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 دهیچک
 گریکدیبا  و ارتباط تنگاتنگ میمستق ینسبت که اند  معادله کی یپارامترها ،یگردشگر و تیامن

 یگفتن از گردشگر  سخن و ردیگ  ینم شکل یسفر نباشد، برقرار تیتا امن ،یطورکل  بهدارند. 

 جهان در یگردشگر ۀتوسع یهاراهبرد نیتدو در فاکتور نیتر مهم ،تیامن. است هودهیب

 گردشگران دگاهیاز د ،رانیدر ا یگردشگر تیامن تیوضع پژوهش، نیا در. رود یم شمار  به

شد.  دهیسنج ،مسافرت کرده بودند زدیشهر به  1391و زمستان سال  زییکه در پا یخارج

 پژوهش حاضر بود. رانیگردشگران در ا تیاحساس امن شناخت ،قیهدف تحق نیتر مهم

 قیتحق و یا کتابخانه مطالعات صورت دو به آن اطالعات یگردآور روش و یلیتحل -یفیتوص

 زدی شهر یخارج گردشگران شامل یآمار ۀجامع. است( مصاحبه و پرسشنامه مشاهده،) یدانیم

 نفر 150 کوکران روش از استفاده با و یتصادف یریگ نمونه روش به ها  آن انیم از که است

 طیمح در یآمار یها مدل از استفاده با و یکم ها داده لیتحل و هیتجز روش. ندشد انتخاب

 شناخت رانیا به ورود از شیپ ،گردشگران که است نآ انگریب جینتا. بود SPSS یافزار نرم

 بد را رانیا یتیامن تیوضع ها آن درصد 55 و درنندا یگردشگر تیامن تیوضع از یدرست

 ها آن یمنف غاتیتبل و یغرب یها رسانه نقش ،درست شناخت نداشتن و ینیبدب نیا در. نددان یم

 تیامن تیوضع ،ها تیواقع با ههمواج و رانیا به ورود از پس ،گردشگران درصد 80. شد دییأت

 سیپل وجود ،گردشگران اعتقاد به .دارند تیرضا آن از و نددان یم خوب را رانیا در گردشگران

 تیجمع حضور اما ،شود یم تیامن احساس شیافزا سبب آن یها تیسا در یگردشگر ةژیو

 احساس چراکه ؛کنند یم یروان یناامن احساس گرانگردش و دهد یم عکس ۀجینت   سیپل ادیز

 زةیانگ و باال یمال و یجان تیامن نایم یمعنادار ارتباط. است یسیپل و یتیامن جو کنند یم

 لیتما ،ندنک یم تیامن احساس شتریب که یگرانگردش یعنی رد؛دا وجود رانیا به مجدد مسافرت

 یارتباط ،یگردشگر نکهیا به توجه با نیهمچن. ندردا رانیا از مجدد دیبازد یبرا یشتریب

 .دوش  یم دییأت یدر سطح جهان رانیا یها تیواقع ۀنقش آن در اشاع ،است دوطرفه

 

 .زدی ،یخارج یگردشگر ها، رسانه ران،یا ت،یامن :یدیکل یها  واژه

  

                                                                                                                                                                          
 Email: moraddelalat@yahoo.com 09385935827: مسئول ۀسندینو *
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 مقدمه

 یدار هیسرما ۀجانب همه گسترش و یفناور یها ینوآور ۀتوسع از یناش خود که است افتهی یجهان گسترۀ امروز ،یگردشگر

 ؛است بوده برخوردار یا وستهیپ رشد از ر،یاخ سال شصت یط و (3: 1382 ،ییسقا و یزدی یپاپل) است یکنون عصر در

 یگردشگر ،2005 -1950 یها سال یط. است شده لیتبد جهان در ایپو یاقتصاد یها  حوزه از یکی به که یطور به

 شیافزا 2005 سال در نفر ونیلیم 806 به 1950 سال در گردشگر ونیلیم 25 از درصد، 65 ساالنۀ رشد نرخ با یالملل نیب

 و است جهان یتجار اقتصاد یاصل انکار از یکی به شدن  مبدل درحال یگردشگر امروزه. (67 :1387 ،یبیط) افتی

 ,Pesonen & Horster) کنند یم ادی یاقتصاد ۀتوسع یاصل نکر عنوان به آن از ،نظران صاحب و زانیر  برنامه از یاریبس

 و توسعه درحال یکشورها به افتهی توسعه یکشورها از هیسرما و ثروت انتقال یبرا مؤثر یابزار ،یگردشگر(. 16 :2012

 یتیفعال عنوان به و است یبشر یوکارها کسب نیتر دهیچیپ از یکی ،جهان یشورهاک از یاریبس در. شود یم محسوب ریفق

 جذب درآمد، کسب ،ییزا اشتغال به توان یم جمله از(. 35 :1385 ،یزاهد) دارد گوناگون مثبت آثار و ردهاکارک ،یچندوجه

 یجهان سازمان یآمارها براساس (.1 :1387 ،یکاظم) کرد اشاره... و یفرهنگ یارتقا ،یاجتماع یها رساختیز تیتقو ارز،

 ،2020 سال تا(. 47 :1388 نژاد،  قره) است جهان شورک 49 از شیب درآمد منبع نیدوم امروزه صنعت نیا ،یگردشگر

 درصد 10 هک دیرس خواهد نفر ونیلیم شصت و پانصد و اردیلیم کی حدود یرقم به ایدن سرتاسر در گردشگران تعداد

 با همراه هک است معاصر انسان یها تیفعال نیتر مهم از یگردشگر(. Unwto, 2007) دوش یم شامل را یجهان یدرآمدها

 را ها انسان یزندگ روش و منش ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس اوضاع ن،یزم یمایس در شگرف راتییتغ آوردنوجود  به

 شده بدل دیبازد مورد یها مکان ییفضا شکل رییتغ در رگذاریتأث یعامل به و (132: 1380 ،یمحالت) است ساخته دگرگون

 .(92: 1388 نژاد،  یحاج) است داده رییتغ را ها مکان نیا چهرۀ و

 مسائل از ،تیامن و یراحت ش،یآسا. استه  آن نیتر شاخص ،تیامن هک ندرگذاراث یمتعدد عوامل ،یگردشگر ۀتوسع در

 ،کشور کی در تیامن وجود بدون. کند یم دفع ها  آن از ای جذب ایدن مختلف نقاط به را گردشگران هک است یمهم اریبس

 نیتضم بدون و است انسان ییابتدا و یاساس ازین ،تیامن چراکه ؛ندارد وجود انبوه یگردشگر انیجر یریگ شکل امکان

 محو یناامن ۀیسا در و دهند  یم دست از را خود اثر و ییکارا ،باشند پررنگ یگردشگر یها مؤلفه ریسا هرچند ،آن

 ادیز تعداد وجود چراکه ؛است آن تیامن یها شاخص از یکی ،کشور کی در یخارج گردشگران تعداد امروزه. شوند یم

 گردشگر که یمکان هر که ستین معنا  نیبد نیا البته. است تیامن وجود گرنشان ،خاص مکان ای کشور کی در گردشگر

 .ندارد هم تیامن ،باشد هنداشت

 آن در تیامن وجود مورددر غیتبل نیبهتر ،یفرهنگ تبادالت و اقتصاد ۀتوسع بر  عالوه ،کشور کی در گردشگران حضور

 رسد یم نظر  به ن،یبنابرا ؛انجامد یم گردشگران تعداد یتصاعد شیافزا به ،امر نیا که (Brendan, 2016: 239) است کشور

