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چکیده
هدف اين تحق قي شناخت ميزان احساس امنيت زائران در کالنشهر مشهد با تأکید بر نقش برنامهریزی شهری در ح رگشدرگ هزو ي   
است .در اين نوشتار با ت جو ه به رهيافتهاي جامعه شناختي امنيت ،احساس امن ت اب نارگشدرگ تي ا م یلماوع رب ديك ا امتعا(دنن ددددددد دددددددد،
يفيك ت خدمات شهري ،عملكرد پليس و سالمت معن يو و رواني) مورد نظر است .روش تحق قي پ مي ايشي است .جامعه آماری شامل
كليه زائران هتل آپارتمانهای مستقر در منطقه ثامن شهرداري مشهد بوده ،است؛ که حجم ن وم ن يرامآ ه   

 375ن لومرف ساسارب رف    

كوك ران و با استفاده از روش ن وم نهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب ش هد است .نتايج تحق ساسحا هك تسا نيا رگنايب قي   

  

امنيت در بين گردشگران حريم رض يو داراي كاركردهاي اثرگذاري بر توسعه گردشگري ديني در كالنش  دهاوخ دهشم ره بو ددد دددددد.
تحليل يافتهها حاکی از آن است که متغیر کیفیت خدمات شهری و سالمت معنوی بیشترین تأثیر را بر اح ساس
(زائران) داشتهاند.

واژگان کلیدی :احساس امنيت ،برنامهریزی شهری ،توسعه پايدار ،گردشگري ديني ،مشهد.

 -1محمد حسن شربتیان (نویسنده مسئول) sharbatriyan@pnu.ac.ir

نارگشدرگ تینما    
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مقدمه
ی،
توسعه پایدار شهری عالوه بر توجه به بخشهای مختلف اکولوژی ،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی ،اقتصا عامتجا و ید یی یی
یکه امروزه پایداری به نحو گس رت ددهای بهههعن او ننن
در برنامهریزیهای مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته است ،بهطور 
رویکرد اساسی برای ه ذپ یرگشدرگ هعسوت عون ر ی سا هدش هتفر تتتتتتت تتتتتتت
ع دو ن عو
ت .)Kazemi, 2006: 126( .درواقع ع
یگی در
برنامهریزی که در دهههای اخیر در کشورهای در حال توسعه مورد تأکید قرار م 

تانددد از :برنامهههریزی ی
ی
عبارت ت

ت سیس رگیدکی هب یمت    
شهری و برنامهریزی گردشگری .که این دو بعد ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند و بهص رو ت ت
لگیرییی
یگردد که گسترش شهر نشینی از عل کش مهم ل للل للل
وابستهاند .علت این ارتباط متقابل شاید به این مطلب بر م 
یشود .بنابراین هرگونه برنامهریزی برای گردشگری و گردشگر در شهرها باید با توجه ب داعبا ه   
گردشگری قلمداد م 
برنامهریزی شهری و شهرها باشد .درواقع برای رسیدن به یک توسعه همه جانبه پایدار در گردشگری و برنامهری ،یز
نیازمند یک برنامهریزی سیستمی هست که این نوع برنامهریزی تمامی ابعا و یرگشدرگ فلتخم د

بهههویژهه امنیت

گردشگران(زائران) را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
گردشگری مقولهای است چند بعدی ،که با نهادها و ساختهای اجتماعی در رابطه است و با ورس یدایز لغاشم      
یشودد .در بع هب یرازفا تخس د
کار دارد .در توسعه این صنعت به دو مؤلفه سخت افزاری و نرمافزاری توجه می ی

   

تأسیسات و اماکن مانند جادهها و هتلها و ...و در بعد نرمافزاری به عوامل اجتماعی و انسانی و اطمینان خاطر توجه
م
یشود .)Lotfi & et al, 2014:2( .رشد و گسترش نا امني در شهرها با مطرح شدن پيچيدگي فناوری و تقسيممم كاررر
اجتماعي بيش از توسعهی فيز يكي شهرها بوده و اين امر احساس امنيت و آسايش و رفاه ش ادنوره ننن را م رو دد تهديددد
قرار داده است .)Behian & Firouzabadi, 2013:122( .توج ا موهفم هب ه م و نارئاز نینچمه و نادنورهش تین      
تهای اساسی مدیران و برنامهری ناز ش یره
شهای ارتقای آن بهعنوان یکی از اولوی 
رو 

دLotfi & et al, ( .
یباشد د
می ی

.)2014:39
ت  .از
یرود داراي هدف دسترسي ب عسوت ه هه ههه پا ادي ررر است ت
شها يي كه در برنامهريزي توسعه به كار م 
در حال حاضر رو 
یتواند بهطور مؤثررر بههه
فوايد مهم توسعه گردشگری آن است كه اگر بر اساس مفهوم پايداري به درستي توسعه يابد ،م 
توجيه حفظ منابع طبيعي و فرهنگي كي

منطقه و پرداختن هزين رب ه ا ييييي آن كم ككك كنددد .از نظررر اجتماع ييي ايننن نوععع

ی را بههه سا انك ننن محل ييي برسانددد.
یتواند فوايدي براي اجتماعات محلي داشته و بيشترين منافع گردش رگ ی ی
گردشگری م 
یتوان به موارد زير اشاره نمود -1 :حفظ تنوع موجود  -2استفاده در خور و پايدار از
ازجمله اصول گردشگري پايدار م 
یها
منابع  -3جلوگيري از به هدر رفتن منابع  -4حمايت از اقتصاد محلي  -5دخيل كردن جامعه محلي در تصميمگیر 
 -6آموزش پرسنل(.) Erisian, 2003: 108
یشوند تا بتوانند رفاه و آسا انکاس شی ن   
امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است .شهرها مدیریت م 
حهاای
خود را تأمین کنند .مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنام ممههاا و طرح ح
ت ،احسا تینما س   
توسعه شهری و همچنین رفع نیاز جمعیت ت
.)2003:47

یو . .را ب نراد هدهع ر ددد ددد
آنهاا ،رفا مع ه وو وووم 
دShie, ( .
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جوهر برنامهریزی و مدیریت گردشگری شهری ،شناسایی منابع و عوامل مؤثررر در توسعععهی گردش هدافتسا و یرگ   
بهینه و پایدار از آنهاست كه در راستای تأمین نیازهای فراغتی عامه شهروندان و بازی نك د ن د ناگد رر ررر مقیا لحم س یی یی
ی
یرود .كه در این میان مدیریت شهری نقش بسیار مهم و موثری را در ایجاد هماهنگی و تعامل
ملی و فراملی به كار م 
در این نهاد مؤثر برعهده خواهد داشت (،)Madhoushi, 2003:30
یآيددد.
یترين اصل در تدوين استراتژي توسعه گردشگري در جهان به شمار م 
امروزه امنيت بهعنوان مهمترين و زيربناي 
ميان گردشگري ،ثبات ،توسعه و امنيت رابطهای تعريف شده وجود دارد ،چرا كه توسعه زیر ساختهاي جهانگردي تا
تهاي جاري و عمراني كي
حدود زيادي به ساير فعالي 

منطقه ،عوامل حمايت كننده ،قوانين و مقررات (امنيت) ،اطالع

لونقل در امور جهانگردي وابسته است و هرگونه ب ان زور ا نم ييييي و
رساني ،هماهنگي سازمانهاي مرتبط وگسترش حم 
یسازد .امنی رد یرگشدرگ و ت   
بكارگيري خشونت در سطوح مختلف زيانهاي جبران ناپذيري به اين صنعت وارد م 
یتوانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر كاهشی .به این معنا كه افزایش (یا كا )شه
تعامل دو جانبه هم م 
ت در گردشگااههاا داراي كاركردها ييي
امنیت ،باعث رونق (یا ركود) گردشگری خواهد شد و بالعكس .احساس امنيت ت
یشود .در
فردي و اجتماعي مهمي است كه در صورت اختالل در اين كاركردها ،در گردشگاهها احساس ناامني ايجاد م 
فضاهاي شهري ،گردشگاهها موقعيت و مقام ویژهای دارند؛ بهطوري كه هر چه كميت و يفيك ت اين فضاهاي اجتماعي-

