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چکیده
انسانها برای گذراندن فراغت و تفریح خود و برای برآوردن نیازهای روحی و فردی نیاز به
محیطی دارند که شرایط آرامش و آسایش را برای آنها فراهم کند .در این زمینه ،امنیت بسیار
حائز اهمیت است .هدف پژوهش حاضر ،سنجش میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران
داخلی شهر ساحلی گناوه است .روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی مبتنیبر شیوۀ
پیمایشی است .جامعۀ آماری منطقۀ مورد مطالعه ،شامل گردشگران داخلی که در تابستان
 1395به شهرستان گناوه سفر کردند و به مدت یک هفته در این شهر اقامت داشتند که
محققان طی این مدت توانستند  228پرسشنامه جمعآوری کنند .پایایی دادههای مورد
استفاده بهوسیلۀ آزمون کرونباخ  0/745محاسبه شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،تی تک نمونهای و رگرسیون گامبهگام
استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد ،بین تحصیالت گردشگران و احساس امنیت
آنها رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه هرچه سطح تحصیالت آنها افزایش
پیدا میکند احساس امنیت آنها نیز افزایش پیدا میکند ،اما سطح درآمدی آنها با احساس
امنیت آنها رابطۀ مستقیم و معناداری نداشته است .نتایج آزمون  Tنشان میدهد که رضایت
گردشگران از امکانات و خدمات منطقۀ مورد مطالعه (در سطح خطای  )0/05وضعیتی پایینتر
از حد مطلوب داشتهاند .نتایج حاصل از رگرسیون گامبهگام نشان داد ،شاخص امکانات
پذیرایی با بتای  0/231بیشترین تأثیر ،شاخص امکانات اقامتگاهی با ضریب بتای 0/191
کمترین تأثیر را بر امنیت و آسایش گردشگران شهر گناوه گذاشته است .از اینرو ،برنامهریزی
در همۀ شاخصها برای تأمین آسایش و امنیت گردشگران منطقه الزم است .در این زمینه،
مسئوالن و مدیران شهر ساحلی گناوه باید اقدامات الزم را در جهت بهبود گردشگری و کمک
به توسعۀ منطقه مدنظر قرار دهند.
واژههای کلیدی :احساس امنیت و آسایش ،سنجش ،شهر ساحلی گناوه ،گردشگران داخلی.

* نویسندۀ مسئول

Email: behnam_m1955@yahoo.com
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مقدمه
گردشگری یکی از فعالیتهای مهمی است که در دهههای اخیر از جایگاه ویژهای در توسعۀ اقتصادی برخی کشورها
برخوردار بوده است (میرکتولی و مصدق .)138 :1389 ،در سالهای اخیر ،گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی
و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنۀ بازرگانی و تراز پرداختهای بسیاری از کشورها شده است (کاظمی.)4 :1386 ،
توجه به مقولۀ گردشگری زمانی مهمتر جلوه میکند که گردشگری بینالمللی در سال  4/4 ،2015درصد رشد کرد و
به مجموع  1184میلیون نفر رسید .بعد از بحران  2010در ششمین سال متوالی ،تازهواردان بینالمللی باالتر از حد
متوسط با مقدار  4درصد افزایش یافت .تقریباً در سال ،بیش از  50میلیون گردشگر نسبت به سال  ،2014به

