذیرش و جذب امکان

 زیرا ؛شود توجه امنیتی ابعاد به باید ،شهرها در گردشگران و شگریگرد برای ریزی برنامه هرگونه در اساس،  براین

 با .دنباش داشته مطلوبی وضعیت امنیت لحاظ  به که کنند می انتخاب مسافرت و تفریح برای را یهای مکان ،گردشگران

 تیامن احساس ،لیدل نیهم به .است الزامی جامعه امنیت و گردشگری ةتوسع بین توازن برقراری امر، این به توجه

 های توانمندی و ها خواسته ق،یعال ازها،ین اساسبر شهری گردشگران که است یاجتماع و یروان یندیفرا اجتماعی

                                                                                                                                                                          
1. Tarlow 

2. Tourism Destinations 
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 هب کمتر گردشگری ةزمین در که مواردی از یکی .دارند یاساس نقش ،آن بردن  نیباز و جادیا در ،خود یروان و یتیشخص

 ةرابط ،درآمدزایی و گردشگری صنعت ةتوسع با که است شهری گردشگران امنیت احساس میزان ،است شده توجه نآ

 راربرق منطقه کی در اجتماعی امنیت تا و دارد وجود همبستگی گردشگری و امنیت بین ،زمینه همین در .دارد متقابل

 موضوع این به پرداخت ضرورت و اهمیت امر، این و ندارد مطلوبی اهمیت جامعه کی برای آن توسعة و گریگردش ،نشود

 .کند می نمایان را

 که است مهمی موضوعات از ،میزبان ةجامع بر گردشگران تأثیرات و شهری گردشگران اجتماعی امنیت بحث

 ،شهری گردشگری اجتماعی امنیت ابعاد به توجه ،گردشگران ویژگی به توجه با .اند  کرده توجه آن به کمتر پژوهشگران

 از یکی ،ساخت انسان و طبیعی های جاذبه و مناسب اقلیم داشتن با طرقبه شهر ،راستا این در .است انکارناپذیر ضرورتی

 امنیت احساس بر مؤثر عوامل شناسایی بررسی به پژوهش این در ،اساس  اینبر .رود می شمار  به داخلی گردشگران مقاصد

 احساس میزان که ستها  پرسش این به گوییپاسخ ،پژوهش این هدف .شود  می پرداخته شهر این گردشگری در اجتماعی

 شهری گردشگری در اجتماعی امنیت احساس بر مؤثر عوامل و است چقدر طرقبه شهر داخلی گردشگران اجتماعی امنیت

 .چیست طرقبه شهر

 

 نظری مبانی

 از یکی ،امنیت .است گرفته خود به ای پیچیده و گسترده ابعاد ،امنیت موضوع جوامع، شدن  پیچیده و گسترش با امروزه

 های واکنش و کنش سازی،  تصمیم ةعرص امنیت، مفهوم ةگستر .آید می شمار  به امروزی جوامع پایداری عوامل ترین مهم

 و پیشرفت با دوسویه و متقابل ای  رابطه که است چندوجهی ای مقوله و نسبی و ذهنی مفهومی امنیت .است ای حرفه

 که کنند می انتخاب فراغتی های فعالیت برای را یمناطق ،گردشگران امروزه (.186 :1394 ،دیگران و موسوی) دارد توسعه

 ادبیات در شد، منتشر امننا گردشگری مقاصد در گردشگران حضور از که هایی گزارش به توجه با .باشد داشته امنیت

 موجب تنها نه ،گردشگری در جرم وقوع .است شده جدی تأکید گردشگری در امنیت عنوان با اصطالحی بر ،دانشگاهی

 ساکنان برای گردشگری مثبت پیامدهای ةآیند است ممکن بلکه نکنند، انتخاب را خیز  جرم مناطق گردشگران شود می

 ایجاد ناامنی محلی جوامع در گردشگران یعنی ؛باشد هم برعکس است ممکن شرایط این .دشو رو روبه چالش با نیز محلی

 به توجه ،دلیل همین به .شود می محسوب اجتماعی زندگی اشکال از یکی و است اجتماعی ای پدیده گردشگری .ندکن

 بسیار جامعه بر گردشگری تأثیرات و گردشگری با ارتباط در ها گروه و افراد رفتار مانند ،آن فرهنگی و اجتماعی های جنبه

 های الگوبرداری و تحوالت و تغییر منشأ و دارد عمیقی تأثیرهای ها فرهنگ و جوامع نایم روابط بر ،گردشگری .است مهم

 فضاهای مسائل ترین مهم از یکی ،ناامنی احساس های زمینه (.312 :1394 ،دیگران و لسبوئی هزاد رمضان) است گوناگون

 ،شهری فضاهای در امنیت احساس .است مستعدتر بسیار مجر وقوع برای شرایط ،آن موجب به و شود  می محسوب شهری

 ای  مسئله ،جامعه هر در شهری امن فضای ةمسئل آنکه رغم علی و شود می محسوب فضا کیفیت های شاخص از یکی

 عوامل تأثیر و نقش از نباید نیاز این تأمین در ،است فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، متعدد و متنوع ابعاد دارای و پیچیده

 در همواره دارد، جریان آن در ها انسان عمومی رفتارهای که محیطی عنوان به شهری یفضا .شد غافل کالبدی و محیطی

 هم و درک قابل راحتی به هم ،باید انسان عمومی های فعالیت برای بستری عنوان به بنابراین، ؛است انسان با دوطرفه تعامل

 موسوی) شود می محسوب زندگی کیفیت اساسی یاه  الزام از یکی شهری های محیط در امنیت وجود ،بنابراین ؛باشد ایمن

 یزندگ فعال های حوزه یتمام با هک  ای گونه به ؛دارد یاساس نقش یآدم اتیح ةشالود در ،تیامن (.186 :1394 ،دیگران و

 هک دارد عهدهبر را یاجتماع از یپاسدار و حراست ،شود می فیتعر جمع با و جمع در شهیهم هک انسان .است خورده وندیپ

 ،امنیت که اند آن بر نظران صاحب بیشتر (.81 :1393 ،دیگران و پور نایب) کند می فراهم را افراد انیم ارتباط و تماس
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 و فرد ةتهدیدکنند عوامل نبود معنای  به امنیت .ذهنی و درونی مفهومی ،امنیت احساس و است عینی و بیرونی مفهومی

 است ممکن امنیت احساس که گفت توان می زمینه این در .است ناامنی درونی احساس نداشتن معنای  به امنیت احساس