یآورنددد .امنی زا ت
ت می ی
ح بههه دست ت
ت و ت يرف ح ح
تهاي بيشتري ب ار ييي گ ارذ ننن فراغت ت
فرهنگي بيشتر باشد ،شهروندان فرص 
یباشد که در فضای شهری از طریق شناخت شاخصها و ارزیابی صحیح کارکرد آنهاا
حیاتیترین نیازهای انسانی م 
بر مبنای مدیریتی منسجم و مشارکتی م 
یتواند عملکردهای شهر را روان و پویا سازد.)Salari, 2012:1( .
با توجه به نبود یك رویكرد جامع در برنامهریزی شهری و مدیریت یكپارچه در سیاستهای كالن توسعه گردشگری
یتوان گفت كه هنوز جایگاه گردشگری شهری در نظام برنامهریزی توس رمع و هع ا هب یرهش ن
در كشور (ایران) م 

   

ی ش دقف ار یره ان   
یتوان مش رگشدرگ هعسوت رد یداینب تالك یییی یییی
درستی تعریف و تبیین نشده است .بهطور كلی م 
نالملل للی ،ناهما  نایم یگنه ن یاهداه    
رویكردی جامع و هماهنگ در توسعه گردشگری شهری در مقیاس محلی و بی 
شهری ،زیست محیطی ،گردشگری و میراث فرهنگی ،نقش كم رن و تلود گ

یهاا در توس یرگشرگ هع   
ادرهش ر ییی ییی

شهری ،نقش ضعیف برنامهریزی شهری و منطقهای در تأمین زیرساختها و تسهیالت گردشگری شهری ،نارسایی و
ناهماهنگی در قانونها و تشكیالت اجرایی توسعه گردشگری شهری ،حضور فعضو یصوصخ شخب گنر مك      
مشاركت در زمینهی گردشگری شهری و نیز كافی نبودن آموزش تبلیغ و اطالع رسانی برشمرد.
یشود خود بهصورت كي
جهانگردي و گردشگری كه به بزرگترين تحرك و جابجا يي انسانها در زمان صلح اطالق م 
پديده اجتماعي -فرهنگي است .ضرورت احساس امنيت اجتماعي و آرامش رواني در بين گردشگران باعث اف ياز ششش
ن عرصههه
تهاا و مؤسسات ييي شود د كههه در اين ن
شمار گردشگران ،موجب رونق يافتن كسب و كار و افزايش درآمد شرك 
تو
ل مؤثر ييي در مقابلههه باا فقررر است ت
یكنند« توسعه گردشگري بهویژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته ،عامل ل
فعاليت م 
ت زن گد ييي م در ممم و
موجب افزايش درآمد قشرهاي مختلف ،كاهش ب كي اري و رونق اقتصادي و در نتيجههه بهبودد يفيك ت ت
یشود)Kazemi, 2008:7( .
افزايش رفاه اجتماعي م 
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امروزه بسیاری از سیاست گذاران و برنامهریزان توسعه ،از گردشگری بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد
یکنند و تالش دارند با شناسایی قابلیتهای توسعه گردشگری مناطق و رفع موانع آن ،سهم بیش نیا عفانم زا یرت    
م
یباشد
یگذارد ،امنیت می ی
بخش را نصیب خود سازند .یکی از ابعاد مهم جذب گردشگر که بهطور مستقیم بر آن اثر م 
ت .در ای تسار ن ااااا ،ش دهشم ره    بهههعن او ننن
که جدا از بحث توریسم برای هر شهر از ض  رادیاپ هعسوت تایرور اس تتتت تتتت
اصلیترین جاذبه م وشک یبهذ رر ررر ،ب ادروخرب مغر ه ر زا ی

ل ،گرفتار
بهذم یرگشدرگ ینیمضت رازاب ی خاد رد لللللللل لللللللل

ت اس ارمت ررر در دراز مدت ت
ت
ناپایداریهای مختلف زیست محیطی ،اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی است که در ص رو ت ت

اثرات منفی عمیقی بر ابعاد محیطی شهر و ظرفیتهای توسعه گردشگری آن خواهند گذارد .مولر 1معتقد اس ک ت هه ههه«
امنیت در مفهوم عینی آن اندازهگیری فقدان تهدید علیه ارزشها و در مفهوم ذهنی به فقدان احساس ت هکنیا زا سر   
چنین ارزشهایی مورد حمله ق  تفرگ دهاوخ رار ا راد هراش دد دد ددددد .امنی رد هعماج ییاناوت ت د  عاف ا و تایصوصخ ز    
یش دو
ویژگیهای اساسی خود در برابر تغییرات و تهدیدات واقعی و احتمالی است ،امنیت اجتماعی زمانی مطرح می ی
که جوامع احساس م 
یکنند هویتشان در خطر است.)Moller, 2000, 1( » .
ت .ا  ني
مشهد بهعنوان پايتخت معنوي ايران سا قاتشم ليخ ياريذپ هنال ا شدرگ ن گر سا ينيد و يبهذم  تتتتتتتت تتتتتتتت

عُبُب زا د   

گردشگري ،باعث بسترسازي فضاهاي عمومي و رشد توسعه شهري شده است .لذا احسا رد نادرگناهج تينما س
اين شهر از مباحث عمدهای است كه باعث شده حرمت مقدسي را بر فضا هظفاح رد رهش ي

  

شدرگ يخيرات گر نا      

بهعنوان امري انكار ناپذير ايجاد كند .در اين بين وجود امنيت در فضاهاي عمومي شهر (پايانههاي مسافري ،بازارهاا،
پاركها ،مجتمعهاي تفريحي ،هتلها و مهانسراها و ) ....از ابعا يسب د ا هم ر م متجا و يدرف  ا  يع ا نم ييييييييييييي ت و احساس
آرامش براي زائران و گردشگران است .وجود چنين احساس در بين مسافران موجب افزايش رغبت و تمايل به س رف
يهاي خاص
مجدد به اين شهر خواهد شد .تمركز زائران و گردشگران در اطراف حرم مطهر رضوي ،محالتي با ويژگ 
یطلبد كه سازمانهاي مختلف براي رفاه حال
خود به وجود آورده است كه بدون شك نيازهاي متفاوت و متعاقب آن م 
ت .باا
ت زائ ار ننن وگردش ارگ ننن است ت
يهاي متفاوتي داشته باشند .يکي از اين نيازها ،تأمين و حفظ امنيت ت
زائران ،برنامهريز 
ت زائ ار ننن و
ت ،بايددد بههه امنيت ت
توجه به اينكه نسبت جمعيت زائر و گردشگر به جمعيت شهري ،حدود شش براب سا ر تت تت
گردشگران در اين شهر توجه بيشتري شود .تحقیق حاضر ب يتسد لابند ه ا  يياسانش و يب ا و يدرف تينما ساسح      
یكالنشهر مشهد ،با توجه به ارتباط آن با برنامهریزی شهری با تا يك د بر مطالعه تجرب رد ي
اجتماعي در فضاهاي عموم 
تاند از:
ميان زائران و گردشگران است ،براين اساس سؤاالت تحقیق حاضر عبار 
الف)گردشگران ديني و زائران حريم رضوي تا چه اندازه در كالن شهر مش هاضف رد ده ا ومع ي م زا ي

ج دعب ا هعم      

یكنند؟
شناختي احساس امنيت وآرامش رواني م 
ب)عواملي چون کیفیت خدمات شهری ،اعتماد اجتماعی ،عملکرد پلیس و سالمت روانی و اجتماعی گردشگران چه
یتواند بر افزايش احساس امنيت اجتماعي گردشگران با توجه ب هتشاد قيقحت يتخانش هعماج دركيور ه       
تأثیری م 
باشد؟
Moller