مقصدهای بینالمللی سراسر جهان سفر کردند ( .)Two, 2015جهانگردی و گردشگری که بزرگترین تحرک و جابجایی
انسانها در زمان صلح اطالق میشود ،خود بهصورت یک پدیدۀ اجتماعی-فرهنگی است .ضرورت احساس امنیت
اجتماعی و آرامش روانی در بین گردشگران موجب افزایش شمار گردشگران ،موجب رونقیافتن کسبوکار و افزایش
درآمد شرکتها و مؤسساتی شود که در این عرصه فعالیت میکنند« .توسعۀ گردشگری بهویژه در کشورهای کمتر
توسعهیافته ،عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف ،کاهش بیکاری و رونق
اقتصادی و درنتیجه ،بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود ( .)kazemi, 2008: 7با ایجاد سفر ،مسئلۀ
امنیت اهمیت خاصی را به خود خواهد گرفت؛ زیرا تا امنیت برقرار نباشد ،سفری شکل نخواهد گرفت و سخنگفتن از
گردشگری ،بیهوده خواهد بود .امنیت گردشگری ،بهتازگی بهعنوان یکی از مهمترین مباحث در امنیت ملی در سرتاسر
جهان امروز شناخته و درنظر گرفته میشود (بوکسیل .)28 -27 :2012 ،در عرصۀ گردشگری ،امنیت به معنای عام آن از
اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا احراز امنیت در عرصههای مختلف ،از جمله امنیت اقتصادی ،سیاسی ،قانونی
اجتماعی ،روانی و ...بر میزان ورود گردشگران و تمایل آنها به اقامت در کشور میزبان و نیز سفرهای مجدد تأثیرگذار
است .امنیت ،مفهوم کلی است که شامل وضعیت سالمت ،آرامش و رفاه فرد و ثبات جامعه میشود و درحقیقت ،محفوظ-
ماندن از آسیب توسط دیگران است (هزارجریبی .)128 :1390 ،کشور ایران دارای جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی
فراوان و منحصربهفردی است .یکی از مهمترین مسائلی که در وجۀ بینالمللی ایران تأثیر منفی داشته و جذب گردشگر را
تحت تأثیر قرار داده است ،تبلیغات منفی در زمینۀ عدم وجود امنیت برای گردشگران در این کشور است .این مسئله موجب
شده ،کشور ایران بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری با پتانسیل بسیار باال ،در مقایسه با سایر کشورهای جاذب گردشگر،
وضعیت رضایتبخشی نداشته باشد .براساس بررسیهای بهعملآمده ،ثابتشده سیاست ایران در زمینۀ گردشگری در سطح
جهانی ضعیف بوده و پدیدۀ جهانیشدن ،این ضعف را نمایانتر ساخته است (توالیی .)7 :2006 ،شهر ساحلی گناوه ،بهدلیل
ویژگی خاص از لحاظ طبیعی و جایگاه آن از نظر تجارت و بازرگانی ( 145کیلومتر مرز آبی) همواره مورد توجه گردشگران
داخلی بوده است و هرساله تعداد زیادی مسافر را از راه دور و نزدیک به خود جذب میکند ،اما بهدلیل تصرف بخشی از
زمینهای ساحلی توسط مالکان شخصی ،از بینبردن ساحل طبیعی با احداث خیابان در نزدیکی آن و وجود کاربریهای
نامناسب در این حوزه ،بروز فعالیتهای غیررسمی و عدم کارایی الزم برای بخش ساحلی شهر گناوه به همراه داشته است
که خود دالیلی بر ناکامی شهر گناوه در حوزۀ گردشگری و جذب توریست است .ضرورت پژوهش حاضر از آنروست که
ساماندهی آن با توجه به اینکه سواحل دارای اهمیت ویژهای در جذب گردشگر هستند و همچنین ،ساالنه جمعیت زیادی از
گردشگر داخل کشور به گناوه سفر میکنند ،از اهمیت زیادی برخوردار است که میتوان زمینۀ مناسبی برای یک سفر
بدون دغدغه و همراه با آسایش و امنیت برای گردشگران فراهم کرد .هدف از انجام این پژوهش ،سنجش میزان احساس
امنیت و آسایش گردشگران داخلی شهر ساحلی گناوه است
با توجه به موضوع مورد مطالعه و هدف پژوهش ،محققان درصدد پاسخ کارشناسی به سؤاالت ذیل هستند :وضعیت
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احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی در شهر ساحلی گناوه چگونه است؟ مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی شهر ساحلی گناوه کداماند؟
در زمینۀ امنیت گردشگران تحقیقات زیادی انجامشده که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم:
صلواتی و موالیی در مقالهای «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران (مطالعۀ موردی :شهر سنندج)» به
این نتیجه رسیدند که از بین عوامل مؤثر بر امنیت عملکرد پلیس ،عامل فرهنگی ،عامل اقتصادی،و عملکرد رسانهها ،تأثیر
معنیداری بر احساس امنیت در بین گردشگران داشته و در این میان عوامل اجتماعی و سیاسی ،تأثیر معنیداری بر احساس
امنیت نداشتهاند (صلواتی و موالئی .)1394 ،اسماعیلزاده و همکاران در مقالهای با عنوان «سنجش میزان احساس امنیت
گردشگران در فضای کالنشهرها (مورد مطالعه :کالنشهر تبریز)» به این نتیجه رسیدند که میزان تحصیالت ،سن ،سواد،
وضعیت تأهل ،میزان درآمد ،نقش نیروی انتظامی و رسانهها به مقدار بسیار زیادی بر میزان احساس امنیت اجتماعی
گردشگران شهری تأثیر داشته و در این میان ،وضعیت کالبدی فیزیکی شهر تبریز کمترین تأثیر را از نظر گردشگران شهر
داشته است (اسماعیلزاده و همکاران .)1394 ،خوشفر و همکاران ،در مقالهای با عنوان «بررسی احساس امنیت فردی و
اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن ،مطالعۀ موردی :گردشگران منطقۀ گردشگری ناهارخوران و النگدرۀ
شهر گرگان» به این نتیجه رسیدند وجود احساس امنیت اجتماعی در گردشگاههای مورد مطالعه ،دارای کارکردهای مثبت
برای گردشگران و توسعۀ گردشگری است (خوشفر و همکاران .)1392 ،شربتیان و طوافی در مقالۀ «تحلیل احساس
امنیت گردشگران با تأکید بر برنامهریزی شهری (مطالعۀ موردی زائران کالنشهر مشهد)» به این نتیجه رسیدند ،احساس
امنیت در بین گردشگران حریم رضوی دارای کارکردهای اثرگذاری بر توسعۀ گردشگری دینی در کالنشهر مشهد
خواهد بود و همچنین ،متغیر کیفیت خدمات شهری و سالمت معنوی بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت گردشگران
داشتهاند (شربتیان و طوافی .)1394 ،آنیا و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی نحوۀ اثرگذاری برنامۀ شهر ایمن
بهعنوان مبنای پایهای در صنعت توریسم ،مطالعۀ موردی شهر پوتراجیا» ،پرداختند (آنیا و همکاران .)2012 ،محققان بر
این باورند که بعد امنیت یکی از مسائل برجسته در بین توریستها در حوزۀ توریسم شهری است .پاسخگویان بر این
باورند که برنامههای پیشگیری از جرم در برنامۀ شهر ایمن ،رویکردی مهم در جهت امنیت توریستها است .فطری امیر
و همکاران در مقالۀ «محیط گردشگری پایدار :احساس زنان مسافران بینالمللی در ایمنی و امنیت در کواالالمپور» به
این نتیجه رسیدند  99درصد از پاسخدهندگان دریافتهاند که راهرفتن در اطراف کواالالمپور ( )KLدر روز بسیار امن است.
این احساس در طول شب تا  15درصد کاهش یافته است .احساس ناامنی درکشده توسط پاسخدهندگان ترافیک جاده
بوده است (فطری امیر و همکاران.)2014 ،
در جمعبندی از ادبیات و پیشینۀ تحقیق ،میتوان گفت که امنیت میتواند یکی از مؤلفههای مهم جذب گردشگر
برای ارتقا و توسعۀ این صنعت باشد که تأثیر شگرفی بر گردشگری و اتخاذ تصمیم از جانب گردشگران برای سیروسفر و
بازدید از مکانهای تاریخی و طبیعی به همراه دارد .جهانگردان و گردشگران ،خواهان سفری بدون خطر و دغدغهاند و
محافظهکاری و احتیاط آنان موجب میشود آسایش ،آرامش ،اعتماد و امنیت بیشتری را طلب کنند (صمدیان و همکاران،
.)19 :1388
مبانی نظری
امنیت و احساس امنیت