 است ممکن فرد باشد، نداشته وجود عینی امنیت که شرایطی در یعنی .باشد نداشته یا باشد داشته تناسب واقعی امنیت با

 و محمدی) دکنن امنیت احساس فرد اما د،نباش داشته وجود واقعدر امنیت ةایجادکنند عوامل اینکه یا کند؛ امنیت احساس

 که زمانی درواقع، .شود می اطالق خطر و بیم اضطراب، از انسان رهایی احساس به ،امنیت احساس (.146 :1391 ،دیگران

 فرد گفت توان می د،کن نمی تهدید را وی سالمتی یا مال جان، خطری اجتماعی، تعامالت و جامعه در کند احساس فرد

 نظام مدرسه، دولت، امنیت، کنندة  تأمین های ارگان به اعتماد طریق از ،امنیت احساس این .است امنیت احساس دارای

 برای مناسبی مشخصة دیگران، به فرد ورزیاعتماد درجة بنابراین، ؛شود می تأمین ...و دوستان شبکة خانواده، اقتصادی،

 احساس ،شهری فضاهای در (.196 :1389 نیمروزی، و سروستانی صدیق) شود می تلقی وی امنیت احساس درجة تعیین

 های فعالیت به و کنند برقرار ارتباط خود همشهریان با شوند، جا جابه آزادانه بتوانند شهروندان که معناست این به امنیت

 .شوند مواجه جنسی نابرابری یا روحی و جسمی اذیت و آزار و خشونت با یا شوند تهدید آنکه بدون بپردازند، اجتماعی

 یافتگی، سازمان خود که است ...و جان مال، از شهروندان خاطر امنیت معنای  به شهری فضاهای در امنیت احساس

 (.45 :1393 ،دیگران و لطفی) دهد  می نشان را جامعه بودن  باثبات و قانونمندی

 یکی امنیت .است آن بودن  نسبی نیمب ،تیامن یژگیو نیا .است متفاوت امالًک جوامع گرید با ای جامعه هر در تیامن

 بعد در. نماید می فراهم کند، می زندگی آن در که دیگری هرکس و خود شهروندان برای جامعه که است جمعی اخیار از

 عدم یا و آرامش احساس امنیت، از مراد ذهنی بعد در. کرد تعریف تهدیدی از فراغت عنوان به توان می را امنیت عینی،

 را اجتماعی تیامن احساس. است فرد نزدیک و دور های محیط سوی از آن از ناشی ترس احساس عدم و تهدید احساس

 ةواسط به را خود فرد هک یزندگ از ای حوزه ،وی یآرا در .برد ارک  به هراس و ها دولت مردم، تابک در بوزان یبار بار نیاول

 و عامل هر ،نیبنابرا است؛ نظر مورد ،کند می فیلکت و تعهد احساس آن برابردر و داند می آن به متعلق «ما» مفهوم

 به را گروه آن تیهو ،درواقع شود، گروه یک یاعضا یهمبستگ و تعلق احساس در اختالل جادیا سبب هک یا  دهیپد

 ةنظری اساسبر (.184 :1392 ،دیگران و فر خوش) شود  یم قلمداد آن یاجتماع تیامن یبرا یدیتهد و اندازد  می مخاطره

 ترین ضعیف تا نیرومندترین از نیازهایش شدن  برطرف ،یگردشگر تیفعال دادن  انجام از گردشگر هدف ،1مازلو یازهاین

 را افراد ،سفر در ازهاین نیا کردن  برطرف .ذات تحقق ای یابیخود به ازین و احترام ،یاجتماع یمنیا ،یجسمان یازهاین است،

 تا سازد برطرف را گردشگر یازهاین دیبا زبانیم ةجامع ،نیبنابرا ؛ببخشد تیفعل خود یاستعدادها به تا دساز می قادر

 ةجامع ،هینظر نیا مطابق .یافت خواهد کاهش او یتمندیرضا سطح ،صورت این غیر در .ابدی دست تیرضا به گردشگر

 یرفتارها و هستند یخاص های انگیزه و ازهاین یدارا افراد هکچرا ؛باشد گردشگران یازهاین ییشناسا دنبال  به دبای زبانیم

 وجود که  طوری  به ؛است زبانیم ةجامع در تیامن ها،  آن ترین مهم هک کند می تیهدا ازهاین آن یارضا درجهت را او ،فرد

 بر ،شناسی جامعه یکالسک یاه  هینظر از یکی ن،ینماد متقابل نشک .کند می تیتقو را سفر رارکت احتمال ،ای انگیزه نیچن

 روابط چارچوب در هم دده می نهاآ به چهارچوب و گذارد می تاثیر افراد بر مکتب این اینکه یعنی .دارد دکیتأ یذهن ریتفس

 افراد یاجتماع رفتار بر هک -تیامن و نظم های بنیان ،متقابل تعامل نیا در. کند می رشد و ساخته مکتب خود افراد

 ،دیگران و بخارایی) شود می نییتب دگاهید نیا در تیامن احساس ،اساس  نیابر .دیابن می تداوم و شوند  می ساخته -نداستوار

 :گوید می وبزیکج زمینه این در .دارد معنادار ارتباط شهری وسازهای ساخت و فضا با ،اجتماعی امنیت (.82 -81 :1393

 ایجاد برای کافی شرط پلیس حضور است این جمله منظور ،شود نمی نیتأم سیپل ةوسیل به ابتدا یشهر یفضا آرامش

                                                                                                                                                                          
1. Maslow 
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 روابط شبکة به فردی امنیت احساس بوزان باری اعتقاد به .باشد داشته حضور حتماً که است الزم شرط ولی نیست امنیت

 ةپیچید و ناخودآگاه ةشبک ةوسیل به ابتدا ،یشهر یفضا آرامش .شود می مرتبط دولت و شخصی امنیت بین تناقضات و

 :دهد می حیتوض نیچن ابانیخ یک بودن  یانتظامخود مورددر او .شود می حفظ مردم انیم موجود یاستانداردها و یاجتماع

 و عبور .نامیم می ابانیخ یقیحق و یعیطب مالکان را ها آن ما هک یسانک های چشم بنگرند؛ را ابانیخ هایی چشم همواره باید

 اننکسا به باید همچنین. شود افزوده ابانیخ بر مؤثر های نگاه بر تا دگیر صورت مداوم صورت به باید روها پیاده از مرور