1
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ج)با توجه عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر میزان امنیت زائران(گردشگران) در شهر مشهد و رابطهی آن با برنامهریزییی
یت ناو
شهری و توسعه گردشگری ،چه راهکارها و راهبردهایی در پیشبرد و ارتقاء نارگشدرگ و نارئاز تینما      می ی
بهصورت کاربردی و عملیاتی ارائه داد؟
پيشينه
رهنما و همکاران ( )2014در تحقیقی تحت عنوان برنامهريزي و آمايش راهبردهاي ارتقاي امنيت زائران و گردشگران
شهر مشهد با تل يف ق مدلهاي برنامهريزي استراتژيک و تحليل شبکه به بررسی آمايش و برنامهريزي راهبردهاي ارتقاي
امنيت زائران و گردشگران در كالنشهر مشهد پرداختهاند .روش اين پژوهش ،توص يفي تب يي ن ييي و باا اه اد ففف كا دربر ييي
ت.
توسعهای است .نتا جي حاکی از آن است که سه راهبرد اوليه در ارتقاي امنيت زائران و گردشگران شناخته شدهه است ت
راهبرد برنامهريزي (مديريت یکپارچهی امنيت زوار) ،راهبرد د تهیهههی بستتههااي س ذگ هيامر ار ييييي ) مشا تكر ييي و غيررر
ت از س ذگ هيامر ارا نن ننن بخششش
ن راهبردد حمايت ت
ت .همچنين ن
مشاركتي( كه هر دو مربوط به استراتژيهااي تها مج ييي است ت
يهاي رقابتي است .در نهايت ،استراتژي تهاجمي بهعن او ننن
خصوصي و نهادهاي مدني كه اين راهبرد مربوط به استراتژ 
ت زائ ار ننن و
استراتژي داراي اولويت اول و استراتژي محافظه كارانه بهههعن او ننن اس ژتارت ييي دوم در جه اقترا ت ييييي امنيت ت
گردشگران انتخاب شدهاند.
محمدی و همکاران( )2014در پژوهشی با عنوان تأثیر هویت مح اسحا رب تال س ا ادنورهش تینم نن ن نن نننننن ،ب ا ر سس سسساس
یکند به بررسی امنیت شهروندان
نظریات جدید و با تأکید بر بعد ذهنی امنیت که از آن بهعنوان احساس امنیتت یاد م 
پرداخته است .این پژوهش از نظر نوع و ماهیت یک تحقیق کاربردی و از نظر روشی توصیفی و تحلیلی است .که به
شیوه پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه اجرا شده است .جامعه آماری آن کلیه اف رد( اسف رهش رد نکاس دار بلاق      
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محله) است و حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران  384نفر برآورد شده است .نتایج تحقیق گویای این است که
بین احساس تعلق به یک محله و احساس امنیت شهروندان رابطه معنادار و نسبتأ قوی ( ) 0/27وجود دارد .همچن نی
تفاوت معناداری بین امنیت در محالت قدیم و جدید وجود دارد و محالت قدیمی با میانگین  3/ 97در برابر میا نیگن
 3/14در محالت جدید ،شهروندان احساس امنیت باالتری دارند.)Mohammadi & et al, 2014:9- 32( .
خوشفر و همکاران( )2013در پژوهشی تحت عنوان بررسي احساس امنيت فردي و اجتماعي از ديدگاه گردشگران و
عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردي :گردشگران منطقه گردشگري ناهارخوران و النگدره شهر گرگان به بررسی این مهم
پرداخته است .روش تحقيق از نوع پيمايشي است .جامعه آماري شامل كليه گردشگران مراجعه كننده به دو گردش اگ هه
عمده شهر گرگان(النگدره و ناهارخوران) است .حجم نمونهی آماري بر اساس فرمول كوكران تعداد  384نفر ب روآر د د
شد نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند (نمونه در دسترس) بهطور تصادفي در گردشگاه انتخاب شده هانددد.
نتا جي تحقيق نشان داد كه وجود احساس امنيت اجتماعي در گردشگاههاي مورد مطالعه ،داراي كاركردهاي مثبت براي
گردشگران و توسعه گردشگري است .تحليل دادهها نيز نشان داد كه بين عواملي مانند جنسيت ،سن ،سطح تحصيالت
ت ف در ييي و اجتماع ييي رابطههه معن ييي داري وجودد دارد. .
س امنيت ت
و تعلق بومي با ارزيابي گردشگران نس ب تب هه ههه احساس س
»()Khoshfar & et al, 2013: 82- 181

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره دوم ،بهار 5931
 26فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

عظیمی و همکاران( )2012در تحقیقی با عنوان مؤلفههاي اجتماعي  -فرهنگي شهر زيارتي پايدار مورد مطالعه :شهررر
یكنند كه شهر مشهد مهمترين قطب زيارتي و كانون عمدِهِه گردشگري مذهبي و زيارت در ايران
مشهد اشاره به اين م 
است .رو كي رد اين مطالعه آن است كه جامعة ميزبان يا مجاوران ،هم در بعد سخت افزاري و هم در بعد نرم اف راز ييي .
نتا جي پيمايش سلسله مراتبي نشان داد كه از بين هشت مؤّلّلفة تأ يي د شده در نماية شاخصهااي اجتماع ييي  -فرهنگ ييي
ت دين ييي  ،فضا اه ييي م بهذ ييي  ،فضا اه ييي
گ ميزبان ييي  ،هويت ت
شهر زيارتي مطلوب كه شامل امنيت ،ايمني ،آموزش ،فرهنگ گ
ت ش ره ييي  ،ايمن ييي و آم زو ششش بههه ق رد ييي
فرهنگي و تفريحي و سرماية فرهنگي در شهر مشهد است ،سه مؤّلّلفةةة امنيت ت
ت ،م ازي ننن احساسسس امنيتتت ش ادنوره ننن و
یكنند .از ميان مؤلفة امنيت ت
اولويت دارند كه ساير مؤلفهها را موقت ًاًا بي تأثير م 
زائران مهمترين بعدي است كه بايد به آن پرداخته شود.)Azimi, 2012: 136( .
ت.
هزار جریبی( )2011در مقالهای تحت عنوان احساس امنيت اجتماعي از منظررر توسعههه گردش اد ماجنا يرگ د سا ه تتت تتت
ت نتاي ججج
هدف مقاله ،شناخت ميزان احساس امنيت اجتماعي و تعامالت مردم با گردشگران خارجي در سال 89 31است ت
به دست آمده حا يك از آن است كه؛ بين احساس امنيت اجتماعي و گردشگري رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد .بههه
عبارتي هر مقدار احساس امنيت اجتماعي گردشگران افزايش يابد به همان اندازه تمايل آنان به اقامت در ايران و حت ييي
سفرهاي مجدد ،بيشتر است .مقايسه احساس امنيت اجتماعي از منظر گردشگران خارجي براي سفر به ايران حاا يك از
ت را داشتهههانددد.
آن است كه؛ گردشگران آفريقا يي بيشترين احساس امنيت و گردشگران اروپا يي كمترين احساس امنيت ت
یدهد كه تفاوت معني داردر خصوص
نتيجه آزمون خي دو (  )chi-square=41/ 557در سطح معني داري(  )% 68نشان م 
ن متغيرها ييي زمینهههای
احساس امنيت اجتماعي در بين كليه گردشگران خارجي وجود ندارد .اين عدم تفاوتتت ،ما يب  نن نن
مانند ،سن ،جنس و تحصيالت نيز مشاهده شده است ( .)Hezar jaribi & et al, 2011:121
ن ش ادنوره ننن
زارع شاه آبادي و تركان( )2011تحقيقي با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر احساس امنيت اجتماع ييي در بين ن
ت .جامعههه م رو دد مطالعههه،
ت مقطع ييي انجاممم شدهه است ت
شهر يزد انجام دادند .اين پژوهش با روش پيمايش و بهههص رو ت ت
شهروندان(افراد متأهل) شهر يزد درسال  09 13بودهاند و دادههاي پژوهش از  362نفر كه با روش نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای انتخاب شده بودند ،يافتههاي آزمونهاي آماري نشان داد كه بين احساس امنيت با متغيرررهااي زمینهههای
جنس ،تحصيالت ،شغل و درآمد رابطهی معناداري وجود دارد؛ همچنين ضرايب همبستگي پيرسون بيننن متغيرررهااي
ن شخص ييي  ،هنجاررر
ت نهاد ييي  ،اعتمادد بين ن
س نظارت ت
اساسي تحقيق نشان داد كه بين پايگاه اقتصادي -اجتماع ييي  ،احساس س
س امن تي
ن متغيررر احساسسس آن مو ييي و احساس س
اجتماعي و سرمایهی اجتماعي رابطهی مستقيم و معنا اد ررر و بين ن