امنیت از ریشۀ امن است که در مقابل بیم و هراس و ناامنی استفاده میشود و یکی از نیازهای فطری بشر است که با جوهر
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هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد .از اینرو ،واژۀ امنیت از قدمتی به دیرینگی تاریخ بشر برخوردار است و حتی از جهتی واژۀ
امنیت بر مفهوم اجتماع و جامعه مقدم است (سلیمی سبحان .)104 :1393 ،ولفرز یکی از صاحبنظران معروف ،در تعریف امنیت
میگوید« :امنیت را میتوان بهوسیلۀ نبود ناامنی تعریف کرد ،بدینمعنی که هرجا ناامنی نیست ،امنیت وجود دارد .وجود جنگ،
خشونت ،زدوخورد ،منازعات فردی و بیثباتی داخلی ،برخی عالئم ناامنی هستند؛ بنابراین ،نبود آنها مساوی با امنیت است.
همچنین ،امنیت را به معنای فراغت تهدید و تعرض به حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شهروندی آوردهاند» (رسولی و
صالحی .)170 :1390 ،طبق نظریۀ مازلو ،نیاز به امنیت قبل از نیازهای سطح باالتر در افراد ایجاد انگیزه خواهد کرد و باید سطح
قابلقبولی از نیاز به امنیت و سالمتی در فرد ارضا شده باشد تا سایر نیازهای دیگر در افراد ایجاد انگیزه کند (ابراهیمپور و
روشندل .)9 :1390 ،امنیت از نیازها و انگیزهای اساسی انسان بهشمار میرود؛ بهطوریکه با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین
میرود و تشویش ،اضطراب و ناآرامی جای آن را میگیرد .مرتفعشدن بسیاری از نیازهای آدمی در گرو امنیت است .امنیت
مقولهای اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع ،اولویت اول خود را به برقراری امنیت در جامعه اختصاص میدهند .امنیت
پدیدهای چندبعدی است و مطالعه و میزان آن در یک جامعه از جهات مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی امکانپذیر است
(محمدی و همکاران .)145 :1391 ،درمجموع ،امنیت به معنی وجود اطمینان از سالمت جان و مال و ناموس امری است که
واقعیت یا تحققیافتن آن مستلزم اقدامات و برنامهریزیهای ویژه است (زیاری .)2 :1390 ،احساس امنیت پدیدۀ روانشناختی-
اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگون است .این احساس ناشی از تجربههای مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط
پیرامونی است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون آن را تجربه میکنند .بهلحاظ روششناسی ،احساس امنیت سازۀ چندبعدی
است که در ارتباط با شرایط اجتماعی و افراد مختلف به گونههای متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف نیز قابلسنجش و
اندازهگیری است (تاجران .)564 :1388 ،احساس امنیت اجتماعی ،نوعی ذهنیت و جهتگیری روانی مثبت (رضایتبخش،
قانعکننده و آرامبخش) ،شهروندان نسبت به عدم تأثیرگذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی تهدیدات (در شرایط فعلی
و آتی) ،در حوزههای امنیت اجتماعی ،ثبات سیاسی ،انسجام هویتی ،یکپارچگی و امنیت سرزمین است (حاجیانی.)28 :1384 ،
احساس امنیت به احساس رهایی انسان از اضطراب ،بیم و خطر اطالق میشود .درواقع ،زمانی که فرد احساس کند در جامعه و
تعامالت اجتماعی ،جان ،مال یا سالمتی وی را خطری مورد تهدید و تعرض قرار نمیدهد ،میتوان گفت فرد دارای احساس
امنیت است .این احساس امنیت از طریق اعتماد به ارگانهای تأمینکنندۀ امنیت ،دولت ،مدرسه ،نظام اقتصادی ،خانواده ،شبکۀ
دوستان و ...تأمین میشود .درجۀ اعتمادورزی فرد به دیگران ،مشخصۀ مناسبی برای تعیین درجۀ احساس امنیت وی تلقی
میشود (صدیقی سروستانی و نیمروزی)196 :1389 ،؛ بنابراین ،احساس امنیت گردشگران امری ضروری در حوزۀ جهانگردی
بهنظر میرسد .احساس امنیت گردشگران در زمان سفر در تعامل با محیط اجتماعی خود (جامعۀ میزبان) حاصل میشود .با
توجه به این ضرورت «احساس امنیت در سطح خرد که اشاره به روابط بین افراد در حوزههای مختلف میکند و نیز تجربههای
مستقیم و غیرمستقیم روزانۀ افراد را از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد ،احساس امنیت گردشگری را میتوان
ضروری درنظر گرفت» (بیات .)16 :1388 ،براساس مباحث نظری گفتهشده ،احساس امنیت به شرح زیر تعریف میشود:
«احساس امنیت اجتماعی ،حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که رفتار غیرقانونی یک فرد ،یک سازمان یا دولت ممکن
است در تمامی یا در بخشی از جامعه پدید آورد (گلی.)7 :1390 ،
احساس آسایش