 (.148 :1390 گلی،) شود داده آموزش ابانیخ به ستنینگر آنجا،

 :کرد تعریف زیر شرح به توان می را اجتماعی امنیت احساس ،شده مطرح نظری مبانی اساسبر

 نبود و انسانی های ارزش و اساسی های ویژگی افتادن  مخاطره  به یا تهدید از هراس نداشتن به اجتماعی، امنیت احساس

 ،پژوهش این در اجتماعی امنیت (.30 :1391 ،دیگران و مختاری) شود می گفته مشروع های آزادی و حقوق تهدید از ترس

 را شهر عینی های جنبه و نمادها از دسته آن ،شهری فیزیکی فضاهای .است هشد گرفته نظردر مالی و جانی امنیت بعد دو در

 و اجتماعی فضای و هستند شهر سطح در ...و معابر ،ها خیابان بندی شکل و شناسی ریخت شامل که گذارند می نمایش به

 آرامش و نظم حفظ ایجاد در را اول نقش نیز انتظامی نیروی .ندثرگذارا امنیت بر که دهند می شکل شهر سطح در را ارتباطی

 بعد عنوان به که هستند تأثیرگذار اجتماعی امنیت احساس در نیز عامل دو این ،بنابراین ؛دارد عهدهبر گردشگران و شهروندان

 .اند شده هزودفا ابعاد سایر به ،امنیت در پلیس نقش چهارم بعد و شهری فضاهای امنیت سوم

 

 
 

  گردشگری ةتوسع در اجتماعی امنیت احساس بر مؤثر عوامل نقش پژوهش، تحلیلی مدل. 1 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 :است زیر شرح به که شده انجام هایی پژوهش گردشگران امنیت زمینة در

 گردشگری ةتوسع در کشمیر و جامو در ثباتی بی و امنیتی موانع تأثیر بررسی به (2014) 1مظفر و شمیم احمد

 و غیرمستقیم و مستقیم اشتغال ایجاد در و است مناطق این ةتوسع و رشد موتور گردشگری ،ها یافته مطابق .ندپرداخت

 در 1989 سال از ،خشونت و ناآرامی دنبال  به اما ،است داشته توجهی شایان تأثیر ،کشمیر و جامو صنایع رشد در همچنین

 کاهش گردشگران تعداد ،امنینا و سیاسی ثباتی بی دنبال  به و شود می تهدید گردشگری صنعت پایداری منطقه این

 .است یافته چشمگیری

 .پرداخت اورامانات ةمنطق در روستایی گردشگری ةتوسع و امنیت ةرابط بررسی به (2013) اکبری علی صفری

 مختلف های بخش در اشتغال ایجاد سبب منطقه این به گردشگران ورود افزایش دهد می نشان پژوهش این های یافته

                                                                                                                                                                          
1. Shamim and Muzafar 

 امنیت گردشگریة توسع

 مالی امنیت

 جانی امنیت

 شهری فضاهای امنیت

 پلیس نقش
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 ةتوسع که گفت توان می بنابراین، ؛دارد وجود امنیت و گردشگری ةتوسع بین دوطرفه ای  رابطه همچنین .است شده

 .دندار معنادار ةرابط امنیت و گردشگری

 و ایمنی شرایط برقراری برای گردشگری های سیاست بررسی و گردشگران امنیت احساس درک (2009) 1مسومبو

 زمینة در ها سیاست و قوانین ،ها فعالیت ،ها یافته مطابق .کرد مطالعه را 2اومهاالسوز ةمنطق در گردشگران امنیت

 علیه یبوم مردم جرائم از یعضب همچنین. است ناشناخته هنوز شهری مقامات و محلی ةجامع برای ،گردشگری

 محلی دولت که کند می پیشنهاد وی ،بنابراین ؛است گردشگری صنعت اهمیت از ها آن آگاهینا از ناشی ،گردشگران

 .دهد آموزش بومی مردم به گردشگری، های فعالیت اهمیت زمینة در( ها انجمن)

 مطابق .ندپرداخت مشهد گردشگری ترویج در آن نقش و اجتماعی امنیت بررسی به (1393) دیگران و بخارایی

 موقع به و نهیبه ردکعمل .یابد می شیافزا زین زائران نایم در یاجتماع تیامن ،یعموم یفضاها در تیامن شیافزا با ،ها یافته

 ییراهنما برای متخصص یانسان یروهاین آموزش همچنین .دیافزا  می گردشگران تیامن بر خطر، هنگام در سیپل

 تیامن زانیم و ای رسانه غاتیتبل نیب براین،  عالوه .دهد  می شیافزا را گردشگران یاجتماع تیامن زانیم گردشگران،

 .دارد وجود معنادار ةرابط ،گردشگران یاجتماع

 نتایج .ندپرداخت اصفهان شهر داخلی گردشگران اجتماعی امنیت احساس میزان بررسی به (1393) دیگران و عبدلی

 زیادی مقدار به ها رسانه و انتظامی نیروی نقش درآمد، میزان تأهل، وضعیت سواد، سن، تحصیالت، میزان دهد می نشان

 ،میزبان شهر فیزیکی -کالبدی وضعیت ،میان این در و است اثرگذار شهری گردشگران اجتماعی امنیت احساس میزان بر

 رضایت اصفهان شهر اجتماعی امنیت از ،گردشگران از درصد 7/47 همچنین .دارد را تأثیر ترینکم گردشگران نظر از

 این از دوباره ،مناسب فرصت در که معتقدند گویانپاسخ درصد 80 از بیش ی،کلطور  به .اند  ناراضی درصد 7/18 و دارند

 .کنند می دیدن شهر

 مطابق .ندپرداخت اصفهان شهر گردشگرپذیر محورهای در امنیت مختلف ابعاد تحلیل به (1392) دیگران و نسترن

 سطح با محیطی و اقتصادی روانی، امنیت ابعاد در پژوهش نظر مورد گردشگری محورهای نایم معناداری تفاوت ،نتایج

 با همچنین .شود  نمی دیده بررسی مورد محورهای میان تفاوتی نیز اجتماعی امنیت بعد در .دارد وجود درصد 95 اطمینان

 محور دو با مقایسه در ،امنیت ابعاد ربیشت در رود زاینده محور که گفت توان می فیشر تعقیبی ةمقایس آزمون نتایج به توجه

 .دارد کمتری امنیت دیگر

 بر تأکید با را قشم تجاری آزاد مناطق در گردشگری ةتوسع راهبردهای و ها سیاست (1393) دیگران و پور  علیسید

 های سیاست راهبردهای و گردشگری جامع طرح تدوین با که است نآ بیانگر نتایج .کردند مطالعه اجتماعی امنیت و نظم