 اقتصاد در آن گاهیجا یارتقا و صنعت نیا باثبات و مداوم رشد از یناش که -یگردشگر صنعت در دیجد طیشرا به توجه با

 صنعت ریتأث و نقش ،یطرف از .است یضرور یامر ،یگردشگر و یمل تیامن ۀرابط فیبازتعر -کشورهاست و جهان

 کالن منابع داشتن وجود با ،افتهی توسعه یکشورها شتریب که است چنان کشور کی یمل تیامن میترس در یجهانگرد

 ،کشور در گردشگران و دکنندگانیبازد میمستق حضور. شوند متمرکز یگردشگر یرو دهند یم حیترج درآمد و یاقتصاد

 کند یم یمعرف انیجهان به یگردشگر امن قطب کی عنوان به را آن ،یفرهنگ تبادالت و یاقتصاد ۀتوسع بر  عالوه

 (.7 :1389 مقدم،  یتیهدا و ییدایص)

 داشته تیامن یمکان دیشا. است آن یاجتماع و یروان بعد ،تیامن احساس. ستندین کسانی تیامن احساس و تیامن

 یمکان ،برعکس ای ؛کنند یناامن احساس آن در مردم ،یمنف غاتیتبل ای یناامن سابقۀ جمله از مختلف لیدال به اما ،باشد

 ,Hazel) دباش شتهدا وجود آن در تیامن احساس ،یا رسانه مثبت غاتیتبل و تیامن خوب ۀسابق لیدل به اما ،باشد ناامن



   79 یالملل نیب یگردشگر توسعۀ در تیامن نقش

 یینما  اهیس و یمنف غاتیتبل ۀهجم مورد ،کیدئولوژیا و یاسیس مسائل لیدل  به ،گذشته ۀده چند در رانیا (.2015:35

 گردشگران ورود بر که است شده ارائه یالملل نیب سطح در آن از یناامن ۀچهر و شده واقع یخارج یالملل نیب یها رسانه

 زین و رانیا به ورود از شیپ را یخارج گردشگران تیامن احساس ،حاضر پژوهش. است داشته یمنف ریتأث کشور به یخارج

 نایم ارتباط و در آن، کند  یم یریگ  اندازه را رانیاز ورود به ا پس کشور یتیامن تیوضع از گردشگران تیرضا احساس

 نیتر مهم ،اساس  نیابر .شود  یم لیتحل رانیا به شدهوارد یخارج گردشگران دگاهید از ،تیامن احساس و یگردشگر

 .دارد وجود رانیا در یخارج یگردشگر ۀتوسع و تیامن احساس نایم یارتباط چه که است نیا پژوهش پرسش

 

 پژوهش روش

انجام  یدانیم قیتحق و یا کتابخانه مطالعات صورت دو به اطالعات یگردآور. است یلیتحل -یفیتوص پژوهش، نیا

 و ادارات ویآرش اطالعات و یپژوهش یها طرح مقاالت، ،ها کتاب از استفاده با اطالعات ،یا کتابخانه بخش در. است گرفته

 و مصاحبه مشاهده، قیطر از اطالعات یآور  جمع زین یدانیم قیتحق روش در. ندشد یگردآور مرتبط یها سازمان

 یروس و یسیانگل زبان به مسلط یخارج گردشگران یتمام شامل پژوهش، یآمار جامعۀ. گرفت صورت پرسشنامه

شد و افراد  نیینفر تع 150 نمونه حجم ،کوکران روش از استفاده با .است 1391 سال زمستان و زییپا یط ،زدی به شدهوارد

 نامتخصص نظر اساسبر و ییمحتوا روش به ،پرسشنامه ییروا و اعتبار .ندشد انتخاب یتصادف یریگ روش نمونه به نمونه

 مطابق و یطراح پرسشنامه ،قیتحق ابعاد سنجش یبرا اثرگذار یها شاخص و ها مؤلفه دنش  مشخص از پس. شد سنجش

 مفهوم کی اگر که است نیا یاجتماع علوم در ییایپا از منظور .شد تیتثب ت،یدرنها و اصالح ،یگردشگر متخصصان نظر

 خواهند مطابقت گریکدیبا  حد چه تا جینتا م،یبسنج مشابه طیشرا در دوباره یریگ اندازه لۀیوس همان با را سنجش مورد

 یبرا. است ریپذ  افتیباز و ریتکرارپذ حد چه تا ،یریگ اندازه ۀلیوس ای هستند اعتماد قابل و قیدق اندازه چه تا ها  افتهی ،داشت

 یها وهیش نیتر جیرا از یکی. هستند ییایمزا و نواقص یدارا کیهر که دارد وجود یمختلف یها  کیتکن ،ییایپا سنجش

. رود  یم شمار  به باال تیقابل با ییایپا بیضرا از یکی ،بیضر نیا. است کرونباخ یآلفا بیضر ۀمحاسب ،ییایپا ۀمحاسب

 است ادیز ها  هیگو نیب یدرون یهمبستگ که است نآ گرنشان 7/0 از باالتر بیضرا. است 1 تا صفر از ،اعتماد دامنۀ

 بیضر محاسبۀ. است شتریب پرسشنامه ییایپا زانیم ،باشد تر کینزد +1 به آلفا زانیم هرچه .(150: 1390 ا،ین  حافظ)

 یعنی ،799/0 پرسشنامه یبرا کرونباخ یآلفا زانیم. گرفت انجام SPSS افزار نرم طیمح در ،پرسشنامه کرونباخ یآلفا

 از استفاده با و یکم ها داده لیتحل و هیتجز روش .را دارد الزم ییایپا پرسشنامه سبب، نیو به هم است 7/0 از باالتر

 .است SPSS یافزار نرم طیمح در یآمار یها مدل

 

 مطالعه مورد محدودة

 -اصفهانر یزد در مسیز استان کمرزد و یز شهرستان کمر در که جهان است« یخیتار»و  «خشت خام شهر»ن یزد دومی

 31تا  قهیدق 40درجه و  31و  یطول شرق قۀیدق 24درجه و  54تا  قهیدق 18درجه و  54ن یب ،ن شهریرمان قرار دارد. اک

شهرستان  نیوسعت ا. ردیگ یبرملومترمربع را دریک 91حدود  یو مساحتواقع شده  یعرض شمال قۀیدق 56درجه و 

فجر،  یها زارچ و دهستان ه،یشاهد ا،یدیحم زد،ی یو زارچ با شهرها یو شامل دو بخش مرکز لومترمربعیک 2491

 کشور، وزارتمتر است ) 1218 ز شهر(کچخماق )مرریدان امیارتفاع متوسط آن در م که است محمدآبادآباد و  فهرج، اله

 ران،یا آمار مرکز) استنفر  486،152 زدیشهر  تیجمع ،نفوس و مسکن یعموم یسرشمار نیآخر براساس (.1390

 یخیتار اثر هزار کی حدود یدارا زین زدیشهرستان  .دارد یو گردشگر یمسافرت یخدمات تردف یس و (1390
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 یخارج و یداخل گردشگران زبانیم ستانشهر نیا. است یمل ۀشد ثبت یخیتار یبنا 400 و رمنقولیغ ۀشد ثبت

 در رقم نیا که اند کرده دیبازد آن از یخارج گردشگر نفر هزار 38 از شیب ،یجار سال اول ۀمین در .است بوده

 یکشورها از یگردشگران اغلب. است داشته شیافزا درصد 15 گذشته سال اول ۀمین در مشابه مدت با سهیمقا