احساس آسایش ،نوعی وضعیت احساسی است که با شماری از متغیرهای درونی و بیرونی در ارتباط است و از سالمتی تا
احساس رضایت از زندگی را دربرمیگیرد (قدرتی و همکاران .)3 :1391 ،آسایش محیطی از مؤلفههای مهم و اساسی
محیطهای انسانساخت محسوب میشوند؛ زیرا «برای سکونت و زندگی ،شهر خانهای بزرگ است و همانگونه که خانه
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باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب و آسایشبخش سازد ،شهر نیز باید دارای کیفیاتی و
ویژگیهایی برای تأمین آسایش ،راحتی و امنیت باشد .همچنین ،شهر مانند خانه باید محیطی گرم ،صمیمی و دلپذیر
باشد تا امکان زندگی مطلوب را فراهم سازد» (صالحی .)84 :1386 ،هدف اصلی مدیران حوزههای گردشگری ،مدیریت
شهری و نیروی انتظامی این است که گردشگران و زائران به آرامش و گذران ایامی خوش همراه با تفریح و احساس خاطر
مطبوع دوران سفر خود را در این شهر سپری کنند .باید بدانیم که موانع زیادی هم برای تأمین نیازهای فردی و اجتماعی
جهانگردان و مسافران توریستی وجود دارد که این موانع به کاهش شدید احساس امنیت و این پدیده بهنوبۀ خود به
گسترش روحیۀ نارضایتی ،عدم امنیت و آرامش و آسایش شهروندان (میزبان و میهمان) میانجامد« .این پدیده بهنوبۀ خود
به گسترش روحیۀ نارضایتی ،عدم امنیت ،احساس تنهایی ،غم ،ترس ،تنش اجتماعی ،جدایی از طبیعت و بیاعتمادی و
آسیبهای اجتماعی دامن زده است و رفتارهای آزاردهندۀ بعضی افراد اغلب همۀ کسانی را که از این فضاها استفاده کرده
یا تمایل با استفاده از آن را دارند ،تحت تأثیر قرار میدهد .ممکن است گردشگران از رفتن و استفاده از این مکانها
صرفنظر کنند؛ زیرا میترسند که مورد آزار قرار گیرند» (خوشفر و همکاران.)183 :1392 ،
امنیت گردشگری و رضایتمندی گردشگران

معادلۀ (امنیت-گردشگری) ،معادلهای دوسویه است و در یک پیوستار دوقطبی میتوان نتیجه گرفت که یک کشور امن،
صنعت گردشگری فعال و درخشانی خواهد داشت و یک کشور با سرمایهگذاری در بخش گردشگری میتواند موجب
حذف برخی از مهمترین انگیزشهای مجرمانه باشد و بدینترتیب به تضمین نسبی امنیت ،منجر میشود (امینیان و
فرجی.)31 :1391 ،
امنیت و صنعت گردشگری در تعاملی دوجانبه هم میتوانند تأثیر افزایشی و هم تأثیر کاهشی بر هم داشته باشند.
بدینمعنا ،که افزایش (یا کاهش) امنیت موجب رونق (یا رکود) صنعت گردشگری و بالعکس خواهد شد؛ بنابراین ،اگر
خواهان توسعۀ صنعت گردشگری هستیم ،باید به مقولۀ امنیت توجه ویژهای داشته باشیم .امنیت در حوزۀ توریسم به دو
بخش مهم تقسیم میشود ،یکی امنیت گردشگران و دیگری سرمایه و سیاستگذاران (بیگی و میرزاخانی.)349 :1388 ،
آسایش ،راحتی و امنیت از مسائل و عواملی است که میتواند انسان را بهسوی گردشگری فراخواند .توسعۀ گردشگری در
یک کشور ،نشانگر ثبات امنیت ملی است و یکی از علل رونق گردشگری در کشور توجه دولت به تأمین امنیت گردشگری
است (لطفیفر و یغفوری .)2 :1391 ،اصوالً تا امنیت برقرار نباشد ،سفری شکل نخواهد گرفت و سخنگفتن از گردشگری
بیهوده خواهد بود .درواقع ،هرگاه در سطح جامعۀ جهانی بستر مناسب امنیت فراهم باشد ،افراد سفر میکنند و این امر
مبین آن است که فعالیتهای مربوط به گردشگری رونق مییابد؛ زیرا اگر گردشگری نسبت به مقصدی احساس ناامنی
داشته باشد هرگز به آنجا سفر نمیکنند .امنیت و گردشگری پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم
دارند .بهعبارت دیگر ،همانطورکه یکی از عوامل مهم توسعۀ گردشگری وجود امنیت است ،رونق گردشگری در یک
منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد نیز موجب بهوجود آمدن امنیت میشود .البته نباید فراموش کرد که این قضیه
همیشه صادق نیست؛ چراکه در برخی مواقع وجود پدیدۀ گردشگری و رفتوآمد گردشگران موجب ناامنی شده است
(شاهیوندی و همکاران .)144 :1390 ،براساس اعالم سازمانهای بینالمللی ،اگر یک جهانگرد خاطرۀ بدی از یک کشور
داشته باشد ،این موضوع را به  70الی  80نفر انتقال خواهد داد ،این درحالی است که اگر فرد مذکور با برخورد مناسبی
روبهرو شود آن را تنها به  10نفر خواهد گفت .از اینرو ،تأثیر برخوردهای غلط و نامناسب با گردشگران خارجی بسیار
نامطلوب و مخرب است (صلولتی و موالئی.)103 :1394 ،
ابعاد و شاخصهایی که بر امنیت گردشگری تأثیر میگذارد ،تحلیل و ارزیابی شدند و این ابعاد بهصورت زیر معرفی شدند:
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امکانات اقامتی

فراهمکردن امکانات اقامتی که صنعت هتلداری را بهوجود میآورد ،شامل تسهیالتی است که یکی از بخشهای پویای
گردشگری را تشکیل میدهد .از آنجاکه اینگونه تسهیالت ،عامل مؤثری برای تقویت گردشگری محسوب میشود،
اهمیتدادن به آنها باید مورد توجه قرار گیرد (تقوایی و اکبری.)218 :1388 ،
امکانات پذیرایی