 شکوفایی و توسعه ةزمین توان  می ها فرصت و هاتهدید ،ها  ضعف ،ها  قوت شناسایی و بلندمدت و مدت  میان ،مدت  کوتاه

 و متخصص انسانی نیروی نبود طبیعت، پارک های سایت در خدمات و امکانات کمبود .ساخت فراهم را گردشگری

 امنیت همچنین .است قشم آزاد ةمنطق گردشگری بخش مشکالت ترین مهم از ،خارجی گذاری سرمایه نکردن  جذب

 مناطق در ناامنی اصولی، اقدامات نگرفتن  انجام صورتدر و بود خواهد مواجه مشکالتی با هآیند در ،آزاد منطقة اجتماعی

 .یافت خواهد افزایش گردشگری

 نیب دهد  می نشان جینتا .پرداخت گردشگری ةتوسع منظر از اجتماعی امنیت احساس بررسی به (1390) هزارجریبی

 یاجتماع تیامن احساس رقدهر ،یعبارت  به .دارد وجود میمستق و مثبت ةرابط ،یگردشگر و یاجتماع تیامن احساس

 تیامن احساس ةسیمقا .شود  می شتریب مجدد یسفرها یحت و رانیا در اقامت به آنان لیتما ،ابدی شیافزا گردشگران

                                                                                                                                                                          
1. Mthembu 

2. Umhlathlathuze 
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 گردشگران و نیشتریب ،آفریقایی گردشگران هک است آن بیانگر رانیا به سفر یبرا یخارج گردشگران منظر از یاجتماع

 نشان 068/0 دارامعن سطح در (=557/14chi-square) دو  یخ آزمون ةجینت .اند داشته را تیامن احساس نیمترک ییاروپا

 نیب تفاوت، نبود نیا .ندارد وجود معناداری تفاوت یخارج گردشگران نایم در یاجتماع تیامن احساس مورددر هک دهد می

 تیامن احساس ونیرگرس بیضر نیهمچن .دوش  می مشاهده زین التیتحص و جنس سن، مانند ای زمینه یرهایمتغ

 به گردشگران مجدد سفر به لیتما در واحد 569/0 ،تیامن احساس در شیافزا واحد یک یازا  به دهد  می نشان یاجتماع

 .دارد وجود شیافزا رانیا

 :دکر مطرح زیر شکل به را پژوهش های فرضیه توان می مذکور، های  پژوهش به توجه با

 دارد وجود رابطه گردشگران اجتماعی امنیت احساس و سن بین. 

 دارد وجود معنادار تفاوت مردان و زنان امنیت احساس میزان بین. 

 دارد معنادار تأثیر گردشگران اجتماعی امنیت احساس میزان رب ،طرقبه شهر فیزیکی -کالبدی وضعیت. 

 دارد وجود معنادار ةرابط گردشگران اجتماعی امنیت احساس و انتظامی نیروی نقش بین. 

 

 مطالعه مورد ةمنطق

 با شهر نیا .است مشهد ینفر  ونیلیم  سه شهرمادر مجاورت در یرضو خراسان استان های شهرستان از یکی ،طرقبه شهر

 غرب شمال یلومتریک 8 ةفاصل در ،یرضو خراسان استان در زیشاند و طرقبه شهرستان در هکتار 8892 حدود مساحت

 .دارد قرار ییایجغراف ةقیدق 98 و درجه 90 ییایجغراف عرض و قهیدق 97 و درجه 83 ییایجغراف طول در و مشهد شهر

 مشهد مجاورت در طبیعی ای سرمایه ،آن فرد منحصربه گردشگری و طبیعی استعدادهای و ها قابلیت و طرقبه شهر

ه ب شهر .است هیافت تحول شدت به کالبدی جمله از مختلف های زمینه در ،سریع ةتوسع دلیل  به شهر این .دشو می محسوب

 متصل طرقبه جدید جاده به شمال از و جاغرق رودخانه دره به جنوب از که شهر اصلی ارتباطی محور حول خطی صورت

 ،دیگران و حسینی) است سرسبز ای  محدوده که گیرد  می صورت اصلی محور این شمال در ،شهر کنونی توسعة .شود می

1394: 48.) 
 

 
 مطالعه مورد ةمنطق جغرافیایی موقعیت .2 شکل
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 پژوهش روش

 مطالعات ابتدا ترتیب،  بدین .است شده نجاما میدانی و ای کتابخانه روش ود به و است تحلیلی -توصیفی پژوهش این

 وریگردآ نیاز مورد آمار و اطالعات ه،پرسشنام از استفاده با و( شییپیما) میدانی روش هب سپس .گرفت انجام ای کتابخانه

 آمار براساس که است 1394 سال در طرقبه شهر به شدهوارد شهری گردشگران تمامی شامل پژوهش آماری جامعة .دش

 با و گرفت انجام کوکران فرمول از استفاده با گیری  نمونه. ندنفر 1،200،000 سالیانه ،طرقبه شهر شهرداری از اخذشده

 روایی افزایش یبرا .آمد دست  به گردشگر 300 شهر این برای نمونه حجم درصد، 5 خطای احتمال و درصد 95 اطمینان

 از بعد پرسشنامه سی ،ها پرسشنامه پایایی تعیین برای شد استفاده یصور و محتوایی روایی تکنیک و روش از ،پژوهش

 و پرسشنامه به پاسخگویی از پس .ندشد توزیع مقدماتی آزمون اجرای با شهر در ها  پرسشنامه و شد تهیه اصالحات

 73/0 ،پژوهش این در آلفا عدد .شد محاسبه ها آن برای کرونباخ آلفای ضریب ،SPSS افزار نرم در اطالعات واردکردن

 میان در اجتماعی امنیت بررسی برای .دارند مناسب پایایی پرسشنامه سؤاالت دهد می نشان که است شده محاسبه

 فضاهای در امنیت احساس ،(گویه هشت) مالی امنیت ،(گویه هفت) جانی امنیت های مؤلفه ،طرقبه شهری گردشگران

 .ندشد سنجش و ارائه (گویه دوازده) گردشگران امنیت احساس در پلیس نقش و (گویه هفت) شهری

 

 ها یافته و بحث

 نیز تحصیالت نظر از .ندهست زن (درصد 3/20) نفر 61 و مرد (درصد 7/79) نفر 239 ،پژوهش آماری ةجامع مجموع از