 راثیم ۀادار) اند کرده دنید زدی از کایآمر و سیسوئ ،یجنوب ۀکر ش،یاتر ن،یچ ژاپن، فرانسه، آلمان، ا،یاسپان ا،یتالیا

 .(1394 زد،یشهرستان  یفرهنگ

 

 
 زدی شهر و شهرستان استان، ییایجغراف تیموقع. 1 شکل

 یبردار نقشهسازمان  هیپا یها نقشه براساسنگارندگان  :منبع

 

 ینظر یمبان

 آغاز از ها انسان یاساس و یاصل یازهاین از یکی تعهد، هرگونه از یدور احساس و خطر و ترس از ییرها مفهوم به تیامن

 یلغو فی. تعاردارد جامعه یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد یساختارها با یقیعم وندیپ ،معنا نیا به تیامن. است بوده یزندگ

 ترس، از یآزاد احساس خطر، برابردر حفاظت ،یآسودگ و آرامش بودن،  درامان از است عبارت لغت یها فرهنگ در تیامن

 زین یروان یا  مقوله ،است یکیزیف یا مقوله هک اندازه همان به تیامن ،دیجد نگرش در. دیتهد از ییرها و یمنیا احساس

 یعنی ینیع بعد در تیامن ولفرز، اعتقاد به. است یذهن هم و ینیع یا مسئله هم تیامن گر،ید عبارت  به. شود یم محسوب

 نیا .مزبور یها ارزش به حمله از هراس نداشتن از است عبارت یذهن بعد در و شده  سبک یها ارزش یبرا دیتهد نبود

 تیامن با ارتباط در یحت هکبل ت،یامن یداخل ابعاد و یرنظامیغ ابعاد با ارتباط در تنها نه ،تیامن به ینیع و یذهن نگرش

 ،یآزاد یمعنا  به ،یفارس یها فرهنگ در تی(. امن130 :1390 ،یبیهزارجراست ) معنادار زین یخارج یدهایتهد و ینظام

از مصدر  ،دیفرهنگ عمدر  تیامن ۀواژ (.273 :1376 ،یجانگ یمحمود) است گرانید هجوم نبود و ترس نداشتن آرامش،
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سفورد، از دو منظر به کآ یسیفرهنگ لغات انگل .( 23 :1372 د،یاست )عم یآسودگ و آرامش ،یمنیا یامعن  بودن به  درامان

 :دیآ یم دست  به ریز فیچهار تعر ،تحفظ و نیتأم طیاز منظر شرا نخست. پردازد یم تیامن ۀدربار یفیتعار ۀارائ

 ؛نگرفتنقرار خطر معرضدر ای خطر از ماندن  محفوظ طیشرا( الف

 ؛بودناعتماددر و نانیاطم د،یترد از یآزاد( ب

 ؛ندهیآ از حراست ای اضطراب م،یب از یآزاد( ج

 .ثبات و یوستگیپ ام،کاستح نیتأم تیفیک( د

 :کند یم شنهادیپ گرید فیتعر شش ت،یامن ابزار اعتبار به دوم

 .شود یم شامل را محافظت و تیحما هک کند جادیا تحفظ و نیتأم هک یزیچ( الف

 ؛خود مواضع در ثبات و نیتأم ابزار( ب

 ؛شود ضمانت آن در تیامن هک  یا گونه به ،نیتأم یبرا یبستر( ج

 ؛شدهزیسرر ای شده  مکمترا ییدارا( د

 فقدان یمعن بعد در تیامن یطورکل هب و( شود یم گرفته گروبه  ای) گذارد یم گرو یگرید یبرا را خود هک یسک( هـ

( اهداف و منافع ها، ارزش) یمل یها انیبن نکهیا از ترس فقدان ،یذهن جهت در اهداف منافع، ها، ارزش به نسبت داتیتهد

 تیامن ،یطورکل به (.46-1381:47ک،یتاج) دهد یم قرار سنجش مورد را بشوند واقع( یکیزیرفیغ و کیزیف) هجوم مورد

 یمل یها انیبن هکنیا از است ترس نبود و یذهن جهتدر اهداف منافع، ،ها ارزش دربرابر دیتهد نبود ،ییامعن بعد در

 (.47 -46 :1381 ،کیتاج) شوند واقع( یکیزیرفیغ و کیزیف) هجوم مورد( اهداف و منافع ،ها ارزش)

انسان را  ینگران ۀنیزمه و کردمشغول  ینوع بهه ذهن بشر را در اعصار مختلف کاست  یاز موضوعات یکی تیامن

 ،هیتوج عملدر ،یو فرهنگ اجتماع استیاقتصاد، س ۀمفهوم با مسائل حوز نیا ۀچندجانب یوندهای، اما پاست فراهم آورده

 آن یبرا یهمگان و قبول قابل فیمرز و تعر نییتعه ک  یطور  هب ؛است واژه را دشوارتر ساخته نیو شناخت ا کدر و ریتفس

 تیبرابر امندر یداخل تیامن ای ،یشخص تیمقابل امندر یشغل تیمفهوم امن توان  یممثال،  یبرا ؛ستین سادهچندان 

از قلمرو و علوم  یخاص ۀحوز ها آناز  کیهر و ستین نیه چنکحال آن ؛دداقرار  فیرد کیدر  ظاهر در را یالملل نیب

از  یاسیعلوم س زیو ن یالملل نیبروابط  و سو کیعلم اقتصاد از  ،گریعبارت د  را به خود اختصاص داده است. به یانسان

انسان مدرن مجهز به  یرا برا تیاز مفهوم امن حیصح کان درکتا ام اند کرده ییآرا صف ها آندر مقابل  گرید یسو

 و روانی تعقیب شامل امنیت. )است معتقد ماندل رابرت چنانکه (.213 :1380 ،یخانیمهدد )نآورفراهم  یفناور نیآخر

 ها، رژیم بقای به نسبت خارج از ناشی مستقیم تهدیدات از تا ماست حکومت مسئولیت جزء اصوالً و است ایمنی مادی

 مارتین الرونی. است نسبی امر یک امنیت اصوالً(. آورند عمل به ممانعت خود شهروندان زندگی شیوه و شهروندی نظام

 از نسبی رهایی یعنی امنیت»: گوید می مورز ئی جان طور همین. «آتی رفاه تضمین از است عبارت امنیت»: گوید می نیز

 از ناشی احساس این. باشد می گوناگون ابعاد دارای و شناختی روان ای پدیده امنیت احساس «بخش زیان تهدیدات

 تجربه را آن گوناگون های صورت به افراد بنابراین،. است پیرامونی اوضاع و شرایط از افراد اکتسابی و عینی های تجربه

 نا و مسأله این بین است الزم و است آن واقعی معنای در امنیت احساس است مدنظر آنچه داشت توجه باید. کنند می

 تولید یک واقع در امنیت احساس شناسی جامعه دیدگاه از. شد قایل تفکیک دارد شخصی کامالً جنبه که مرضی امنی

 از جامعه ارکان همه طبیعتاً دید این با. کنند می ایفاء نقش آن گیری شکل در اجتماعی نهادهای همه یعنی است اجتماعی

 ( .131: 1390 ،یبیجر هزار)دارند الینفک و کلیدی نقش آن سطح ارتقای و تولید در...  و پلیس -حاکمیت -مردم جمله

 یمفهوم ،تیامن هک کند یم تهکن نیا متوجه را ما ،تیامن از گرید فیتعر ها ده و فوق فیتعار به یاجمال ینگاه