با توجه به اینکه هر شهر تاریخی و گردشگرپذیر نیاز به تأسیسات اقامتی مجهز دارد ،یکی از نیازهای ثانویۀ بخش
گردشگری ،هتلها و مراکز پذیرایی بهشمار میآید؛ اگرچه همۀ گردشگران از هتل استفاده نمیکنند ،اما بهدلیل تنوع سلیقه
و توان گردشگران ،شهر به انواع هتلها و مراکز پذیرایی برحسب درجات مختلف نیازمند است .گردشگرانی که از هتل
استفاده میکنند ،بیشترین تأثیر اقتصادی را در صنعت گردشگری دارند (وارثی و همکاران.)97 :1389 ،
امکانات زیربنایی

صنعت گردشگری رابطهای حیاتی با حملونقل دارد؛ زیرا دسترسی راحت و با کیفیت باال به امکانات زیر بنایی از جمله
پارکینگ برای گردشگران یکی از مهمترین الزمههای توسعۀ گردشگری یک منطقه است .در مقیاس کالن ،توسعۀ
زیرساختهای مناسب شهری و مدیریت مدبرانۀ شهر بهمنظور پاسخگویی به نیازهای گردشگران ،ضرورت فراوان دارد.
نیروی انتظامی

پلیس بهعنوان بخش مهمی از نظام سیاسی یک کشور ،وظیفۀ خطیر تأمین امنیت داخلی را برعهده دارد .آز آنجاکه
نیروی انتظامی ،شامل قوههایی است که حفظ و نظم و آرامش ممکت به عهدۀ آنها است ،میتوان بیان کرد که نقش
اول ایجاد و حفظ نظم و آرامش در کشور بهویژه شهروندان ،برعهدۀ نیروی انتظامی و پلیس است (آیین مقدم و
همکاران.)5 :1392 ،
آرامش

شرط ضروری برای تداوم سفر و گردشگری ،برخورداری از آرامش در محیطهای گردشگری است .گردشگران ،سفر را
برای رسیدن به آرامش انجام میدهند و مناطقی را برای گردش و سفر انتخاب میکنند که از آسایش و آرامش برخوردار
باشد .تا زمانی که زمینۀ الزم برای آرامش کافی گردشگران فراهم نباشد ،گردشگری رشد نمییابد.
امنیت

امنیت مفهومی کلی است که شامل وضعیت سالمت و آرامش و رفاه فرد و ثبات جامعه میشود؛ بنابراین ،مدل تحلیلی
پژوهش بهصورت زیر بیان شده است (شکل .)1
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شکل شماره  :1مدل تحلیلی پژوهش
منبع :یافتههای تحقیق1395 ،

محدودۀ مورد مطالعه
شهر بندری گناوه در طول جغرافیایی  50درجه و  31دقیقۀ شرقی و عرض جغرافیایی  29درجه و  34دقیقۀ شمالی قرار
دارد .شهرستان گناوه مشتملبر دو شهر بندر گناوه (مرکز شهرستان) و بندر ریگ 2 ،بخش 2 ،دهستان و  51آبادی است.
بندر گناوه مرکز شهرستان گناوه در  160کیلومتری شمال غربی بوشهر و در کرانۀ خلیجفارس واقع است (طرح تفصیلی
گناوه( )11 :1390 ،شکل  .)2خط ساحلی گناوه یکی از قدیمیترین مراکز سکونت در جنوب کشور است .این نوار ساحلی،
توان بالقوۀ زیادی بهلحاظ جاذبههای طبیعی دارد .وضعیت اقتصادی شهر گناوه موجب جذب گردشگران زیادی از شهرهای
همجوار شده است که خود دلیلی بر تبدیل گناوه به یک شهر توریستی است .ساحل بکر آن به سبب دید زیبایی که دارد ،از
طرفی میتواند بهعنوان نماد و معرف فرهنگی شهر مطرح شود و از طرفی ،بستری برای تحقق فرصتهای گردشگری
باشد .زیارتگاه بیمره (محلۀ امامزاده گناوه) ،امامزادۀ سلیمان بن علی گناوه ،برج خان گناوه ،تل گوری و شاه صدرالدین،
غار تودیو (در نزدیکی روستای قائد حیدر) ،پناهگاه صخرهای مال قائد (در  10کیلومتری شمال غربی بندر گناوه) ،پارک
گردشگری ساحلی و جزیرۀ جنوبی میرمهنا نزدیک بندر ریگ از جمله دیدنیهای بندر گناوه بهحساب

میآیند.
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شکل شماره  : 2نقشۀ موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
منبع :فرمانداری بوشهر

روش پژوهش
روششناسی پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی ،برمبنای شیوۀ پیمایشی است که در این مسیر از ابزار پرسشنامه استفاده
شده است .روایی پرسشنامه محققساخته ،توسط متخصصان حوزۀ تخصصی و خبرگان تأیید شده و پایایی آن نیز
بهوسیلۀ آلفای کرونباخ صورت گرفته که میزان اعتبار آن  0/745محاسبه شد .جامعۀ آماری منطقۀ مورد مطالعه ،شامل
گردشگران داخلی که در تابستان  1395به شهرستان گناوه سفر کردند و به مدت یک هفته در این شهر اقامت داشتند که
محققان طی این مدت توانستند ،درمجموع  228پرسشنامه جمعآوری کنند .تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده با
استفاده از بستۀ نرمافزاری

SPSS

و با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون،

T

تک

نمونهای و تحلیل رگرسیون گامبهگام صورت گرفته است.
جدول شماره  : 1ابعاد و شاخصهای احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی شهر ساحلی گناوه
ابعاد

شاخص

تحصیالت
درآمد
امکانات اقامتی
امکانات پذیرایی

میزان تحصیالت
میزان درآمد ماهیانه
رضایت از امکانات اقامتگاهی مانند کمپینگ ،مسافرخانه یا هتل
رضایت از امکانات پذیرایی گناوه مانند رستوران ،سوپرمارکت ،پیتزا و
ساندویچفروشیها
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رضایت از امکانات زیربنایی گناوه مانند پارکینگ
رضایت از امنیت سواحل بندر
رضایت از عملکرد نیروی انتظامی برای برقراری امنیت
احساس آرامش در مدت اقامت