رابطهههی

معكوس و معني داري وجود دارد.
صا حل ييي ف در (( )2010تحقيق ييي باا عن او ننن تحليل ب ي رر ررر ابعادد اجتماع ييي فضا اه ييي سبززز ش ره ييي با ب ديكأت  ررر رررر د اگدي هه
شهروندان(مطالعه موردي :كالنشهر مشهد) پرداخت .در اين مقاله با استفاده از روش توص يفي – تحليلي و بررر اساس س
س
پيمايش ميداني(پرسشنامه از شهروندان) سعي شد تا آثار اجتماعي و فرهنگي فضاهاي سبز شهري ،بخصوص پاركها
از ابعاد و زواياي گوناگون مورد بررسي و كنكاش قرارگيرد .نتا جي حاصله مبين آن بود كههه آثاررر اجتماع ييي و فرهنگي
گ ش  يره ووو شهروندساز ييي ،
ش فرهنگ گ
ت اجتماع ييي  ،گس رت ش ش
فضاهاي سبز عالوه بركاركردهاي مطلوب(برقراري تعا الم ت ت
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گ ابت اذ للل،
ش فرهنگ گ
لگیری انواع جرائم شهري ،گس رت ش ش
پركردن اوقات فراغت و غيره) داراي تبعات نامطلوب(مانند شك 
دوست 
يهاي نامشروع بسياري است.
نبوي و همكاران( )2010در مقالهای با عنوان بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي ،بههه
بررسي احساس امنيت پرداختهاند؛ نتا جي نشان دهنده آن است كه متغيرهاي گرايش به مشاركت در تأمين امنيت ،تلق ييي

از عملكرد پليس و پايگاه اجتماعي -اقتصادي بهصورت مستقيم و متغير احساس محروميت نسبي 1بهطور معكوس بررر
احساس امنيت اجتماعي افراد تأثيرگذار هستند.
فوستر و همکاران(  ) 2014در مقالهای تحت عنوان طراحی محله چه تأثیری بر ارتباط بین جرم و پیاده روی دارد؟ که
با یک مدل رگرسیونی خطی تآثیرات ترس از جرم در راه رفت و پیا رفا یور هد ا رتسا رد ار د ا یل ا لیلحت و یسررب       
یت ناو
یکند .نتایج کار او گویای آن است که با افزایش مشارکت و مداخالت و تصمیمگیری برنامهریزان شهری می ی
م
ترس از جرم را کاهش و احساس امنیت را افزایش و همچنین می  ار یور هدایپ ناز ا داد شیازف ((( ((((Foster, 2014, 11-
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اریس انور و همکاران (  ) 2012در تحقیقی به "« بررسی نحوه اثرگذاري برنامهشهر ایمن بهههعن او ننن مبنا ييي پایهههای در

ل
ی از مسائل ل
ت ی کی ی
ن باورنددد کههه بعددد امنیت ت
صنعت توریسم :مطالعه موردي شهر پوتراجیا"» پرداختند .محققین بر این ن

ت کههه منجررر بههه اج ار ييي
برجسته در بین توریستهاي در حوزه توریسم شهري است .اهمیت مسئله به اندازهاي است ت
ن
یباشند .پاسخگویان بر این ن
برنامهشهر ایمن از سال  2004شده است .جامعه آماري این تحقیق توریستهاي محلی م 
یباشددد.
تهاا می ی
باورند که برنامههاي پیشگیري از جرم در برنامه شهر ایمن رویکردي مهم در جهتتت امنیتتت توریست ت
(.)Aris Anurar, 2012, 477-485

بهاي ايسلند با هدف دستيابي توريسممم پا ادي ررر در
براك پاتر و جرمي ميلر وي ) 2006 ( 2پژوهشي در مورد توريسم آ 
بهاي سرد ايسلند كه اخير ًاًا گردشگران زيادي را به خود جلب كرده ،انجام دادند .در اين پژوهش چهار عنصر كليدي
آ 

یشود )1:طبيعت پايدار و س يامر ههه فرهنگ ييي  )2 .بهبودد يفيك تتت زن نندگي
پايدار گردشگري در ايسلند اين گونه عنوان م 
ميزبان )3 .تداوم خوشي و لذت بردن گردشگر و )4مبادرت به امور طوالني مدت سودمند (منفعت بخششش) اقتصاد ييي .
(.) Bruce potter and jerome. l. mcelroy, 2006

سانجا سا يي ل لب و بورات ميلفنر )2006(3پژوهشي با عنوان رو كي رد منطقي ن نيو ييي ب ار ييي توسعههه توريسممم پا ادي ررر در
نواحي روستا يي انجام دادهاند كه هدف پژوهش تهيه مدلي سازمان يافته نوين براي نواحي مقصد گردشگري (ن حاو ييي
ميزبان) در مناطق روستا يي بود .و طرح /روش /رو كي رد آن به تصوير كشيدن مسائل و مشكالت توريسممم در ن حاو ييي
مقصد و عملي كردن مفهوم مديريت شبکهای تئوري سيستمها بود .مديريت شبکهای نها يي بههه معن ييي درس جد دي ييي
تهای اين روش اين بود كه مدل يكي از اولين ن
ن
یشود از خالقي 
براي مديريت نواحي مقصد روستا يي فهميده و درك م 
تو
رو كي ردها يي مديريت نواحي مقصد را ارائه كرد و كاربردش را در طيف وسيعي از نواحي مقصد امكانپ يذ ررر ساخت ت
1

. Relative Deprivation
.Bruce potter and jerome.l.mcelroy
3
S.Lab & B.Milifener.
2
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یشود»(Sonja, . 2006
یتواند به دستيابي به ساماندهي بهتر كمك كرده و بنابراين ،رقابت در نواحي مقصد را منجر م 
م
( sibila et all

مباني نظري
امنيت به مفهوم رها يي از ترس و خطر و احساس دوري از هرگونه تعهد ،يكي از نيازهاي اصلي و اساسي انسانهاا از
آغاز زندگي بوده است .امنيت به اين معنا پيوند عميقي با ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگ ييي جامعههه دارد .بر
شهاي جديد امنيت به همان اندازه كه مقولهای فيز يكي است كي
اساس نگر 

یشودد .بههه
ب می ی
مقوله رواني نيز محسوب ب

ت يعن نني نبود د
ت امنيت ت
عبارتی امنيت هم مسأله اي عيني و هم ذهني است .در بعد عيني آن گونه كه ول رف ززز معتقددد است ت
ی مزبوررر .ا ني
تهديد ،براي ارزشهای كسب شده و در بعد ذهني عبارت است از فقدان هراس از حمله بههه ارزشهای ی
نگرش ذهني و عيني به امنيت نهتنها در ارتباط با ابعاد غير نظامي و ابعاد داخلي امنيت ،بلكه حتي در ارتباط باا امنيت ت
ت
ع ي ككك توليددد اجتماع ييي
ت درواقع ع
نظامي و تهديدهاي خارجي نيز معنادار است .از ديدگاه جامعه شناسي احساس امنيت ت
یکنند .با اين ديد طبيعت ًاًا همه اركاننن جامعههه ازجملههه
لگیری آن نقش ا في اء م 
است يعني همه نهادهاي اجتماعي در شك 
ش كل دي ييي و الين نراد کف دد ددد .پيررر بورديووو بههه رابطههه بين ن
ن
مردم -حاكميت -پليس و ...در توليد و ارتقاي سطح آن نقش ش
ساختارهاي عيني (امنيت ) و ساختارها يا پديدههااي ذهن ييي (احساسسس امن يكأت )تي دد ددد درك ه ه و اعتقادد دارد از كي سووو
یگيرند كه مبناي صورتهاي ذهن ييي را تش ليك
ساختارهاي عيني قرار م 

یدهنددد و ال از مممهااي سا راتخ ييي را كههه بررر
می ی

شهااي روزان درف ه ييييي و
یكنند و از سوي دیگر اگر كسي خواستههه باشددد تالش ش
یشوند تع يي ن م 
كنشهاي متقابل وارد م 
یکند بررسي كند بايد اين صورتهااي ذهن ر ي اا در نظررر
جمعي را كه در جهت تغ يي ر يا حفظ اين ساختارهاي عمل م 
گيرد .ارزيابي ذهني افراد بهعنوان كنش گران در تصميمگیری و شكل دهی الگوهاي عملي رفتار ييي در جامع قن ه شش ششش
ینمايد .بنابراين ،بررسي و تب يي ن ابعاد و زواياي احساس امنيت و متغيرها ييي تأثيرگ ب راذ رر ررر آن در فضا ييي
بنيادي ا في ا م 
یكند .عالوه بر ارزيابي ذهني كنش گران از منظر ديگر كه به توسعههه اجتما يع
اجتماعي ضرورت غير قابل انكار پيدا م 
س آ ن در
ت و احساس س
یشود رشد و شكوفا يي اجتماعي درگروه ايجاد ،حفظ و بازتول ينما دي تت تت
و توسعه شهرها مربوط م 
یباشد .بنابر این توسعه پایدار گردشگری برآیند پایداری امنیت در حوزههای اجتماعی ،محیط و یداصتقا ی
جامعه م 
امنیت شهری است.
در حوزه جامعهشناسی شکلگیری مفاهیم اولیه جامعهشناسی در غرب در قرن هفدهم آغاز شده استتت ول  اب ی ا نی    
وجود عمده نظریات تا قبل از دوران فراساخت گرایی 1به شکل صریح ،پدیده امنیت را بهعنوان یک مسأله اجتما یع