 یدگیچیپ و فیتعار تنوع نیا البته. افتی دست آن از جامع یفیتعر به توان ینم یسادگ به هک است یچندسطح و هیچندال

 .(55 :1388 ،یشال یصفر و یبیهزارجر) ستین کمشتر قدر نداشتن و یندگکپرا یمعنا  به ،آن یلیتحل سطوحدر 
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 شورهاک نیب یو تفاهم فرهنگ تیامن

جهت شناخت در گذشته از شیذهن بشر به کرا چنان گسترش داده  تی، بحران امنیفناوردانش و  یدستاوردهاامروزه 

 یکبر انسان مت 1994محور توسعه را در سال  1متحدملل  ۀتوسع ۀاز جمله برنام .است شده ایمه ندهیآ و حال تیوضع

ر و کانسان متف زین نظران صاحب .ده استکرتوجه  «یانسان تیامن»به « یا هسته تیامن»لزوم انتقال از  به ساخته و

ن ایمروابط ر ده کضمن آن ؛دنکن یم یو معرف ییشناسا یجوامع انسان ۀیسرما نیتر باارزش عنوان بهرا  ینوآور یمستعد برا

 ۀمحدود دیه باک آورد یمخاطر   را به لیو جان استوارت م کال مانند یشمندانیاند یها  هینظرو توسعه،  تیامن ،یآزاد

 نیو انشود  واقع گرانیمورد تجاوز و تعرض د یمتیق چیه به هکوجود داشته باشد  یشخص یآزادحداقل  یبرا ینیمع

رات خالق خود را کتف ۀارائ یاه  و الزام ها نهیزمه انسان بر مبنا و بستر آن، کاست  یتیهمان حداقل امن ،نیمع ۀمحدود

و  ندشد یدئولوژیا نیگزیپس از جنگ سرد، فرهنگ و مذهب جا ۀدر دور (.213 :1380 ،یخانی)مهد کند یم یگذار هیپا

 :David & Melody, 2015دهند )اهش کرا  یالملل نیب یها تعارضو  ها تنش قادرنده ک درآمدند یا عمدهمنابع  صورت به

 یجوامع انسان ۀزمر دررا  ها آنو  میدهقرار  زیوادستجوامع را  ریه اگر ساکاست  دهیامر بارها به اثبات رس نیا(. 209

فرهنگ موجب  رب هیکبا ت یگردشگر ،دگاهید نیبا ا گفت توان یممطلوب به بار نخواهد آمد.  ۀجینت ،میاورین حساب به

 یژگیه وکنند کشف کرا  دیجد یزهایتا بتوانند چ رندیقرار گ گریدکینار کدر  ایه افراد از مناطق مختلف دنک شود یم

صلح  تیتفاهم و امن یمهم برا اریبس یابزار ای لهیو وس شود یم ها آن شتریب یموجب ارتباط و همبستگ ،آن فرد منحصربه

مانند  یموضوعات ،یدر تفاهم فرهنگ ،گرید انیب  به (.447 :1382، ک)چا ستها تنشاز تعارضات و  یریو جلوگ یالملل نیب

، ها قطعنامه، ها هیانیبدر دوران جنگ سرد و قبل از آن در قالب  نیا از شیپه ک تیامن و یطیمح ستیزحقوق بشر، مسائل 

به خود  یتر ینیعل کش کنی، اندشد یممطرح  یآرمان و آرزو و با صفت جهان کی صورت بهو  ها هیاعالمو  ها آموزه

 .رندیگ یم

 

 یگردشگر و تیامن

را  یمل تیامن ،داریپا توسعۀ و است داریپا ۀتوسع مرهون دار،یپا تیامن است یهیبد. گرندیدکی ملکم ،تیامن و توسعه

 ای خورد  یم ستکش ،نباشد مکحا آن بر یمنطق قواعد وباشد  نداشته یعلم فیتعر هک یزیچ هر امروزه. کند  یم نیتضم

 جادیا منظور  به مثال، یبرا ؛است صادق زین آن تیامن بعد و یگردشگر صنعت در امر نیا. ردیگ یم خود به ودکر حالت

 در ،یگردشگر یها سازمان و سفرسازان است الزم ،ها جاذبه و ها هتل ،ها اقامتگاه ،ونقل حمل و یترابر بخش در تیامن

 (.100 :1389 مقدم،  یتیهداو  ییدایصباشند ) داشته گریدکی با را الزم یهماهنگ یگردشگر توسعۀ

 انیم. دیآ یم شمار  به جهاندر  یگردشگر توسعۀ راهبرد نیتدو در اصل نیتر  ییربنایز و نیتر مهم ،تیامن امروزه

 حدود تا ،یجهانگرد یها رساختیز ۀتوسع هکچرا ؛دارد وجود شده فیتعر یا رابطه ،تیامن و توسعه ثبات، ،یگردشگر

 یهماهنگ ،یرسان اطالع ،تیامن نیقوان ،کننده تیحما عوامل منطقه، کی یعمران و یجار یها تیفعال ریسا به یادیز

 در خشونت یریکارگ به و یناامن بروز هرگونه و است وابسته یجهانگرد امور در ونقل حمل گسترشو  مرتبط یها سازمان

 ،یالملل نیب گذار هیسرما تکشر کی اگر مثال، یبرا ؛سازد یم وارد صنعت نیا به یریناپذ جبران یها انیز ،مختلف سطوح

 گردشگر یجان و یمال تیامن و ابدین مناسب یتیامن یژگیو نظر از را نظر مورد مقصد و طیمح خود، یارشناسک یابیارز در

 از(. Bianchi & Stephenson, 2014: 5کرد ) نخواهد منتقل منطقه آن به را خود ۀیسرما قطع طور  به ،نکند نیتأم را

 با ،افتهی توسعه یشورهاک شتریب هک است چنان شورک کی یمل تیامن میترس در یجهانگرد صنعت ریتأث و نقش ،یطرف

                                                                                                                                                                          
1. undp 
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 میمستق حضور. شوند زکمتمر یگردشگر صنعت بر دهند یم حیترج درآمد و یاقتصاد النک منابع نشتدا وجود

 قطب کی عنوان به را شورک آن ،یفرهنگ تبادالت و یاقتصاد ۀتوسع بر  عالوه ،شورک کی در گردشگران و نندگانکدیبازد

 ،یزیر برنامه .2 ،ها دولت .1 نقش به توان یم نهیزم نیا در(. 55 :1386 ،یثبوت) کند یم یمعرف انیجهان به یگردشگر امن

 .ردک اشاره جهانگردان تیامن در رگذاریتأثعناصر  عنوان به ها راه ۀکشب .5 و یادار و یاسیس عوامل. 4 ،یفرهنگ تیهو .3

 

 رانیا در یگردشگر تیامن

 چه ،یامننا احساس ای یامننا صورتدر ،یطورکل  به و کنند یم تیامن احساس ایآ ؟دارند تیامن شورمانک گردشگران ایآ

 شیها ترس و ها ینگران از چقدر شود یم متوجه گردشگر هک است سفر آن کی مثبت جینتااز  ؟ندمؤثر آن در یعوامل

 رانیادر  یگردشگر صنعت اندرکاران دست ۀتجرب. ستاو یذهن یها فرض شیپ و غاتیتبل از رثمتأ مقدار چه و اعتنا قابل

 سفر، یانتها در اما کنند،  یم یامننا احساس ورود یابتدا در ،کنند یم سفر رانیا به هک یگردشگران شتریب دهد  یم نشان