 آزاد را خود شغل( درصد 73) نفر 219 پاسخگویان شغلی گروه برحسب .نددار کارشناسی مدرک (درصد 48) نفر 144

 7/50) نفر 152 .اند نموده عنوان میلیون یک را خود درآمد( درصد 44/7) نفر 134 نیز درآمد برحسب. اند کرده اعالم

 .ندهست مجرد (درصد 3/49) نفر 148 و متأهل پاسخگویان (درصد

 خوبی نسبتاً امنیت دارای را طرقبه شهر گردشگران، از باالیی درصد دهد می نشان پژوهش توصیفی های یافته

 9 و متوسط امنیت (درصد 22) گردشگر 66 باال، امنیت (درصد 75) گردشگر 225 ،بررسی مورد ةنمون کل از .دانند می

 :(1 جدول) دارند کم امنیت (درصد 3) گردشگر

 
 گردشگران دیدگاه از طرقبه شهر امنیت میزان .1 جدول

 درصد تعداد طرقبه شهر امنیت از رضایتمندی

 75 225 باال امنیت

 22 66 متوسط امنیت

 3 9 کم امنیت

 1394 ،نگارندگان :نبعم     

 

 توجه با .هستند طرقبه شهر در مجدد تفریح و مسافرت به حاضر گردشگران از باالیی درصد ،ها یافته مطابق همچنین

 اظهار درصد بیشترین با (درصد 3/42) گردشگر 127 شهر، در موجود اجتماعی امنیت مسائل و گردشگری های مؤلفه به

 این به دیگر که اند هکرد اظهار (درصد 1) معادل گردشگر 3 فقط و کرد خواهند رفس شهر این به دیگر بار که اند داشته

 امنیت اقامت، مکان مناسب قیمت ،گردشگران مجدد مسافرت عوامل ترین مهم (.2 جدول) کنند  نمی مسافرت شهر

 .است پاسخگویان توسط طبیعی تفریحی، فضاهای شهری، فضاهای در مناسب
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 گردشگران دیدگاه از شهر این به مجدد مسافرت انگیزة بررسی .2 جدول

 درصد تعداد طرقبه شهر به مجدد مسافرت ةانگیز

 1 3 مخالف کامالً

 2 6 مخالف

 7/21 65 نظر بدون

 3/42 127 موافق

 33 99 موافق کامالً

 1394 ،نگارندگان :نبعم

 

 به توجه با دهد می نشان طرقبه شهر در اجتماعی امنیت احساس و گردشگران جنسیت نایم ةرابط تحلیل و بررسی

 میانگین که  یطور به ؛دارد وجود (معکوس) معنادار ةرابط متغیر دو این بین ،معناداری سطح و ها میانگین تفاوت آزمون

 گرنشان که آمد دست  به 53/45 زنان برای و 17/87 مردان برای 5 تا 1 طیف اساسبر اجتماعی امنیت احساس ةنمر

 و زنان امنیت احساس میزان بودندارامعن تفاوت بر  مبنی تحقیق مدو ةفرضی ،بنابراین ؛است زنان کمتر امنیت احساس

 .شود می تأیید بین مردان
 

 اجتماعی امنیت احساس و گردشگران جنسیت بین میانگین آزمون .3 جدول

 معناداری سطح t مقدار معیار انحراف میانگین تعداد جنسیت

 8/11 17/87 239 مرد
14/7- 003/0 

 10 53/45 61 زن

 1394 ،نگارندگان :منبع

 

 با دهد می نشان سن میزان اساسبر شهری گردشگران اجتماعی امنیت احساس درمورد همبستگی ماتریس جدول

 از .دارد وجود رابطه ،اجتماعی امنیت احساس و گردشگران سن بین ،01/0 از تر کوچک خطای سطح و درصد 95 اطمینان

 سن رفتنباال با که امعن  بدین .است ضعیف حد در و (مثبت) مستقیم صورت به که است 148/0 رابطه این مقدار طرفی

 (.4 جدول) یابد  می افزایش ضعیفی نسبت به نیز اجتماعی امنیت احساس میزان ،گردشگران
 

 گردشگران سن و امنیت احساس بین پیرسون همبستگی آزمون .4 جدول

 سن امنیت احساس 

 Pearson Correlation 000/1 148/0 پیرسون همبستگی ضریب
 Sig.  003/0 (tailed-2) معناداری سطح

 300 300 (N) تعداد

 1394 ،نگارندگان :منبع            

 

 احساس و شهر عمومی فضاهای در امنیت متغیر دو بین توصیفی، آمار و پیرسون همبستگی آزمون نتایج به توجه با

 سطح و درصد 95 اطمینان با که گفت توان می .دارد وجود مستقیم رابطة درصد 32 میزان به گردشگران، اجتماعی امنیت

 (.5 جدول) دارد وجود رابطه اجتماعی امنیت ساحسا و گردشگران سن بین ،01/0 از تر کوچک خطای
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 شهر عمومی فضای امنیت و اجتماعی امنیت احساس بین پیرسون همبستگی آزمون .5 جدول

 سن امنیت احساس 

 Pearson Correlation 000/1 328/0 پیرسون همبستگی ضریب
 Sig.  004/0 (tailed-2) معناداری سطح

 300 300 (N) تعداد

 1394 ،نگارندگان: منبع   

 

 در امنیت متغیر نایم رابطة شدت ،ضریب این .است 445/0 (R) چندگانه همبستگی ضریب مقدار 6 جدول به توجه با

 در یک و صفر بین همواره آن مقدار که دهد می نشان را گردشگران اجتماعی امنیت احساس و شهر عمومی فضاهای

 امنیت متغیر دهد می نشان که است 078/0 تغییرپذیری نایزم برای آمده دست به تعیین ضریب همچنین .است نوسان

 معناداری و مستقیم ةرابط یعنی ؛کند می نیتبی را امنیت احساس ةوابست متغیر تغییرات از درصد 78 ،شهر عموی فضاهای

 افزایش با دهد  می نشان که دارد وجود گردشگران اجتماعی امنیت احساس و شهری عمومی فضاهای در امنیت متغیر بین

 .یابد  می افزایش نیز گردشگران اجتماعی امنیت احساس ،شهری عمومی فضاهای در امنیت
 

 عمومی فضای امنیت و اجتماعی امنیت احساس بین چندگانه همبستگی ضریب .6 جدول

 تخمین معیار خطای R 2 تعیین ضریب چندگانه (R) همبستگی ضریب 

 40121/5 078/0 455/0 عمومی فضای امنیت و اجتماعی امنیت احساس

 1394 ،نگارندگان :منبع

 