مورد بحث قرار ندادند .اما پس از آن بحث امنیت و احساس امنیت در مباحث علوم اجتما ش دراو یع دد ددد .بنا رظنرب    

کلوآرد اوهلين 2وقتی ابزار و امکانات معمول و مورد نیاز بهههطوررر یکسا وشن عیزوت ن ددد دددد ،و برخ رش رد ی ا رتهب طی    

ییابد .و
قرارگیرند و برخی با عدم امکان دستیابی به وسایل و امکانات مواجهه باشند ،احتمال ارتکاب جرم افزایش م 

این امر منجر به نا امنی خواهد شد ،همچنین به استناد تئوری آنومی 3دورکیم ،محل زندگی یا محل سکونت در ب زور
یگذارد.
شرایط جرم زدا یا همان امنیت دخیل است .بنابراین ،منطقه سکونت بر روی امنیت اجتماعی تأثیر م 

1

Post structuralism
C.Ohlin
3
Anomy
2

تحلیل احساس امنیت گردشگران با29 ...

یدهد که بر مبنای آن ،افراد خودشان را عضو
باری بوزان 1امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگیهایی ارجاع م 
یک گروه خاص اجتماعی تلقی کرده و به بیان دیگر ،امنیت اجتماعی معطوف به جنبههایی از زندگی شخص مربوط
یکند .باری بوزان معنای ارگانیکی امنیت اجتماعی را هوی دملق ت اد و هدومن 
است که هویت گروهی او را تنظیم م 
یکند.
امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی م 

یکن ب راک نیا رد و د ر ظن ر هی
میران میتار 2برای ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیس سستماتیکی اس هدافت می ی

نآ ا یشر       

یکند مسائل اجتماعی را براساس سطوح متفا رف( تو دد ددد ،گ ور هه ،سا امز ننن،
ینماید .وی تالش م 
اجتماعی بایلی تکیه م 

ی حاالالال  ت ت
اجتماع ،جامعه و سیستم فراملی) تحلیل کند و از آنارشی 3بهجای تعادل بهعنوان وسیلهای برای اندازهگیری ی

یکند .در تئوری انارشی اجتماعی از شش متغیر کالن اجتماعی نام م 
نظام استفاده م 
یبرند که عبارتنداز :جمعیت=== P؛
اطالعات=  I؛ فضا=  S؛ ف ّنّناوری= T؛ سازمان=  O؛ سطح کیفی امنیت=== .Lک تروص نیا هب الاب لماوع هلداعم ه

     

م
ت،
یتوان نتیجه گرفت که هر گروه اجتما یعمج نازیم زا رگا یع تتتت تتتت
یباشد .L= F (P, I, S, T, O) :براساس معادله م 
اطالعات ،فضاء یا سرزمین ،ف ّنّناوری و سازماندهی بیشتری برخوردار باشند؛ از امنیت بیشتری نسبت به سایر گروهها
که بهره کمتری از متغیرهای فوق دارد ،برخوردار است ).(Mitar, 1996: 7
یتوان از مباحثی درخور توج هلئسم نیا رد ه    
نظریات مرتبط با تأثیر فضاء و محيطی فیزیکی بر احساس امنیت را م 
یتوانند برای تنظیم رفتار او به کا نوش هتفرگ ر ددد دددد،
یگذارند و م 
قرار داد .به عبارت دیگر« فضاها ،بر رفتار فرد تأثیر م 
یشود ،تالش بر این است که بین احساس فردی و
امری پذیرفتنی است .در این رویکرد که گاه بومشناختی خوانده م 
متغیرهای زمینهای مانند شهرنشینی ،زندگی اجتماعی و آشفتگی مدنی ارتبا رقرب ط ار وش  ددد دددد.)Hosseini, 2006:24( .
ت عم مو ييي  ،اجتماع ييي ،
یتوان بهطورکلی در سطوح مختل يف همچون امنيت ت
امنيت را با توجه به مطالعات صورت گرفته م 
یشهري نیز بهعنوان بخش كالبدي
كاركردي ،شهري ،كالبدي و محيطي مورد تحليل و بررسي قرار داد .فضاهاي عموم 
یگیرنددد .چ ار
یشوند؛ در تعامل نزدیکی با موضوع امنیت قرار م 
یکه تجلي كالبدي این عرصه محسوب م 
عرصه عموم 
يهاي شهرسازي اجتماعي ،ورود به مكانهاي عمومي شهر به توازن ب ييي ن كنترلللهااي اجتماع ييي و
که در اهداف تئور 
تها بستگي دارد .بنابراين شهرها هم محل ترس س
س
صميميت ،امنيت و احساس نا امني ،آشنا و غريبه ،شباهتها و تفاو 
یکنند.)Siebel, 2003( .
یباشند كه هم جاذبه و هم دافعه ايجاد م 
و تمايل و هم تهديد و فرصت م 

ل فضا كيزيف ي ييييي و فرآين اهد ييي
جين ج كي وبز 4از نظريه پردازان شهرسازي است كه در تب يي ن امنيت ش ره ييي بههه تعامل ل
ق ،توجههه و تأ يك ددد دارد
یسازد و بر فعال بودن فضا بهعنوان عاملي در ايجاد محيطي امن و موفق ق
اجتماعي كه محيط را م 
یشود؛ ولي ب ببا حضوررر
یگويد :آرامش فضاي شهري ابتدا به وسيله پليس تأمين نم 
( )Rafeeyan, 2009: 51ج كي وبز م 
یشود .آرامش فضاي شهري ابتدا به وسیلهی شبکهی ناخودآگاه و پيچيده اجتما  يع ووو اس اهدرادنات ييي
پليس ضروري م 
یبايست ت
ت
یدهد ::می ی
ح می ی
ن توضيح ح
یشود .او در مورد خود انتظامي ب دو ننن ي ككك خيابا ينچ ن نن نن
موجود ميان مردم حفظ م 
ینا يم ممم ،پيادهه
چشمها يي همواره خيابان را بنگرند؛ چشمهاي كساني كه ما آنها را مال يك ن طبيعي و حقيقي خياباننن می ی
1
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3
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4
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یبايد بهصورت مداوم مورد استفاده قرار گيرد تا بر نگاههاي مؤثر بر خيابان اف دوز ه ه شودد و بههه م در ممم
روهاي خيابان م 
ساكن در خيابان ،نگريستن به خيابان به آنها آموزش داده شود .)Jacobs, 1961(» .تحقق توسعهی پايدار گردش رگ ييي
در گرو سه رو كي رد همه جانبه نگر و كل گرا ،آينده نگر و مساوات گرا است .نگرش اول بر اين باور است كه توسعههه
هنگامي پايدار است كه در بستر سياسي ،اقتصادي و اكولوژي مالحظه گردد .در رو كي رد دوم ،برآورد احتياجات كنوني
تهاي برابر براي آين اگد ننن مطرح ح
ح
گردشگران ،جامعهی ميزبان و به موازات آن محافظت از محيط زيست و حفظ فرص 
ع م رو دد
ت ،دادههاا و منابع ع
ت درون نسل ييي و فراا نسل ييي در اس دافت هه از امكانات ت
ت .در رو ركي د د سوممم ،مسا او ت ت
است ت
نظراست(.)Tavalayee, 2007 :142
یدهد كه سابقه مطالعات و برنامههای توسعه
بررسي جداگانه سه بعد معنا يي  ،عملكردي و كالبدي (فرمي)شهر نشان م 
شهري ،معطوف به دو بعد عملكردي (برنامهای ) و كالبدي (طراحي) آن است .آنچه بهعنوان بعد معناي ييي شهررر م رو دد
توجه بوده بيشتر معطوف به حفظ نمادهاي تاريخي يا وجه كالبدي غالب بوده و نتوانسته مؤلفههاي به وجودد آورندهه
معناي شهر را به دقت تشخيص دهد( .)Mansouri, 2004:32براین اساس شكل شهررر نيززز در اليههه من رهش رظ ييييي بههه
ت موجودد شهررر
یشود .يعني منظر شهر عينيت قابل ادراك و فضاي مورد ادراك ما از واقعيت ت
کیفیتی محسوس تبديل م 
پيرامون ماست ( )Habib, 2006در مجموع بهطور كلي سه نظريه در مورد حالت وجودي کیفیت منظر ش ره ييي وجودد
ل از انساننن وج راد دو دد.
دارد که عبارتاند از :تلقي منظر شهري به مثابه صفتي كه ذاتي محيط كالبد شهر بوده و مس قت ل ل
یشودد و ه چي
ط ناظررر سا تخ ههه می ی
ًال ذهني و سلیقهای كههه توسط ط
تلقي منظر به مثابه مقولهاي كام ًال