 ۀعرص در هست، هکطور همان را آن تیامن و ما شورک هک باشند یرانیسف است قرارجهانگردان  .کنند یم یتلق امن را رانیا

 توجه دیبا یگردشگر و یمل تیامن رابطۀ به دیبا هک باورند نیا بر یگردشگر ارشناسانک نونکا. نندک فیتوص الملل نیب

 انتقال و یداخل یها تیواقع شناخت و یخارج گردشگران حضور ۀیسادر  ،یمل تیامن از یدیجد فیتعر که یطور به ؛دشو

 است یشورک هر در یگردشگر گسترش عامل نیتر شاخص ،یمل و یداخل تیامن. است یضرور از کشور خارج به ها آن

 نیا بر ارشناسانک از یعضب. امروزه دهد قیتطب یگردشگر امر در شرویپ یشورهاک مشخصات با را خود خواهد یم هک

 یخارج یها استیس به یالملل نیب یها تیحساس اهشک و یخارج روابط در ییزدا تنش یها استیس تداوم با هک باورند

 یگردشگر یها جاذبه هک دارد ضرورت نهیزم نیا در. ردک جادیا را گردشگران جلب یبرامساعد  ۀنیزم توان یم رانیا

 رانیا به یخارج گردشگران وآمد رفت سهولت یبرا الزم یها نهیزم و شود غیتبل مطلوب نحو به مرزها از خارج در ،رانیا

 یاقتصاد و یفرهنگ ۀتوسع یبرا ،تیمز نیا از دیبا و است یستیوتورکا و یفرهنگ یها جاذبه از سرشار رانیا. دیآ فراهم

 صورتدر هک یاقتصاد یها بخش از یکی و است محور  تیامن امالًک یا دهیپد ،یاقتصاد ۀتوسع و رشد. کرد استفاده آن

 و ثبات و یگردشگر انیم ،شد اشاره تر  شیپ هکطور  همان. است یگردشگر صنعت ،ندیب یم بیآس شدت به تیامن نبود

 وجود گردشگران یبرا یافک تیامن ،رانیا در هک باورند نیا بر ارشناسانک. دارد وجود شده فیتعر یا رابطه ت،یامن ۀتوسع

 رانیا هیعل گرید یشورهاک یمنف غاتیتبل و رانیا یسو از غاتیتبل نبود ،گردشگران جذب ۀحوز در یاصل لکمش اما ،دارد

 نهیزم نیا در. است شورک آن در یمل تیامن ثبات گرنشان ،شورک هر در یگردشگر صنعت ۀتوسع داشت توجه دیبا. است

 ازمندین آن حل یبرا هک یا مسئله ؛میاوریب وجود  به دیبا ییها مقوله چه در را تیامن میبدان هک است تیاهم حائز اریبس

 (.105 :1389 مقدم،  یتیهدا و ییدایص) میهست ها فرصت و دهایتهد شناخت

 

 جهانگردان تیامن در رگذاریتأث عناصر

 یها جنبه ،یطورکل به و باشند حساس گردشگران سالمت حفظ درمورد دیبا یخصوص بخش و دولت :ها دولت نقش

 مانند ییها یماریب و گردشگران به حمله ،یتندرست لکمش هرگونه به دیبا. شوند وفصل حل دیبا یگردشگر کخطرنا

 لیتسه یها نامه نییآ و طیشرا. دهند قرار امر انیجر در را ها دولت گرید و باشند مطلع آن از و شود پرداخته دزیا و ایماالر

 اعمال را مقررات حال نیدرعو  باشد اربرپسندک و ارآمدک انکام حد تا دیبا کگمر و مهاجرت قسمت ژهیو به ،یمسافرت

 .ندک

 وجود  به یفرهنگ -یاجتماع التکمش ،نشود داده توسعه و اداره خوب یزیر برنامه با یگردشگر چنانچه :یزیر برنامه
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 به نسبت آنان یدشمن احساس و خشم به هک شود یم نانکسا شیآسا سلب موجب گردشگران ازدحام یگاه. آورد  یم

 -افتد یم اتفاق شلوغ یها  لفص در ژهیو به هک -باشد ازحد شیب یا  گردشگران در منطقه تعداد اگر. انجامد یم یجهانگرد

 توانند ینم نانکسا و دشو یم جادیا ازدحام ونقل حمل لیوسا و ها  فروشگاه ،ها  رستوران ،یرفاه و جاذب یها یژگیو در

 و ها هتل لیقب از یرفاه یها یژگیو به یدسترس از کامل طور  به نانکسا که یدرصورت. نندک استفاده ها آن از یآسان به

 ییروستا کوچک اجتماعات در موضوع نیا. شوند تر  نیخشمگ یحت است نکمم باشند، شده منع یساحل یها اقامتگاه

 و شود ینم دشانیعا یگردشگر از یادیز یاقتصاد منافع هک نندک تصور نانکسا چنانچه و باشد مخرب ممکن است

 .دنشو  یم نیخشمگ ،شود یم نترلک یخارج منافع قیطر از یگردشگر ۀتوسع

. نجامدیب یفرهنگ تیهو احساس شدن  سست و یفرهنگ ضعف بهاست  ممکن مسائل از یبعض :یفرهنگ تیهو

 مراسم، لباس، ستیناشا ۀارائ. شود  یم ها آن بیتخر سبب ،یخیتار و یشناخت باستان مناطق از گردشگران ازحد شیب دیبازد

 و مفرط شدن  یتجار موجب ،یگردشگر یها جاذبه عنوان به یمحل یفرهنگ یالگوها و یدست عیصنا رقص، ،یقیموس

 یرفتار یالگوها از جوانان ژهیو بهو  مردم دیتقل صورت به ،یگردشگر آثار از گرید یکی. شود  یم ها آن اصالت رفتن  دستاز

 یاقتصاد -یاجتماع تیموقع و یفرهنگ متفاوت یها نهیزم پس شناخت بدون امر نیا. است گردشگران یکپوشا و

 و جهانگردان انیم ییها  مناقشه وسوءتفاهم  است ممکن ،رسوم و زبان تفاوت علت  به عالوه  هب. شود یم انجام گردشگران

 .ندک بروز ساکنان

. ابندی شیافزا گرید جرائم و لکال و مخدر مواد به ادیاعت لیقب از یاجتماع التکمش است نکمم یگردشگر ۀتوسع با

 اما ،ستها یتبهکار و جرائم نیا ۀیاول و یاصل عامل ندرت به یگردشگر دهد یم نشان التکمش نیا ۀدربار پژوهش

 (.79 -56 :1384 ،یجهانگرد یجهان سازمان) ندک فراهم ها آن گسترش یبرا یفرصت است نکمم

 یافراد ییجا  هجاب امر در لیتسه منظور  به موافقت مورد یارهایمع با ارتباط در ،عوامل نیا :یادار و یاسیس عوامل

 یارهایمع ،(اتکگمر و سیپل توسط) کنند ینم یجد نترلک هک ییمرزها در ژهیو به ؛است مسافرت هدفشان هک است

 یثبات  یب. ندگریدکی کینزد ییایجغراف نظر از هک شود یم شورهاک در مناسب طیشرا جادیا مانع ،نامناسب «یرفاه»

 (.128 :1384 وال،) هستند بازدارنده تشد  به عوامل از زین یناگهان راتییتغ و یاسیس

 حساب به رانیا در یجهانگرد ۀتوسع ادوار نیتر مهم از یکی توان یم را اول عباس شاه سلطنت دورۀ :ها راه شبکۀ

 ساتیتأس و یارتباط یها راه ۀتوسع و تیامن از بود عبارت آن نیتر مهم هک داشت یبستگ عامل چند به توسعه نیا. آورد