 میزان به گردشگران، اجتماعی امنیت احساس و پلیس نقش متغیر دو بین پیرسون، همبستگی آزمون نتایج به توجه با

 نقش بین 01/0 از تر کوچک خطای سطح و درصد 95 اطمینان با که گفت توان می .دارد وجود مستقیم رابطة درصد 67

 (.7 جدول) شود  می دیده رابطه گردشگران اجتماعی امنیت احساس و پلیس
 

 پلیس نقش و گردشگران اجتماعی امنیت احساس بین پیرسون همبستگی آزمون .7 جدول

 سن امنیت احساس 

 Pearson Correlation 000/1 678/0 پیرسون همبستگی ضریب
 Sig.  002/0 (tailed-2) معناداری سطح

 300 300 (N) تعداد

 1394 ،نگارندگان: منبع

 

 در امنیت متغیر نایم رابطة شدت ،ضریب این .است 445/0 (R) چندگانه همبستگی ضریب مقدار 8 جدول به توجه با

 در یک و صفر بین همواره آن مقدار که دهد می نشان را گردشگران اجتماعی امنیت احساس و شهر عمومی فضاهای

 نقش متغیر آن، براساس که است 078/0 ،دهد می نشان را تغییرپذیری مقدار که تعیین ضریب همچنین .است نوسان

 نایم معناداری و مستقیم ةرابط یعنی ؛است کرده تبیین را امنیت احساس ،وابسته متغیر تغییرات از درصد 67 با ،پلیس

 پلیس، توسط امنیت افزایش با دهد  می نشان که دارد وجود گردشگران اجتماعی امنیت احساس و پلیس نقش متغیر

 .دیاب می افزایش نیز گردشگران اجتماعی امنیت احساس
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 پلیس نقش و اجتماعی امنیت احساس بین چندگانه همبستگی ضریب .8 جدول

2 تعیین ضریب چندگانه (R) همبستگی ضریب 
 R تخمین معیار خطای 

 701071/7 671/0 756/0 پلیس نقش و اجتماعی امنیت احساس

 1394 ،نگارندگان: منبع

 

 گیری نتیجه

 های فعالیت از یکی به را صنعت این و شده گردشگری صنعت رونق سبب گردشگران گیرچشم افزایش ،اخیر های دهه در

 عوامل از ،گردشگری رونق دهد  می نشان مطالعات .است ردهک تبدیل جهان سراسر در اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، مهم

 گردشگری ةتوسع زیرا ؛گیرد صورت گردشگری ةتوسع برای صحیحی ریزی برنامه باید ،بنابراین ؛پذیرد  می تأثیر مختلفی

 محصوالت فروش بازار و اشتغال موجب که است عوامل این از یکی اقتصادی ةتوسع .دارد همراه  به مثبتی آثار شهری

 همراه  به ناپذیری جبران منفی پیامدهای ،نباشد دقیق ریزی برنامه این اگر ،اینبر  عالوه .شود می منطقه بومی و فرهنگی

 توسعة و منطقه در عدیده مشکالت موجب که است جامعه امنیتی وضعیت تغییر پیامدها این از یکی .داشت خواهد

 شده گردشگران جذب سبب ها زمینه تمامی در ،شهری گردشگران اجتماعی امنیت ةمقول به توجه .شود می آن گردشگری

 و تفریح برای را مناطقی و دارند ای ویژه توجه امن های مکان و امنیت ةمسئل به گردشگران هامروز .ددار زیادی اهمیت که

 به توجه با حاضر پژوهش در ،بنابراین ؛دنباش داشته کافی اجتماعی امنیت که کنند می انتخاب فراغت اوقات گذراندن

 درصد دهد می نشان نتایج .شد بررسی طرقبه شهری گردشگران بر نآ تأثیر ،اجتماعی امنیت رب تأثیرگذار های مؤلفه

 225 نظر مطابق ،بررسی مورد ةنمون کل از .دانند می باال اجتماعی امنیت دارای را طرقبه شهر گردشگران، از باالیی

 با .است اندک امنیت (درصد 3) گردشگر 9 و متوسط امنیت (درصد 22) گردشگر 66 باال، امنیت (درصد 75) گردشگر

 اظهار درصد بیشترین با (درصد 3/42) گردشگر 127 شهر، اجتماعی امنیت مسائل و گردشگری های مؤلفه به توجه

 فرس شهر این به دیگر که اند دهکر اظهار (درصد 1) گردشگر 3 فقط و کرد خواهند فرس شهر این به دیگر بار که اند داشته

 جنسیت بین معناداری، سطح و ها میانگین تفاوت آزمون به توجه با دهد می نشان پژوهش نتایج همچنین .کنند  نمی

 امنیت احساس ةنمر میانگین که  یطور به ؛دارد وجود معکوس معنادار ةرابط اجتماعی امنیت احساس و گردشگران

 نایم در کمتر امنیت احساس که آمد دست  به 53/45 زنان برای و 17/87 مردان برای 5 تا 1 طیف اساسبر اجتماعی

 از انتظامی نیروی های پاسگاه دوری یا ودنب ،واوباش اراذل با مواجهه از زنان ترس دلیل  به امر این .دهد  می نشان را زنان

 که است پذیرگردشگر های خیابان و روها پیاده بودن  کیتار ،شهر عملکردی فضاهای بر نظارت نبود ،ها آن وآمد  رفت محل

 توجه ضرورت ترتیب،  بدین. دارد یشتریب ریتأث زنان بر مراتب به ،دهد می اهشک را جامعه افراد تمامی تیامن زانیم گرچها

 امنیت احساس و گردشگران سن بین همچنین .شود می نمایان شهری فضاهای در زنان نیازهای و ها  خواست به ساسیا

 ؛است ضعیف حد در و (مثبت) مستقیم صورت به که است 148/0 رابطه این مقدار طرفی از .دارد وجود رابطه اجتماعی

 این که یابد  می افزایش ضعیفی نسبت به نیز اجتماعی امنیت احساس میزان گردشگران سن رفتنباال با که امعن  بدین

 که است نآ بیانگر ها یافته .دارد مطابقت (1392) دیگران و فر خوش و (1393) دیگران و عبدلی های یافته با نتیجه،

 78 با ،شهری عموی فضاهای امنیت متغیر .ندتأثیرگذار گردشگران امنیت احساس تأمین رب ،شهری عمومی فضاهای