طبر ييييي بههه سا اتخ ررر و

خصوصيات محيط كالبدي ندارد .تلقي منظر ش ره ييي بههه مثابههه پد ادي ررر ياا رو دادي ييي كههه در جرياننن داد و ستددد مياننن
خصوصيات کالبدی و محسوس محیط از یک سو و الگوها و نمادهای فرهنگی و توانایی ذهنی ف یوس زا رظان در    
یگیرد.
دیگر شکل م 
یتوان جدا از مفهوم توسعه پايدار بحث كرد ،بنابراين ،مفاهيم توسعهههی پا ادي ررر در بخش ش
ش
گردشگري پايدار را نیز نم 
گردشگري ،در قالب مفاهيم توسعه پايدار اقتصاد كالن ،قابل تب يي ن است .گردش رگ ييي پا ادي ررر بررر ض دافتسا ترور هه ههه و
ی كههه هممم اكنوننن در برنامهههر زي ييي ص عن ت ت
ت
یكند .رویکرد زیر بنایی ی
توسعه منابع گردشگري در مسيرهاي سالم تا يك د م 
ت .از نظررر و وي ررر و اپرماننن
یرود ،رو كي رد رسيدن به توسعهی پايدار است ت
گردشگري و در ساير انواع توسعه به كار م 

1

شهااي سا انك ننن محل ييي بههه
تانددد از :وا نك ش ش
مهمترين شاخصهاي اجتماعي براي تأمين امنيت گردشگري پايدار عبارت ت
ت گرفتههه در
تهاي گردشگري ،م ازي ننن ج ئار ممم ص رو ت ت
گردشگري و گردشگر ،تعداد شكايات ناشي از گردشگر و فعالي 
فهاي اجتماعي و اخالق ييي در
یو غيربومي؛ ميزان انحرا 
مخالفت با گردشگران و صنعت گردشگري توسط مردمان بوم 
ط باا
تهااي م بتر ط ط
ت بازديدكنن ناگد ؛؛ مها رج ت ت
ارتباط با گردشگري؛ درصد بازديدهاي مكرر؛ مدت زمان ميانگين اقامت ت
گردشگري ،نسبت ساكنان محلي به گردشگران ،ميزان جرائم به وقوع پيوسته ناش ييي از تحري كككهااي گردش  نارگ ووو....
م
ح شدهه،
ت و گردش رگ ييي مطرح ح
یباشند .) Weaver& Opperman, 2000, 355( . .نظرية ديگري كه در ارتباط با امنيت ت
یباشد .اين نظريه سطوح اصلي و با تال ررر نيازها ييي انساننن را باا تعريففف
نظرية سلسه مراتب نیازهای مازلو ) 1970 ( 2م 

1

Weaver& opperman
. Moslow

2
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یکند .يكي از پركاربردترين نظريهها در توضيح پديدددههااي انسان ييي ازجملههه
سطوح و اهميت هر كدام از آنها بيان م 
ن نظريههه معتقددد
رفتار مشتري در گردشگري است .گر چه شواهد تجربي هیچگاه از نظرية مازلو پشتيباني نكردنددد .اين ن
ش ب ار ييي ب دروآر ننن نيازها ييي
است كه افراد نيازمند برآورده شدن نيازهاي پاية خود هستند و در عين حال حتي در تالش ش
يهااي
سطح باالتر خود مانند جست و جوي عشق ،اعتماد به نفس ،شأن يا باال بردن روحيه هستند .طبيعي است نگران 
یسازد ( ) Asli & Boylu, 2009, 21با توجههه بههه اينكههه
ايمني و امنيتي ،گردشگران را با خطرهاي گوناگوني همراه م 
یباشد ،عدم تأمين اين نياز ،باعث افزايش ناا نم ييي و
امنيت و احساس آن در مرحله دوم سلسله مراتب ،نيازهاي مازلو م 
ترس در نزد گردشگران خواهد شد و لذت و شيريني سفر و گردش را به دلهره و نگراني مبدل خواهد كرد.
گومز و فيشر سالمت معنوي را با اصطالح حالتي از بودن ،احساسات مثبت ،شناخت ارتباط فرد با خود ،ديگران و كي
یكنند كه در صورت دارا بودن آن (سالمت معنوي) فرد احساس هويتتت ،كماللل،
نيروي ماورا يي و نيز فطرت تعريف م 
فو
یكنددد و داراي هدف ف
رضايتمندي ،لذت ،خرسندي ،زيبا يي  ،عشق ،احترام ،نگرش مثبت ،آرامش ،توازن درون ييي می ی
یشود ( .) Gomez, Fisher, 2003مطابق با این نظریهها و تعا  تمالس هزوح رد فیر م اب یونع ید      
جهت زندگي م 
ت ،رضا تی
گفت در بررسی امنیت زائران نیز این موارد مطرح است هرچه گردشگران و زائران ای یوه ساسحا ن تتت تتت
مندی و . .را بیشتر داشته باشند م 
یتوانند احساس امنیت بیشتری را داشته باشند .در مدل سالمت معنو ييي فيشررر نيززز
ابعاد سالمت معنوي بهصورت ابعاد فردي ،اجتماعي ،محيطي و متعالي مطرح شده است.)Fisher, 1998( .
به زعم رأس ( )2006چهار بعد مطرح شده در تعريف سالمت معنوي عبارتاند از :پذيرش زندگي در ارتباط با خداا،
د ( Rass, 2006:852 -
یكند د
خود ،جامعه و محيط كه كامل بودن فرد را در مدل سالمت تضمين كرده و از آن تق يد ررر می ی

 .)862مسئله مراقبت و کنترل اجتماعي نيز همانطور كه در نظريه (چشمهای خيابان ) جين جكوبز نيززز اشارهه شد؛؛ از
ت دارد .بررر اسااس مباحث ث
ث
عوامل اجتماعي تأثيرگذار در احساس امنيت است كه بر فرآيند نظارت و كنترل فضا داللت ت
یشود «:احساس امنيت فردي ،حالتي است كه به موجب آن فرد
نظري گفته شده ،احساس امنيت به شرح زير تعريف م 
یتوانددد از مجار ييي قا نون ييي و در
در پناه قانون و برخورداري از حقوق شهروندان از هرگونه تهديد ،تعرض ديگران می ی
محاكم مصالحه احقاق حق كند) (Goli, 2011:7احساس امنيت اجتماعي ،حالت فراغت همگاني از تهديدي است كه
رفتار غير قانوني كي

فرد ،كي

یيا در بخشي از جامعه پديد آورد.
سازمان و يا دولت ممكن است در تمام 

با توجه به مبانی نظری ،مدل تحقيق بدین صورت ارائه شده است.

شكل شماره :1مدل تحقيق احساس امنيت زائران و عوامل موثربر آن
Source: Authors

با توجه به مدل تحقيق مهمترين فرضيات اين پژوهش عبارت است از:
الف) هر چه عملکرد پلیس در مواقع خطر بهینه و به موقع باشد ،بنابراين احساس امنيت زائران ارتقاء مییابد.
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یيابد.
ب) هر چه سطح اعتماد اجتماعي بيشتر شود ،احساس امنيت گردشگران ارتقاء م 
ییابد.
ج) .هر چه کیفیت خدمات شهري بهتر گردد ،احساس امنيت زائران بیشتر ارتقاء م 
د) هر چه سالمت روانی و معنوی گردشگران بیشتر باشد ،احساس امنيت در بین آنان ارتقاء میيابد.