 وجود  به یاساس یها راه از یمنظم شبکۀ ،شورک( یاقتصاد و یتیامن) توسعۀ و ارتباط سهولت یبرا دوره نیا در هک یاقامت

 شود یم شناخته شورک نقاط از یعضب در ،است معروف «یعباس شاه راه» نام به هک ییها راه هنوز امروزه هک  یطور  هب ؛آمد

 یها راه جادیا و یمیقد یها راه مرمت موازات به عباس شاه که است «یهخامنش بزرگ شاهراه» نیجانش ،درواقع هک

در  یپررنگ ارینقش بس ،ها راه شبکۀ (.69 -68 :1384 ون،یهما) داشت خاص توجه مسافران رفاه و شیآسا به د،یجد

 دارد. یگردشگر تیامن

 

 یگردشگر و سیپل

. دیآ وجود  به ها آن یبرا است نکمم هک است یاحتمال خطرات از گردشگران تیامن حفظ ،یگردشگر در سیپل نقش ،یطورکل به

 هک ردک میتقس یلک گروه شش به را ها آن توان یم ،اند داده صیتشخ را متفاوت خطر نوع ده ،گردشگران یبرا محققان چهگرا

 & Asli) یاجتماع خطرات و یروان خطرات ،یجسمان خطرات ،یزمان خطرات ،یمال خطرات ،یردکعمل خطرات :از اند عبارت

Boylu, 2009: 21.) خطرات برابردر ها آن حفاظت و گردشگران تیامن نیتأم به هک سیپل خدمات و ها تیفعال از یعضب انیم از 

 آثار از حراست و حفاظت ،گردشگران خروج و ورود بر قیدق نظارتاشاره کرد:  ریز موارد به توان یم د،کن  یم کمک یاحتمال
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 ونقل حمل یها ستمیس تیامن بر قیدق نظارت ،گردشگران به یتیامن موقع به و حیصح یرسان اطالع ،یحیتفر یفضاها و یخیتار

 تیامن احساس جادیا ،ها رستوران و ها هتل مانند یگردشگر یخدمات یها رساختیز بر قیدق نظارت ،... و ییایدر ،ینیزم ،ییهوا

 به ها آن ساختن  متوجه نیهمچن و گردشگران به یمحل نیقوان و ها ارزش از اطالعات و ییراهنما ۀارائ ،یگردشگر یفضاها در

 یبرا است نکمم خاص یها زمان در ای ها مکان از یعضب در هک یخطرات نۀیزم در الزم یها یآگاه ۀارائ ،ها ارزش نیا به احترام

 هرگونه از یریشگیپ و است گرفته صورت ها آن هیعل ای گردشگران توسط هک یجرائم به عیسر یدگیرس ،فتدیب اتفاق گردشگران

 . یگردشگر صنعت در یراخالقیغ و یرقانونیغ تیفعال

 به توجه قیطر از که است سیپل عهدۀبر ،مجرمان دستبرد از یتجار یها هیسرما و کامال ارمندان،ک و ها همانم جان حفظ

 یدسترس جادیا است: ریموارد ز شامل یتیامن یها تیفعال نیا از یبعض. شود یم حاصل یفناور و یطراح یتیامن یها جنبه

 ،ها نگیپارک تیامن نیتأم ساختمان، یخارج محوطۀ و یعموم معابر ییروشنا نیتأم ،یاضطرار مواقع در سیپل به مناسب

 نگهبانان کار بر نظارت س،یپل ادیز یکیزیف حضور بدون و یتیامن نینو یها یفناور قیطر از ها اتاق و هتل یورود یها درب

 حفظ ۀباردر. دارد تیاهم اریبس زین یحیتفر و یخیتار یها جاذبه حفظ در سیپل نقش .... و ها همانیم اتاق دیلک نترلک و هتل

 ،معمول یها روش از یکی. ندک نیتأم گردشگران یبرا را تیامن مناسب، یها روش اتخاذ با دیبا سیپل ،یعیطب یها جاذبه

 هک یفصل به توجه با ،منطقه هر تیامن. است سیپل موقت یها وسکیک در ای اریس صورت به محل در سیپل یکیزیف حضور

 از زین یفرهنگ و یخیتار یفضاها ظحف در سیپل. نقش شود یم نیتأم یانتظام یروین قیطر از است، گردشگر تیجمع جاذب

 نیسرزم کی مردمان تمدن و خیتار هنر، فرهنگ، گرنشان آثار گونه نیا نکهیا اول هک صورت نیا. به است یبررس قابل جهت دو

 دارد هفیوظ سیپل نکهیا دوم. شود یم نیسرزم آن یها انسان تمدن فیتضع موجب ها  آن فیتضع ای بیتخر سرقت، هک هستند

 اهشک در یا عمده نقش ،سیپل موقع به حضور و یرسان اطالع. دارد نگاه امان در یاحتمال خطرات و حوادث از را گردشگران

 (.49 -48 :1390 ،گرانیدو  یرباند )ردا گردشگران یبرا خطرات گونه نیا

 

 لیتحل و هیتجز و جینتا

 و زییپا در که شده است نیتدو یخارج گردشگران ۀپرسشنام یآمار لیتحل و هیتجز براساس پژوهش، از بخش نیا

 .استشده  میتنظ پژوهش یها هیفرض و ها سؤالبراساس  پرسشنامه. اند شده وارد زدی شهر به 1391 سال زمستان

 

 کشور به ورود از شیپ ،رانیا در گردشگران تیامن تیوضع از یخارج گردشگران تیامن احساس

 تیامن ،غلط به و است بسته نقش جهان یعموم افکار نزد رانیا کشور یتیامن تیوضع از یبد ریتصو ،گذشته دهۀ چند در

 درصد 50 دهد  یم نشان پرسشنامه لیتحل جینتا. شود  یم یتلق عراق و افغانستان ناامن و زده جنگ یکشورها مانند رانیا

 وبود  بد اریبس زین ها  از آن درصد 5 تصور. ندداشت رانیا یتیامن تیوضع از یبد تصور رانیا به ورود از شیپ ،گردشگران از

 ها آن از درصد 35 فقط و دانستند یم متوسط را رانیا یتیامن تیوضع ها  آن درصد 10 .داشتند هراس رانیا به ورود از

 جدول در و آمده استاندارد از انحراف و نیانگیم ،یآمار ۀجامع 1 جدول در .داشتند رانیا تیامن از یمناسب و درست تصور

 یمعنادار سطح وT (225/32 ) وزن به توجه با. است شده داده نشان مؤلفه نیا مورددر یا نمونه  تک یت آزمون جینتا 2

 .داشتند رانیا یتیامن تیوضع از یبد تصور ،معنادار یسطح در گردشگران یعنی ؛است معنادار آزمون 000/0

 

 

 

 



 1395زمستان ، 1 شمارة، 3 دورة گردشگری شهری، 86

 گردشگران تیامن تیوضع درمورد یخارج گردشگران تیامن احساس استاندارد از انحراف و نیانگیم ،یآمار ۀجامع .1 جدول

 کشور به ورود از شیپ رانیا در 

One-Sample Statistics 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

150 75/3  044/1  085/0  

 

  گردشگران تیامن تیوضع درمورد یخارج گردشگران تیامن احساس یا نمونه  تک یت آزمون .2 جدول

 کشور به ورود از شیپ رانیا در

One-Sample Test 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

225/32  149 000/0  747/2  58/2  92/2  

 