امکانات زیر بنایی
امنیت ساحل
نیروی انتظامی
آرامش

منبع :نگارندگان

بحث و یافتهها
الف) نتایج توصیفی
وضعیت جنسیت گردشگران
جدول شماره  :2فراوانی جنسیت پاسخگویان
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد
زن

161
67

70/6
29/4

منبع :نگارندگان

براساس جدول شماره  ،2از مجموع  228نفر پاسخگو 70/6 ،درصد پاسخگویان را مرد و  29/4درصد آنها را زن
شامل میشود .بر این اساس ،بیشتر درصد پاسخگویان مرد هستند.
وضعیت تحصیالت گردشگران
جدول شماره  :3فراوانی تحصیالت پاسخگویان
تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
جمع

28
39
71
74
16
228

12/3
17/1
31/1
32/5
7/0
100
منبع :نگارندگان

براساس جدول شماره  ،3از مجموع پاسخگویان  12/3درصد آنها دارای تحصیالت ابتدایی 17/1 ،درصد آنها
راهنمایی 31/1 ،درصد دیپلم 32/5 ،درصد لیسانس 7 ،درصد آنها دارای تحصیالت فوقلیسانس و باالتر هستند.
بیشترین درصد پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس هستند.
وضعیت درآمد گردشگران

مطابق جدول شماره  12/7 ،4درصد پاسخگویان درآمد کمتر از  800هزار تومان 37/7 ،درصد بین  800هزار تا یک
میلیون 33/8 ،درصد یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار 9/2 ،درصد یک و میلیون پانصد تا دو میلیون 6/6 ،درصد
درآمد دو میلیون به باال داشتهاند .بیشتر پاسخگویان درآمد بین  800تا یک میلیون و سپس ،یک میلیون تا یک میلیون و
پانصد هزار داشتهاند.
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جدول شماره  :4فراوانی درآمد پاسخگویان
درآمد

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  800هزار
 800تا یک میلیون
یک میلیون نا یک میلیون و پانصد هزار
یک و میلیون پانصد تا دو میلیون
بیشتر از دو میلیون

29
86
77
21
75

12/7
37/7
33/8
9/2
6/6

منبع :نگارندگان

ب) نتایج استنباطی
تحلیل همبستگی بین تحصیالت و امنیت گردشگران گناوه

در تحلیل رابطهای از روش «همبستگی پیرسون و اسپیرمن» استفاده شد .از اینرو ،هدف تعیین رابطۀ معنادار بین امنیت
گردشگری و میزان سواد است .نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان میدهد (جدول شماره  )5که
بین امنیت گردشگری با میزان سواد رابطۀ معنیداری وجود دارد ( P<0/05و همبستگی پیرسون و اسپیرمن بهترتیب برابر
با  0/254و  .)0/260این رابطۀ مثبت متوسط است ،یعنی هرچه میزان تحصیالت در بین افراد بیشتر باشد ،بر میزان
امنیت گردشگران نیز افزوده میشود.
جدول شماره  :5بررسی رابطه بین دو متغیر میزان تحصیالت و امنیت گردشگران
متغیر

امنیت گردشگری

وجودار

نوع

همبستگی

ارتباط

ارتباط

پیرسون
تحصیالت

همبستگی ()r
/254

P
/000

اسپیرمن
تعداد
221

همبستگی ()r
/260

P
/000

تعداد
221

دارد

مستقیم

منبع :نگارندگان

تحلیل همبستگی بین درآمد و امنیت گردشگران گناوه

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان میدهد که بین شاخص درآمد و ایجاد امنیت برای گردشگران
رابطۀ معنیداری وجود ندارد ( P>0/05و همبستگی پیرسون و اسپیرمن بهترتیب برابر با  0/019و  .)0/031یعنی میزان
درآمد در بین گردشگران نتوانسته بر افزایش امنیت آنها مؤثر باشد.
جدول شماره  :6بررسی رابطه بین دو متغیر درآمد و امنیت گردشگران
متغیر

امنیت گردشگری

وجود

نوع

همبستگی

ارتباط

ارتباط

پیرسون
درآمد

همبستگی ()r
0/019

P
0/775

اسپیرمن
تعداد
228

همبستگی ()r
0/031

P
0/645

تعداد
228

ندارد

-

منبع :نگارندگان

در ادامه با استفاده از آزمون تی تک نمونهای ،رضایت گردشگران را از خدمات گردشگری منطقه که متضمن امنیت آنها
بوده است ،ارزیابی و سنجش کردهایم .از آنجاییکه برای پاسخگویی به سؤاالت از طیف لیکرت استفاده شده است؛ بنابراین ،حد
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متوسط آن عدد  3است .درصورتی میانگین از  3باالتر باشد ،نشاندهندۀ تأثیر بیشتر است و درصورتیکه پایینتر از میانگین
باشد ،نشاندهندۀ رضایت پایین آنها از خدمات گردشگری منطقه است .محققان در این مقاله ،رضایت گردشگران را از وضعیت
گردشگری منطقه براساس مؤلفهها و شاخصهای اساسی ارزیابی کردهاند که در ذیل به آنها اشاره میشود:
بررسی رضایت گردشگران در هریک از مؤلفههای خدماتی با استفاده از  3گویه بررسی شده است .نتایج آزمون

T

نشان میدهد که همۀ گویههای مورد مطالعه (در سطح خطای  )0/05وضعیتی پایینتر از حد مطلوب داشتهاند (مقایسه
میانگین هریک از مؤلفهها با حد مبنای  .)3بهعبارتی دیگر ،رضایت گردشگران از وضعیت خدمات و امکانات گناوه
مطلوب نبوده است.
جدول شماره  :7بررسی میزان رضایت گردشگران از خدمات و امکانات منطقۀ گناوه
Test Value = 3