ق پيمايش ييي  1را
ماهيت موضوع ،شناسا يي احساس امنيت از ديدگاه گردشگران است ،پس لزوم استفاده از روش تحقيق ق

ینمايد .بدين ترتيب سنجش ميزان احساس امنيت از ديدگاه زائران از روش تحقيق توص يفي  2همراه با
اجتناب ناپذير م 

مطالعه اسناد و مدارك و از روش تحقيق پيمايشي ابزار سنجش آن پرسشنامه مصاحبهای خود محقق سا تخ ههه ،اس دافت ه ه
یشود .جامعه آماري پژوهش شامل زائران(داخلي) مستقر در هتل آپارتمانهای منطقه شهرداري ثامن مشهد هس نت ددد
م
ن حجممم نمونههه از فرموللل
كه زير نظر جامعه اصناف هتل داري مشغول به ارائه خدمات به زائران هستند .ب ييعت يار نن نن

ح زيررر حجممم
كوكران 3استفاده گرديده ،بر مبناي محاسبات انجام گرفته و لحاظ نمودن عناصر فرمول كوكران بههه شرح ح
نمونه اين پژوهش 75 3 ،نفر تع يي ن شد .براي انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری خوش ششهای چن حرم د لل لللهای و ب یار
سنجش اعتبار مجموعه سؤاالت مطرح شده ،در ابتدا از نظریات و راهنماییهای اساتید و متخصصان مربوطه اس هدافت
گردید و به این صورت اعتبار صوری این مقیاس به دست آمد .نقش ادرهش قطانم ه ر هدودحم دهشم رهشنالک ی       
شهرداری منطقه ثامن در ذیل آمده است.

شکل  :1نقشه منطقه ثامن مشهد

Source: Municipal of Mashhad, 2015
1

Survey
Descriptive
3
Cochran
2
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برای بررسی پایایی مقیاس از روش آلفای کرانباخ استفاده شد .مقدار آن باالتر از  %27به دست آم  هک د مم م ممممورد تأ ديي
شهاي آماري متناسب با سطح سنجش متغيرها(تحلیل رگرسیون چند متغی هر
است .براي تجزيه و تحليلي دادهها از رو 
و آزمون پیرسون) استفاده گردید.
جدول :1نتایج آلفای کرانباخ احساس امنيت اجتماعي و فردي گردشگران كالنشهر مشهد
سازهها

تعداد گویه

آزمون اولیه

آزمون نهایی

احساس امنيت

5

0/ 6611

0/ 710

عملکرد پلیس

4

0/ 6004

0/ 737

اعتماد اجتماعی

5

0/ 6596

0/ 729

سالمت معنوی و روانی

5

0/ 7260

0/2 74

يفيك ت خدمات شهری

4

0/ 6812

0/ 705

Source: Research Findinfs: 2014

تعریف عملیاتی متغیرها
احساس امنیت
امنیت مفهومی کلی است که شامل وضعیت سالمت و آرامش و رفاه فرد و ثبات جامعه میشود .احساس امنی هب ت   
قلمروهایی از حریم افراد و گروههای اجتماعی جامعه مربوط میشود که در تعامل با یک گید ررر ،ارتبا و هعماج اب ط
یگردد که بهطوررر مس ز لوط رد و رمت نن ن نننندگی روزم یاضعا هر   
سازمانهای اجتماعی و نهادهای حکومتی معطوف م 
جامعه با این پدیده در حوزهها و قلمروهای مختلف روبرو میشوند و زندگی آنها مستلزم ارتباط در این عرص صصههاا
م
ت .بنا اسحا ریغتم نیارب س    
یباشد .)Moller, 2000, 1 ( .در این تحقیق سنجش بعد ذهنی امنیت مورد توج سا ه تت تت
امنیت به وسیله معرفهای زیر تعریف عملیاتی شده است -1(:شما تا چ دنا ه ا  دهشم رهش رد هز ا تينما ساسح       
یكنيد؟ -2ميزان سطح كارهاي خالف در سطح شهر مشهد چقدر است؟  -3نگران رد تمحازم داجيا زا ي
م

لحم     

اقامت خود تا چه حد وجود دارد؟ -4احتمال سرقت در هنگام خريد در بازارهاي مشهد چقدر وجود دارد؟)
اعتماداجتماعی

یداند .از ن رظ
پاتنام 1اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع یعنی هنجارهای معامله متقابل و شبکههای مشارکت مدنی م 
شتررر
یکند و هر چه سطح اعتماد در جامعه باالتر باشد ،احتما یب مه یراکمه ل شششش شششش
وی ،اعتماد ،همکاری را تسهیل م 
خواهد بود .باز این همکاری به نوبه خود اعتماد را ایجاد میکند .به ای هچ ره بیترت ن

رتشیب یعامتجا هیامرس

      

استفاده شود بهجای استهالک و کاهش ،بیشتر افزایش خواهد یافت .نبود این ویژگیهاا در برخ  عماوج زا ی ع ده    
ش،
شکنی ،بی اعتمادی ،فریب و حیله ،بهره کشی ،انزوا ،بی نظمی و رکود را به دنبا روآ دهاوخ ل دد ددد .در ای هوژپ ن شش شش
اعتماد اجتماعی به وسیله متغیرهای زیر عملیاتی میشود-1(:می هب امش دامتعا ناز وخ نارفسمه دددددد ددددددد ،تاچ دنا ه ا هز   
میباشد؟ -2میزان اعتماد شما به كاركنان و مديران مراكز اقامتي تاچ دنا ه ا هز    م ممیباشددد؟ -3می هب امش دامتعا ناز    
فروشندگان تاچه اندازه میباشد؟ -4میزان اعتماد شما به رانندگان تاكسي تاچه اندازه میباشد؟  -5میزان اعتماد ش ام
یباشد؟)
سها تا چه اندازه م 
به كاركنان و مديران آژان 
1
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عملکرد پلیس
پلیس و نیروی انتظامی ،از نهادهای رسمی برقراری نظم و امنیت در کشور است .درواقع حضور و عملکرد به موقع
و مناسب این نهاد موجب میشود هم حس اعتماد شهروندان و جهانگردان نسبت به آنان افزایش یابد و ه ره رد م   
جایی که زندگی یا سفر داشته باشند ،احساس امنیت خاطر کنند .برای عملیاتی کردن ای یغتم ن رر ررر ،از گوی ییههاای زیر
بهره برده شده است -1( :شما بهعنوان یک گردشگر و زائر ،حضور پلیس در مواقع خط  هچ ات ار ر ان دددد دددددازه مناسب
ارزیابی میکنید؟  -2تا چه اندازه وجود پلیس در مکانهای تفریحی و خرید به شما احساس امنیت

یبخشددد؟ -3
م مم 

همكاري نيروي انتظامي جهت رفع مزاحمت تا چه اندازه وجود دارد؟)
کیفیت خدمات شهري
ت،
ی نیازهاا ،مطالبات ت
ی ،تعددد ،تنوععع و پراکن گد ی ی
ت گس گدرت ی ی
حوزه مدیریت شهری بهویژه در کالن ش هره اا ،بههه جهت ت
ل ،مبلماننن
لونقل ل
مشکالت و چالشهای شهری و جهانگردی با مباحثی چون عمران ،خدمات شهری ،ترافیک و حمل ل
یو
شهری ،زیباسازی ،ساخت و ساز ،صدور پروانه ،عوارض محلی ،آسفالت ،مسیرگشایی ،اجرای طرحهاای تفض لی ی ی
جامع ،شهرسازی ،سرمایه گذاری و دهها مقوله دیگر برای عموم و قاطبه مردم معرفی و شناسا دن هه شدهه و مجموعههه
ی وظیفههه م ممیباشنددد .در ای شهوژپ ن   
مدیریت شهری متشکل از شهرداری و شورای شهر موظف به اجرا و پیگیری ی
منظور از کیفیت خدمات هم خدمات ش مه و دهشم رهشنالک یره

  

دخ م سا یتا ت رئاز هک  ان رد نارگشدرگ و       

مکانهای اقامتی و هتلها از آن استفاده میکنند .برای عملیاتی کردن این متغیر از گویههای زیر بهره برده شده اس :ت
( -1شما تا چه اندازه از حمل ونقل درون شهري كه شهرداري ارائه می هدد ،رضايت داريد؟-2با وجود این خدمات
در اين شهر تا چه حد احساس امنیت در اين شهر وجود دارد؟ -3تاچه ح مدخ تیفیکزا يد ا رهشنالک یرهش ت      
ینماید؟
مشهد رضایت دارید؟ این خدمات تا چه حد موجبات ایمنی و امنیت شما را در سفر فراهم م 
سالمت معنوی و روانی

1

معنویت از مهمترین عوامل فرهنگی هستند که به ارزشهای انسانی ،رفتارها ،تجربیات و سا انعم راتخ    م ممیبخشنددد.
بحثهای موجود در مورد معنویت ،منجر به این شده که معنویت امری ذهنی ،مبهم و قطبی شود د .از د لدآ هاگدي رر ررر«2