 در امنیت متغیر بین معناداری و مستقیم ةرابط یعنی ؛کند می تبیین را امنیت احساس ،وابسته متغیر تغییرات از درصد

 فضاهای در امنیت افزایش با دهد می نشان که دارد وجود گردشگران اجتماعی امنیت احساس و شهری عمومی فضاهای

 (1393) دیگران و بخارایی های  یافته با که شود می بیشتر نیز گردشگران اجتماعی امنیت احساس ،شهری عمومی

 افزایش در مؤثری نقش ،شهر فیزیکی -کالبدی فضاهای در سرزندگی ایجاد و شهری مبلمان به توجه .دارد مطابقت
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 ،تزئین با توانند می شهری امور متولی نمسئوال ،بنابراین ؛دردا گردشگران نزد در ترس کاهش و امنیت احساس

 .سازند فراهم را امنیت احساس ارتقای ةزمین ،پذیرگردشگر معابر و ها خیابان آمیزی رنگ نورپردازی،

 طرقبه شهر گردشگران برای اجتماعی امنیت تأمین مهم های مؤلفه از نیز پلیس عملکرد دهد می نشان نتایج همچنین

 ؛کند می تبیین را امنیت احساس ،وابسته متغیر تغییرات از درصد 67 با پلیس نقش متغیر که  طوری  به ؛شود می محسوب

 دهد می نشان که دارد وجود گردشگران اجتماعی امنیت احساس و پلیس نقش متغیر بین معنادار و مستقیم ای  هرابط یعنی

 سلطانی خلیفه تحقیق در که دیاب می افزایش نیز گردشگران اجتماعی امنیت احساس پلیس، توسط امنیت افزایش با

 محورهای در گردشگری پلیس داشتن ،المللی بین های زبان به انتظامی نیروی تسلط .است شده اشاره آن به (1391)

 به کامل تسلط و نژادها و زبان و مذاهب به احترام و گردشگران با برخورد هنگام در اخالقی اصول رعایت پذیر،گردشگر

 امنیت احساس ،درنتیجه و شهری گردشگران رضایتمندی افزایش سبب ،گردشگران راهنمای جهت آن های جاذبه و شهر

 .دشو  می ها آن اجتماعی

 نقش باید خود سهم به کیهر طرقبه شهر شهروندان و دولتی های ارگان اجتماعی، امنیت احساس به رسیدن برای

 ،امر این ةالزم و نیست میسر دولتی های ارگان با شهروندان مشارکت و همراهی بدون ،امنیت تحقق چراکه ؛ندنک ایفا

 .است شهری ةیکپارچ مدیریت نظام گیری شکل

 

  منابع

 صنعت جیترو در یضرورت ،یاجتماع تیامن ،1393 احمدی، اعظم و محمدحسن شربتیان، ،احمد بخارایی، .1

 صص ،11 مارةش ،سوم الس ،یگردشگر ةتوسع و ریزی برنامه ةمجل ،(مشهد شهر کالن :یمورد ةمطالع) یگردشگر

76- 95. 

 خدمات دفاتر و مدیران دیدگاه از آن مشکالت و گردشگری امنیت ،1393 ،کیانپور مسعود و لیال اسماعیلی،  حاجی .2

 .60 -45 صص ،2 مارةش ،سوم الس اجتماعی، نظم و امنیت راهبردی های پژوهش اصفهان، استان در جهانگردی

 گسترش محیطی زیست راتیتأث یابیارز ،1394 صیلمی، قدیر و فهیمه باقرزاده، ،معصومه برقچی، ،مهدی حسینی، .3

 ،پنجم الس ،ای منطقه ریزی برنامه ةفصلنام ،(طرقبه شهر -مهر مسکن ةپروژ :یمورد ةمطالع) شهرها ةروی بی

 .58 -43 صص ،18 مارةش

 صنعت توسعة در امنیت و سیاسی ثبات نقش بر تحلیلی ،1393 سلطانی، ناصر و رحیم چیانه، حیدری .4

 ،2 مارةش وپنجم،  بیست الس محیطی، ریزی برنامه و جغرافیا خاورمیانه، منطقة :موردی مطالعة ،گردشگری

 .228 -209 صص

 امنیت احساس بر مؤثر عوامل بررسی ،1391 قالنی، نسرین و سادات  فاطمه طباء، معینی ،محسنسید سلطانی، خلیفه .5

 .58 -39 صص ،1 مارةش ،اول الس اجتماعی، نظم و امنیت راهبردی های پژوهش اصفهان، در خارجی گردشگران

 دگاهید از یاجتماع و یفرد تیامن احساس یبررس ،1392 رحمانی، مریم و آزیتا اسفندیان، ،رضا غالم ،فر خوش .6

 ةالنگدر و ناهارخوران یگردشگر ةمنطق گردشگران :یمورد ةمطالع ،آن بر مؤثر عوامل و گردشگران

 .202 -181 صص ،6 مارةش ،دوم الس ،یگردشگر ةتوسع و ریزی برنامه ةمجل گرگان، شهر

 در گردشگری ةتوسع ،1394 حیدری، زهرا و حدیثه ،فر رمضانی ،سعیدرضا رونیزی، اکبریان ،مهدی لسبوئی، زاده رمضان .7

 شهری، ریزی برنامه جغرافیای های پژوهش ،(تنکابن شهر :موردی ةمطالع) اجتماعی امنیت و ساحلی شهرهای

 .324 -309 صص ،3 مارةش ،سوم الس

 تیامن یارتقا یراهبردها شیآما و ریزی برنامه ،1393 صمدی، رضا و محمد شکوهی، اجزاء ،محمدرحیم رهنما، .8



   29 شهری گردشگران اجتماعی امنیت احساس بر مؤثر عوامل بررسی

-ANP) شبکه لیتحل و کیاستراتژ ریزی برنامه های مدل قیتلف با مشهد شهر گردشگران و زائران

SWOT)، 122 -101 صص ،12 مارةش ،چهارم الس فضا، ییایجغراف شیآما ةمجل. 