میانگین

2/02

/604

-24/440

/000

-/978

-1/06

-/90

1/81

/731

-24/506

/000

-1/189

-1/29

-1/09

2/23

/686

-16/906

/000

-/768

-/86

-/68

امنیت سواحل بندر

2/21

/689

-17/291

/000

-/789

-/88

-/70

رضایت از عملکرد نیروی انتظامی برای
برقراری امنیت

2/29

/687

-15/544

/000

-/709

-/80

-/62

احساس آرامش در مدت اقامت

2/18

/718

-17/344

/000

-/825

-/92

-/73

خدمات گردشگری

رضایت از امکانات اقامتگاهی مانند
کمپینگ ،مسافرخانه یا هتل
رضایت از امکانات پذیرایی گناوه مانند
رستوران ،سوپرمارکت ،پیتزا و...
رضایت از امکانات زیربنایی گناوه مانند
پارکینگ

()Sig

گویههای رضایت گردشگران از

مقدار آمارۀ t

انحراف معیار

سطح معناداری

اختالف از میانگین

میزان اختالف در
سطح اطمینان 95
درصد
حد
پایین

حد باال

منبع :نگارندگان

همانطور که گفته شد ،براساس آزمون تی تک نمونهای همۀ عوامل مؤثر در ایجاد امنیت برای گردشگران در سطح
نامطلوبی قرار دارند .در ادامه تالش میشود که از میان این عوامل مؤثرترین عامل که بر ایجاد تنگنا و ناامنی برای
گردشگران منطقۀ گناوه منجر شده است ،شناسایی شود .رگرسیون چندگانه میتواند به سنجش عوامل مؤثر بر امنیت
گردشگری منطقۀ گناوه و ایجاد مدل علی که بر همکنش بین شاخصها و معرفها را نشان دهد ،بهکار گرفته میشود.
یکی از اهداف این پژوهش ،ایجاد مدل علی بین عوامل بر امنیت گردشگری ،منطقۀ گناوه است .پرسش اصلی برای
ایجاد این مدل آن است که کدام شاخص منطقه ،بیشترین تأثیر را بر گردشگری در این منطقه گذاشته است.
اولین متغیر واردشده در مدل ،شاخص احساس امنیت در مدت اقامت است که دارای ضریب همبستگی  0/872است.
در مرحلۀ دوم ،شاخص امکانات زیربنایی وارد مدل شد که مقدار  Rبه  /941و مقدار  R2بهطور مشترک با متغیر قبلی به
 0/885افزایش یافت .در مرحلۀ سوم امکانات پذیرایی وارد معادله میشود .مقدار
افزایش یافت .در گام چهارم با ورود متغیر امکانات اقامتگاهی مقدار

R

R

به  0/971و مقدار

R2

به 0/942

به  0/981و مقدار  R2به  0/963افزایش یافته

است .در گام پنجم با ورود متغیر عملکرد نیروی انتظامی ،مقدار  Rبه  0/993و مقدار  R2به  0/986افزایش یافته است.
در گام ششم با ورود متغیر امنیت سواحل بندر ،مقدار  Rبه  1و همچنین ،مقدار  R2به  1افزایش یافت ،یعنی این  6متغیر
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 100درصد از واریانس مربوط به متغیر وابسته را تبیین میکنند.
درمورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی در معادلۀ رگرسیون ،باید از مقادیر بتا ( )Betaاستفاده کرد .از
آنجاکه مقادیر بتا ،استانداردشده هستند؛ بنابراین ،از طریق آن میتوان درمورد اهمیت نسبی متغیرها قضاوت کرد .بزرگ-
بودن مقدار بتا ،نشاندهندۀ اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته است .در اینجا میتوان قضاوت کرد که
متغیر امکانات پذیرایی با بتای  0/231بیشترین تأثیر را بر گردشگری گناوه و رضایت دارد .متغیر امکانات اقامتگاهی با
ضریب بتای  0/191کمترین تأثیر را بر امنیت گردشگران محدودۀ مورد مطالعه گذاشته است.
جدول شماره  :8ضرایب رگرسیون گامبهگام برای سنجش تأثیر متغیرهای مستقل امنیت گردشگران ،شهر گناوه
مؤلفهها (امکانات اقامتی ،امکانات پذیرایی ،امکانات زیر بنایی ،امنیت ساحل ،نیروی انتظامی ،آرامش)

بعد

ضریب

ضریب

همبستگی
( )Rچندگانه

تعیین
)(R2

تعدیلشده

گام اول

احساس آرامش در مدت اقامت

0/872

0/760

0/759

/258

گام دوم
گام سوم
گام چهار
گام پنجم
گام ششم

امکانات زیربنایی
امکانات پذیرایی
امکانات اقامت گاهی
عملکرد نیروی انتظامی جهت برقراری امنیت
امنیت سواحل بندر

0/941
0/971
0/981
0/993
1

0/885
0/942
0/963
0/986
1

0/884
0/941
0/962
0/986
1

/179
/127
/102
/062
/000

متغیر واردشده به مدل در هر مرحله
مراحل

ضریب تعیین

خطای
معیار

منبع :نگارندگان
جدول شماره  :9ضرایب رگرسیون گامبهگام برای سنجش تأثیرگذاری شاخصهای مورد مطالعه بر امنیت گردشگران منطقۀ
گناوه
مدل

6

متغیر وابسته
احساس آرامش در مدت اقامت
امکانات زیربنایی گناوه
امکانات پذیرایی گناوه
امکانات اقامتگاهی
عملکرد نیروی انتظامی
امنیت سواحل بندر

ضرایب

ضرایب

رگرسیونی

رگرسیونی

( )B

استاندارد ( ) 