 رانیا در یخارج یگردشگران تیامن

 اما ،نداشتند گردشگران تیامن درمورد یخوب تصور و احساس رانیا به ورود از شیپ یخارج گردشگرانپرسشنامه،  مطابق

 ها  آن یمنف تصور و کرد رییتغ تیامن و رانیا ۀدربار نظرشان ،ها تیواقع با ههمواج و رانیا به ورود از بعد ،جینتا مطابق

 از درصد 20 تنها تیامن احساس وداشتند  یادیز تیامن احساس گردشگران درصد 80 ،یمال و یجان نظر از. شد برطرف

 کردند ینم تیامن احساس گردشگران درصد 60 ،یشخص یها یآزاد و حقوق نظر از اما ،بود نییپا و متوسط حد در ها  آن

 از و یطورکل به اما ،دارند مشکل نظر نیا از و اند گرفته قرار یخاص چارچوب در ،رفتار نوع و پوشش نظر از داشتند اعتقاد و

 یا نمونه  تک یت آزمون جینتا 4 جدول در. داشتند مناسب تیامن احساس گردشگران درصد 70 ،تیامن مختلف یها جنبه

 .است مؤلفه نیا یمعنادار انگریب که است شده داده نشان فوق ۀمؤلف شسنج یبرا

 
 رانیا در یخارج گردشگران تیامن استاندارد از انحراف و نیانگیم ،یآمار ۀجامع .3 جدول

One-Sample Statistics 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

150 25/2  041/1  107/0  

 

 رانیا در یخارج گردشگران تیامن یا نمونه  تک یت آزمون. 4 جدول

One-Sample Test 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

084/21  149 000/0  253/2  04/2  46/2  

 

 ورود از شیپ یخارج گردشگران تیامن احساس و رانیا هیعل یخارج یها رسانه یمنف غاتیتبل انیم ارتباط

 رانیا به

 تیامن احساس و ننادشم یغرب یها رسانه یمنف غاتیتبل نیب یمعنادار ۀرابط ،کندال یب تاو یآمار آزمون براساس

 آزمون یمعنادار که است 000/0 سطح در یمعنادار بیضر با 592/0 کندال یب وتا وزن. دارد وجود رانیا در گردشگران

 تیامن احساس بر متأسفانه ،رانیا هیعل یغرب یها رسانه یمنف یها لیتحل و غاتیتبل یعنی ؛(5 جدول) دهد  یرا نشان م

 .است کرده نیبدب رانیا به را آنان و گذاشته مثبت ریتأث گردشگران
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 یخارج گردشگران تیامن احساس و رانیا هیعل یخارج یها رسانه یمنف غاتیتبل انیم ارتباط یدارآزمون معنا .5 جدول

 کشور به ورود از شیپ 

 Symmetric Measures Value 
Asymp. 

Std. Errora 

Approx. 

Tb 
Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-b 592/0  043/0  419/12  000/0  

Spearman Correlation 688/0  047/0  300/10  000/0  c
 

Interval by Interval Pearson's R 670/0  040/0  804/9  000/0 c
 

N of Valid Cases 150    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 گردشگران تیامن شیافزا و یگردشگر یها تیسا در گردشگر تیامن ژةیو سیپل حضور انیم ارتباط

 لیدل  به گردشگران تیامن شیافزا و یگردشگر یها تیسا در گردشگر تیامن ۀژیو سیپل حضور نایم رابطۀ سنجش یبرا

 و T وزن. است شده استفاده SPSS یافزار نرم طیمح در کندال یب تاو یآمار آزمون از زین ریمتغ دو بودن  یمربع و یبیترت ،یفیک

 تیامن سیپل وجود یعنی .است آزمون یمعنادار دهنده نشان که ، 000/0 یدار یمعن سطح با شده محاسبه 608/0 کندال یب

 .رود یم باال یو مال ینظر جان از ها آن تیامن و شود یم گردشگران خاطر تیامن موجب ،یگردشگر یها تیسا در گردشگر

 
 گردشگران تیامن شیافزا و یگردشگر یها تیسا در گردشگر تیامن ژةیو سیپل حضور انیم ارتباط یدارآزمون معنا. 6جدول 

 Symmetric Measures Value 
Asymp. Std. 

Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b 608/0  040/0  375/14  000/0  

Spearman Correlation 721/0  041/0  294/11  000/0 c
 

Interval by Interval Pearson's R 732/0  37/0  661/11  000/0 c
 

N of Valid Cases 150    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

  مردم و یخارج گردشگران انیم تعامل

 .درندا یمناسب رفتار ،ندیآ یم رانیا به که ییها یخارج با همواره و هستند دوست  بهیغر و نواز مهمان یمردم انیرانیا

 خوب تعامل نایرانیا با و بودند یراض انیرانیا برخورد طرز از زد،ی یخارج گردشگران درصد 85 ،پرسشنامه لیتحل براساس

 .کند  یم دییتأ را مسئله نیا که است آمده مؤلفه نیا یآمار آزمون جینتا 8 و 7 جدول در .داشتند یمثبت و

 
 انیرانیا و یخارج گردشگران انیم تعامل استاندارد از انحراف و نیانگیم ،یآمار جامعۀ .7 جدول

One-Sample Statistics 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

150 08/4  454/1  119/0  

 

 انیرانیا و یخارج گردشگران انیم تعامل مؤلفۀ یبرا یا نمونه  تک یت آزمون. 8 جدول

One-Sample Test 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

942/25  149 000/0  080/3  85/2  31/3  
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 رانیا به ها آن مجدد مسافرت ةزیانگ و یخارج گردشگران یمال و یجان تیامن انیم ارتباط

 ،یفیک لیدل  به زین رانیا به ها آن مجدد مسافرت ۀزیانگ و یخارج گردشگران یمال و یجان تیامن نیب ارتباط سنجش یبرا

 ،آزمون جینتا. شد استفاده SPSS یافزار نرم طیمح در کندال یب تاو یآمار آزمون از ،ریمتغ دو بودن  یمربع و یبیترت

 .است شده داده نشان 9 جدول در کندال یب تاو آزمون بیضرا و وزن. است ریمتغ دو نیا نیب معنادار ارتباط گرنشان

 کندالیب و T وزن در ،است 05/0 از تر کوچک و 000/0 مدل درشده  محاسبه یمعنادار سطح نکهیا به توجه با

 به ها آن مجدد مسافرت ۀزیانگ و یخارج گردشگران یمال و یجان تیامن انیم ارتباط یمعنادار ،جهیدرنت .است 705/0

 خواهد وجود  به رانیا به سفر یبرا یشتریب ۀزیانگ و لیتما ،باشد شتریب تیامن هرچه که دش یریگ جهینت و شد دییتأ رانیا

 .آمد

 
 رانیا به ها آن مجدد سفر ةزیانگ و یخارج گردشگران یمال و یجان تیامن نایم ارتباط یدارآزمون معنا .9 جدول

 
Symmetric Measures Value 

Asymp. Std. 

Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b 705/0  043/0  866/14  000/0  

Spearman Correlation 783/0  043/0  686/13  000/0 c
 

Interval by Interval Pearson's R 772/0  037/0  204/13  000/0 c
 

N of Valid Cases 150    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 یبرا یروان تیامن احساس در یگردشگر یفضاها در یانتظام و یتیامن یروهاین انبوه حضور نقش

 یخارج گردشگران

 یروان تیامن احساس زانیم و یگردشگر یفضاها در یانتظام و یتیامن یروهاین ادیز حضور انیم ارتباط سنجش یبرا

 نایم معنادار یارتباط نکهیا از است عبارت پژوهش ۀیفرض. شد استفاده کندال یب وتا آزمون از زین یخارج گردشگران

 هیفرض ،آزمون جینتا که دارد وجود یروان یامننا احساس و یگردشگر یفضاها در یانتظام و یتیامن یروهاین ادیز حضور

 اگرچه و کند یم یتیامن را جو ،یگردشگر یها مکان در یتیامن یروهاین ادیز حضور که معناست  نابد نیا. کرد دییتأ را

 .آورد یم وجود  به یناامن حس یانرو نظر از ،برد یم باال را یمال و یجان تیامن احساس
 

 یروان تیامن احساس زانیم و یگردشگر یفضاها در یانتظام و یتیامن یروهاین ادیز حضور نقش آزمون جینتا. 10 جدول

 یخارج گردشگران

Symmetric Measures 

  Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b 308/0  071/0  290/4  000/0  

Kendall's tau-c 286/0  062/0  290/4  000/0  

Spearman 

Correlation 
345/0  078/0  375/4  000/0 c

 

Interval by Interval Pearson's R 318/0  080/0  990/3  000/0 c
 

N of Valid Cases 150    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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 یجهان یعموم افکار نزد رانیا از امن ةچهر ارائۀ در یگردشگر نقش

 به ورود از شیپ گردشگران ،شد اثبات گذشته یها آزمون در کهطور همان. است دوطرفه تعامل و ارتباط ،یگردشگر در

 تیامن احساس به یادیز حد تا یناامن احساس نیا ،ها تیواقع با ههمواج و ورود از پس اما ،کردند یم یناامن احساس رانیا

 یواقع ۀچهراست  قادر ینیچن نیا تعامالت شیافزا و یگردشگر ،یخارج گردشگران اعتقاد و ینظرسنج براساس. شد بدل

 ،گردند یبازم خود کشور به سپس و کنند یم دیبازد رانیا از که یگردشگران چراکه ؛بشناساند یجهان ۀجامع به را رانیا

 دییتأ آمارها ۀلیوس  به ادعا نیا یدرست ،12 و 11 جدول در .کنند یم بازگو را رانیا یها تیواقع که هستند یرانیسف مانند

 .است شده

 
 جهان در یعموم افکار نزد رانیا از امن چهرة ارائۀ در یگردشگر نقش استاندارد از انحراف و نیانگیم ،یآمار جامعۀ. 11 جدول

One-Sample Statistics 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

150 60/1  751/0  063/0  

 
 یجهان یعموم افکار نزد رانیا از امن چهرة ارائۀ در یگردشگر نقش یا نمونه  تک یت آزمون. 12 جدول

One-Sample Test 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

524/25  149 000/0  597/1  47/1  72/1  

 

 یریگ جهینت

 فیظر صنعت. دیآ یم شمار  به جهان در یگردشگر ۀتوسع راهبرد نیتدو در اصل نیتر ییربنایز و نیتر مهم ،تیامن هامروز

 در خشونت یریکارگ به و یناامن بروز هرگونه و رددا یا منطقه و یمل سطوح در جانبه همه یارتباط ،یگردشگر ۀدیچیپ و

 ای یگردشگر ۀعرص انگذار هیسرما ،مثال یبرا ؛سازد یم وارد صنعت نیا به یریناپذ جبران یها انیز ،مختلف سطوح

 ،یارشناسک یابیارز در اگر .کنند یم سفر منطقه آن به گردشگر قالب در ،یالملل نیب گذار هیسرما یمپانک کی ارشناسانک

 منطقه نیا در گردشگر هک درس  یم جهینت نیا به قطع طور  به ،باشد را نداشته الزم یتیامن یژگیو نظر مورد مقصد و طیمح

 .ردک نخواهد منتقل را خود ۀیسرما ب،یترت  نیبد و ندارد یجان و یمال تیامن

 کرده فرس زدی به 1391 سال زمستان و زییپا در که یخارج گردشگران دگاهید پژوهش، نیا در ،مهم نیا به توجه با

 یدرست شناخت ،رانیا به ورود از شیپ گردشگران ،جینتا مطابق. شد یبررس رانیا یگردشگر تیامن تیوضع ۀدربار ،بودند

 نیا در. دانستند یم بد اریبس و بد را رانیا یتیامن تیوضع ها آن درصد 55 و نداشتند رانیا یگردشگر تیامن تیوضع از

 نداد  جلوه  ناامن با آن معنادار ارتباط و یغرب یها رسانه نقش ،رانیا یگردشگر تیامن از درست شناخت نبود و ینیبدب

 میترس جهان در یعموم افکار نزد رانیا از یبد اریبس ریتصو ،گذشته دهۀ سه در یغرب یها رسانه. شد دییأت رانیا

 و رانیا به ورود از پس اما ،داشتند رانیا یتیامن تیوضع از یبد ۀنیزم شیپ ،رانیا به ورود از شیپ گردشگران. اند کرده

 نظر از اما ،بودند یراض و دانستند یم خوب را رانیا در گردشگران تیامن تیوضع ها آن درصد 80 ،ها تیواقع با ههمواج

 در رانیا در مجبورند نکهیا از و نبودند یراض و کردند یم یناامن احساس ها آن درصد 60 ،یفرد یها یآزاد و حقوق

 و یجان تیامن نظر از ،یکل صورت به اما ،بودند یناراض ،ندهند انجام را یخاص اعمال ای بپوشند لباس یخاص چارچوب

 تیامن شیافزا سبب یگردشگر یها تیسا در گردشگران ۀژیو سیپل وجود داشتند اعتقاد گردشگران. ندداشت تیاضر یمال
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 احساس چراکه ؛کنند یم یروان یناامن احساس گردشگران و دهد یم عکس ۀجینت ،سیپل ادیز تیجمع حضور اما ،شود یم

 وجود رانیا به مجدد مسافرت ۀزیانگ و یمال و یجان ادیز تیامن انیم یمعنادار ارتباط. است یسیپل و یتیامن جو کنند یم

 نشان جینتا. داشتند رانیا از مجدد دیبازد یبرا یشتریب لیتما ،کردند یشتریب تیامن احساس که یگردشگران یعنی رد؛دا

 در. داشتند یزیآم محبت رفتار ها آن با مردم و دارد وجود مردم و یخارج گردشگران نایم یمثبت و خوب تعامل دهد یم

 از پس اما ،کردند یم یناامن احساس رانیا به ورود از شیپ گردشگران ،جینتا مطابق .است دوطرفه تعامل ،یگردشگر

 و ینظرسنج براساس. شد بدل تیامن احساس به یادیز حد تا یناامن احساس نیا ،ها تیواقع با ههمواج و رانیا به ورود

 چراکه ؛شناساند  یم یجهان ۀجامع به را رانیا یواقع ۀچهر ،تعامالت شیافزا و یگردشگر ،یخارج گردشگران اعتقاد

 را رانیا یها تیواقع که هستند یرانیسف مانند ،گردند یبازم خود کشور به سپس و کنند یم دیبازد رانیا از که یگردشگران

 و یاساس یکارها نهیزم نیا در است الزم رانیا نداد  جلوه  ناامن در یغرب یها رسانه مثبت نقش به توجه با. کنند یم بازگو

 یجهان ۀجامع به رانیا یواقع ۀچهر ،یا ماهواره یها شبکه و نترنتیا قیطر از و ردیگ صورت یالملل نیب سطح در یمهم

 .دریگ صورت یاعتمادساز نهیزم نیا در و شود شناسانده
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