 ةتوسع راهبردهای و ها سیاست بررسی ،1393 حسینی، سیدمهدی و ابراهیم گورانی، رستم ،سیدخلیل ،پور سیدعلی .9

 قشم، آزاد ةمنطق :موردی ةمطالع ،اجتماعی امنیت و نظم بر تأکید با تجاری آزاد مناطق در گردشگری

 .124 -91 صص ،6 مارةش ،دوم الس انتظامی، جغرافیای ةپژوهشنام

 احساس و همسایگی روابط در مشارکت بین ارتباط بررسی ،1389 نیمروزی، نوروز و اهلل  رحمت سروستانی،  صدیق .10

 .220 -185 صص ،47 مارةش ،دوازدهم الس انتظامی، دانش ةمجل مشهد، شهر محالت در امنیت

 ،یاجتماع علوم یتخصص ةفصلنام ،یگردشگر ةتوسع در تیامن نقش ،1389 مقدم،  هدایتی زهرا و اسکندر سید صیدایی، .11

 .110 -97 صص ،8 مارةش ،چهارم الس

 گردشگران اجتماعی امنیت احساس میزان بر تحلیلی ،1393 ابراهیمی، رضا و جمال محمدی، ،اصغر عبدلی، .12

 ،50 مارةش ،هجدهم الس ،ریزی برنامه و جغرافیا ةنشری ،(اصفهان شهر داخلی گردشگران :موردی ةمطالع) شهری

 .257 -235 صص

 ةفصلنام شیراز، آزادی پارک :موردی ةمطالع ،شهری عمومی فضاهای در امنیت و زنان ،1390 ،علی گلی، .13

 .165 -143 صص ،2 مارةش ،سوم الس تاریخی، شناسی جامعه

 عمومی فضاهای در امنیت احساس بررسی ،1393 پور، ساسانی محمد و رحیم آنامرادنژاد، بردی ،صدیقه لطفی، .14

 .56 -39 صص ،19 مارةش ،پنجم الس شهری، ریزی برنامه و پژوهش ةمجل ،(شیراز شهر کالن :موردی ةمطالع)

 کیفیت با اجتماعی امنیت احساس ةرابط بررسی ،1391 موسوی، سیدسهراب و محمدجواد بگیان، ،جواد محمدی، .15

 .156 -143 صص ،31 مارةش اجتماعی، امنیت مطالعات ةفصلنام کرمانشاه، شهر زنان زندگی

 و اجتماعی عوامل بررسی ،1391 اخگر، حسینی معصومه سیده و اصغر میرفردی، ،اسماعیل باللی، ،مریم مختاری، .16

 ،اول الس اجتماعی، نظم و امنیت راهبردی های پژوهش یاسوج، شهر در اجتماعی امنیت احساس بر مؤثر فرهنگی

 .40 -21 صص ،2 مارةش

 آمایش در پایدار امنیت راهبردهای بندی اولویت ،1394 پور،  خلیفی حکیمه و محمد ویسیان، ،میرنجف موسوی، .17

 .75 -53 صص ،2 مارةش ،اول الس سیاسی، جغرافیای ةمجل کردستان، استان :موردی ةمطالع ،مرزی مناطق

 شهری فضاهای در امنیت احساس ،1394 اصغری، مریم و سمیه حمیدی، محمدی ،محمد ویسیان، ،میرنجف موسوی، .18

 جدید، دورة ،(ایران جغرافیای انجمن المللی بین و پژوهشی -علمی فصلنامة) جغرافیا سرخس، شهر :مورد

 .202 -185 صص ،45 مارةش ،سیزدهم الس

 و ها توان بندی اولویت و بررسی ،1394 اکبری، مهناز و سمیه حمیدی، محمدی ،محمد ویسیان، ،میرنجف موسوی، .19

 های شهرستان :مطالعه مورد) معیارهچند گیری  تصمیم های روش با گردشگری ةتوسع های زیرساخت

 .31 -17 صص ،1 مارةش ،دوم الس شهری، گردشگری ،(کردستان استان

 مدیریت های مؤلفه بر تأکید با گردشگران امنیت تبیین ،1393 ،آبادی زنگی علی و مسعود تقوایی، ،سعیده مؤیدفر، .20

 ،دوم الس انتظامی، جغرافیای ةپژوهشنام ،(یزد شهر یگردشگر یفضاها :یمورد ةمطالع) یگردشگر بحران

 .24 -1 صص ،7 مارةش

 امنیت احساس در پلیس نقش ،1393 حمیدی، محمدی سمیه و آزاد اصغری، ،محمد ویسیان، ،محمد ،پور نایب .21

 .96 -77 صص ،8 مارةش ،دوم الس انتظامی، جغرافیای ةپژوهشنام ،(دهگالن شهر :یمورد ةمطالع) پایدار اجتماعی

 گردشگرپذیر محورهای در امنیت مختلف ابعاد تحلیل ،1392 بابایی، مرتضی و احمد شاهیوندی، ،مهین نسترن، .22

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/225310/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2_%d9%86%db%8c%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c


 1395زمستان  ،1 شمارة ،3 دورة شهری، گردشگری  30

 الس انتظامی، جغرافیای ةپژوهشنام اصفهان، بازار و رود زاینده جلفا، محورهای :موردی ةمطالع ،اصفهان شهر

 .48 -23 صص ،3 مارةش ،اول

 ،یطیمح ریزی برنامه و ایجغراف مجلة ،یگردشگر توسعة منظر از یاجتماع تیامن احساس ،1390 ،جعفر هزارجریبی، .23

 .143 -121 صص ،2 مارةش ،ودوم  بیست الس

24. Ahmadshah, Sh. and Ahmadwani, M., 2014, Impact of Conflict on Tourist Flow and 

Spatial Distribution of Tourists in Kashmir Valley, World Applied Sciences Journal, 

Vol. 31, No. 6, PP. 1160-1167. 

25. Mthembu, N., 2009, Tourism Crime, Safety and Security in the Umhlathuze District 

Municipality, MSs Thesis of Recreation and Tourism, Faculty of Arts, University of New 

Zealand, P. 138. 

26. Popescu, L., 2011, Safety and Security in Tourism, Case Study: Romania, Forum Geografic, 

Studii şi Cercetări de Geografie şi Protecţia Mediului, Vol. 10, No. 2, PP. 322–328. 

27. Ritchie, B. W. and Campiranon, K., 2015, Tourism Crisis and Disaster Management in 

the Asia-Pacific, Printed and bound in the UK by CPI Group (UK) Ltd, PP. 268. 

28. Safari Aliakbari, M., 2013, Relationship between Security and Development of Rural 

Tourism (Case Study: Kermanshah Province Border Area Avramanat), Journal of 

Basic and Applied Scientific Research, Vol. 3, No. 1, PP. 865-871. 

29. Tarlow, P. E., 2014, Tourism Security : Strategies for Effectively Managing Travel 

Risk and Safety,Publication (City/Country) Oxford, United Kingdom,pp.312.  

 