17E--6.505
0/167
0/167
0/167
0/167
0/167
0/167

0/225
0/217
0/231
0/191
0/218
0/218

خطای
استاندارد

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مقدارT

0
0
0
0
0
0
0

سطح
معنیداری

0
0
0
0
0
0
0

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری
جهانگردی و گردشگری که بزرگترین تحرک و جابجایی انسانها در زمان صلح اطالق میشود ،خود بهصورت یک پدیدۀ
اجتماعی-فرهنگی است .ضرورت احساس امنیت اجتماعی و آرامش روانی در بین گردشگران ،موجب افزایش شمار
گردشگران ،موجب رونقیافتن کسبوکار و افزایش درآمد شرکتها و مؤسساتی شود که در این عرصه فعالیت میکنند.
خط ساحلی گناوه ،یکی از قدیمیترین مراکز سکونت در جنوب کشور است .خط ساحلی گناوه در استان بوشهر با داشتن
جذابیتهای فراوان گردشگری ،زمینۀ فروانی را برای حضور گردشگران از اقصی نقاط کشور به این شهر ساحلی را فراهم
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کرده است .گناوه ،در سالهای اخیر به سبب داشتن ساحل زیبا ،بازار کاالهای تجاری ،مناظر طبیعی مقصد گردشگران
بوده است ،اما برخالف درونمایۀ غنی آن اکنون بدون کارایی الزم برای شهروندان و گردشگران است .آگاهی بر طراحی در
نوارهای ساحلی ،توجه به نیازهای گردشگران در چنین فضایی بسیار مهم است.
هدف پژوهش حاضر ،سنجش میزان احساس گردشگران داخلی شهر ساحلی گناوه است .مطابق مطالعات ،تحلیل و
محاسبات آماری انجامیافته از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان میدهد که بین امنیت گردشگری با میزان
سواد رابطۀ معنیداری وجود دارد ( P<0/05و همبستگی پیرسون و اسپیرمن بهترتیب برابر با  0/254و  .)0/260این رابطه
مثبت متوسط است .یعنی هرچه میزان تحصیالت در بین افراد بیشتر باشد ،بر میزان امنیت گردشگران نیز افزوده میشود.
همچنین ،بین شاخص درآمد و ایجاد امنیت برای گردشگران رابطۀ معنیداری وجود ندارد ( P>0/05و همبستگی پیرسون
و اسپیرمن بهترتیب برابر با  0/019و  .)0/031یعنی میزان درآمد در بین گردشگران نتوانسته بر افزایش امنیت آنها مؤثر
باشد.
مقدار میانگین رضایت با آزمون تی تک نمونهای برای شاخص امکانات اقامتگاهی ( ،)2/02امکانات پذیرایی (،)1/81
امکانات زیربنایی ( ،)2/23عملکرد نیروی انتظامی ( ،)2/25احساس آرامش در مدت اقامت ( )2/18و امنیت سواحل
( )2/21است .از آنجاییکه سطح رضایت از هرکدام از شاخصهای خدماتی و امکانات گردشگری گناوه از نظر گردشگران
پایینتر از حد مبنای  3قرار دارد ،میتوان نتیجه گرفت خدمات و امکانات گردشگری منطقۀ مورد نظر ،در وضعیت
نامطلوبی قرار دارد و نتوانسته امنیت و آسایش گردشگران را تأمین کند.
در انتها با استفاده از آزمون رگرسیون گامبهگام میتوان قضاوت کرد که شاخص امکانات پذیرایی با بتای 0/231
بیشترین تأثیر را بر گردشگری گناوه و رضایت دارد .شاخص امکانات اقامتگاهی با ضریب بتای  0/191کمترین تأثیر را بر
امنیت و آسایش گردشگران محدودۀ مورد مطالعه گذاشته است.
نتایج بهدستآمده پژوهش با نتایج پژوهش رمضانزاده لسبوئی و همکاران ( )1394که گردشگری تأثیر منفی بر
امنیت گذاشته و موجب کاهش احساس امنیت گردشگران شده است ،همخوانی دارد .همچنین ،با نتایج پژوهش
اسماعیلزاده و همکاران ( )1394که میزان تحصیالت ،سن ،سواد ،وضعیت تأهل ،میزان درآمد ،نقش نیروی انتظامی و
رسانهها به مقدار بسیار زیادی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری تأثیر داشته و درمجموع ،درصد باالیی
از گردشگران شهر مورد نظر را دارای امنیت اجتماعی نسبتاً خوبی میدانند ،همخوانی ندارد.
ـ مطابق نتایج حاصل از تحقیق میزان رضایت گردشگران در هیچکدام از خدمات و امکانات باالتر از حد مطلوب
نبوده است .از اینرو ،لزوم تجدیدنظر در برنامهریزی گردشگری گناه الزم و ضروری بهنظر میرسد.
ـ مطابق نتایج دیگر تحقیق ،بیشتر مشکالت گردشگری گناه از امکانات پذیرایی ،سپس احساس آرامش در مدت
اقامت بوده است؛ بنابراین ،در برنامهریزیهای که برای آسایش امنیت و آسایش گردشگران منطقۀ ساحلی گناوه انجام
میشود ،توجه به دو شاخص مذکور در اولویتهای برنامهریزی پیشنهاد میشود .برای افزایش امنیت گردشگران در این
زمینه راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
 .1گشتهای مدام پلیس ساحلی؛
 .2نظارت منظم و دقیق بر مکانهای اقامتی؛
 .3استفاده از دوربینهای مداربسته در فضای اقامتی و گردشگری؛
 .4شناسایی مکانهای پرخطر و ارائۀ راهبرد برای باالبردن امنیت گردشگران؛
 .5نورپردازی و ایجاد روشنایی در سواحل و برای رفع مکانهای تاریک و خطرناک؛
 .6جمعآوری اراذل و اوباش و برخورد مناسب و قاطع پلیس با آنها؛
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 .7سرمایهگذاری در زمینۀ ارتقای کیفیت مکانهای اقامتی و خدمات هتلداری.
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