سالمت روان يعني داشتن اهداف مشخص در زندگي ،داشتن فلسفه استوار و محکم براي زيستن ،رواب يگداوناخ ط   
ت ،قاطعيت ت
و اجتماعي مطلوب و پايدار ،م يف د بودن براي همنوعان ،جرأت و ش ماه ت ت
ت ،کنت و فطاوع رب نتشاد لر   
ت.
احساسات ،داشتن هدف نها يي کمال و تحقق نفس ،پذيرفتن اشکاالت و کوشيدن در حد توان براي ح هابتشا ل ا تت تت
»(  .)Milani far, 2007برای عملیاتی کردن این متغیر از گویههای زیر بهره ب :میدر (( -1فضا دهشم رهش یونعم ی     
یگردد؟ -2معنویت شهر مذهبی مشهد تا چ ر امش دح ه ا رفس هب بیغرت
تاچه حد موجب احساس امنیت شما م 

    

مجدد میکند؟ -3در سفر به شهر مشهد تا چه حدی احساس آرامش میکنید؟ -4تا چه حد از سفر به اماکن تفریحی
و زیارتی شهر مشهد احساس رضایت دارید؟)

Mental and Spiritual Health
Adler

1
2
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يافتههاي پژوهش
نتایج توصیفی
یدهد.
یهای عمومی و جمعیتشناختی زائران را نشان م 
جدول شماره  2توزیع ویژگ 
تشناختی
جدول شماره :2فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب متغیرهای جمعی 
د ر صد

تعداد

50 / 66

190

مرد

49 / 33

185

زن

10 / 13

83

20 - 11

24

09

30 -12

91

40 - 31

22 /4

84

50 -14

21/8

48

60 - 51

6/4

24

باالی  61سال

6/ 66

25

ابتدایی

4/ 80

18

راهنمایی

25 /6

96

دیپلم

20 /5

77

فوق دیپلم

29 /8

12 1

9/0

34

فوق لیسانس

3/4

13

دکتری

25 /3

95

مجرد

82 /6

285

متأهل

24 / 26

1/6

نوع متغیر

متغیر

ردیف

جنسیت

1

سن

2

3

سطح تحصیالت

لیسانس

بدون همس توف(ر

6

4

وضعیت تأهل

و طالق)
Source: Research Findinfs: 2014

جدول شماره  :3توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب احساس امنيت آنان به تف يك ك گويهها
ميزان
خيلي زياد

زياد
32 /48

12/ 48

1/35

09

145

100

37 / 08

مشهد چقدر است

درصد

13 / 55

نگراني از ايجاد مزاحمت در محل اقامت

فراواني

34

20

خود تا چه حد وجود دارد
همكا ظتنا يورين ير ا يم

عفر تهج     

مزاحمت تاچه اندازه وجود دارد
احتما ماگنه رد تقرس ل

رد ديرخ

بازارهاي مشهد چقدر وجود دارد

       

  

6

2

0

84

23

     

متوسط

ميزان سطح كارهاي خالف در سطح ش ره

فراواني

35

كم

یكنيد
م

درصد

43 / 96

خيلي كم

تا چه اندازه احساس امنيت در شهر مشهد

فراواني

72 1

127

بي جواب

گويه

25 / 57

0/ 76

130

25

1

درصد

8/ 69

5/ 11

23 / 01

33 / 24

فراواني

74

131

105

54

درصد

18 / 92

33 / 50

فراواني

58

63

135

درصد

41/38

16 / 11

Source: Research Findinfs: 2014

34 / 52

3

0
0

09

26 / 85

0/ 51

0

13 / 81
09
23 / 01

6/93
23
5/ 88
45
11 / 50

0/ 25
4
1/ 02
0
0
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 2/ 04درص هب د   

دادههاي جدول حا يك از آن است كه  76 / 44درصد زائران به ميزان (باال) 12/ 48 ،درصد(متوس و )ط

یكنند .همچنين  36 / 55درصد پاس دايز( نازيم هب نايوگخ )))) ))))) 37 / 08 ،درصد
ميزان( كم ) احساس امنيت در مشهد م 
يهاي رواج يافت د ه ررر اط فار
(متوسط) و  26 / 33درصد به ميزان (كم ) به ارزيابي سطح گسترش انحرافات و بزهكار 
حرم اشاره كرده ،و از اين مسئله احساس ناخوشايندي دارند .در خصوص نگراني از ايجاد مزاحمت در محل اقامت
الوه ب نيار
خود  13 /8درصد(زياد)  23 / 01درصد ( متوسط) و  93/ 63درصد( كم) چنين احساس تشاد ار ي هه هههانددد .عال ال
گردشگران همكاري نيروي انتظامي را در راستاي ايجاد احساس امنيت فردي و اجتماعي  52درصد ( زياد) و 26 / 85
درصد ( متوسط) و  19 / 69درصد ( كم)ارزيابي كردهاند .در خصوص احتما رگ ديرخ ماگنهرد تقرس ل دشگر نا      
احساس امنيت خود را  30 / 94درصد ( زياد) 34 / 52 ،درصد ( متوسط) و  34 / 51درصد ( درك يبايزرا )مك ههه ههههانددد .در
مجموع 1/72درصد هم پاسخگويان به برخي از گويههاي اين سؤاالت پاسخ ندادهاند.
جدول شماره  :4ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته احساس امنیت زائران
آزمون

همبستگی
0/ 22 1

0/ 001
0/ 000

نوع رابطه

نوع آزمون همبستگی

مستقیم

ضریب همبستگی پیرسون

تأیید

مستقیم

ضریب همبستگی پیرسون

تأیید

0/ 11

مستقیم

ضریب همبستگی پیرسون

تأیید

0/ 31

0/ 000

مستقیم

ضریب همبستگی پیرسون

تأیید

0/ 43

0/ 002

وابسته
احساس امنیت زائران

نتا جی      

ض بیر    

سطح معناداری

متغیر       

متغیرهای مستقل
عملکرد پلیس
اعتماد اجتماعی
کیفیت خدمات شهری
س  تمال م و یونع     
روانی

Source: Research Findinfs: 2014

یدهد که در تمامی موارد مذکور فرض دییأت قیقحت هی    
با توجه به جدول فوق نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان م 
شده و فرض صفر (عدم رابطه) رد شده است ،بدین معنا که هر کدام از متغیرها با احساس امنیت زائران رابط انعم ه   
یرسد بین عملک و سیلپ در
دار و مستقیمی را با شدت مختلف داشتهاند .در فرضیه اول ( به نظر م 

اسحا س ا تینم     

رابطه وجود دارد) ضریب همبستگی به دست آمده  0/12میباشد و جهت رابطه مثبت و مستقیم میباشد ،یعنی هر
چه عملکرد پلیس قویتر باشد میزان احساس امنیت زائران باالتر است .بدين مفهوم كه تغ ريغتم رد تاريي    عملک در
ن اعتماد
پلیس باعث ايجاد نوسا  هتسباو ريغتمرد ن ((( ((((احسا ینما س تتت)خواه ش د دد ددد .در فرض یب یگتسبمه مود هی ننن ننن
پاسخگویان و احساس امنیت زائران با شدت متوسطی و مستقیمی ارزیابی شده است ض تسد هب یگتسبمه بیر     
آمده  0/ 11میباشد و جهت رابطه مثبت و مستقیم میباشد ،با توجه به اعتماد اجتماعی پاسخگویان رابط میقتسم ه ی   
بین این دو متغیر مشاهده شده است .بدين مفهوم كه تغ يي رات در سطح اعتماد اجتماعی باعث ايجاد نوسا ريغتمرد ن   
وابسته (احساس امنیت) خواهد شد .در فرضیه س زیم مو ا  ن هه هههمبس یرهش تامدخ تیفیک ریغتم ود نایم یگت

و     

احساس امنیت مورد آزمون قرار گرفته است که مستقیم و متوسط ارزیابی شده است ،ض تسد هب یگتسبمه بیر     
آمده  0/ 31میباشد و جهت رابطه مثبت و مستقیم میباشد .بدين مفهوم كه تغ يي رات در متغير کیفیت خدمات ش یره
ی میاننن دو متغیررر
باعث ايجاد نوسان درمتغير وابسته (احساس امنیت)خواهد شد .در فرضیه چهارممم می از ننن همبس گت ی ی
ت،
سالمت روانی و معنوی و احساس امنیت زائران مورد آزمون قرار گرفته است که مستقیم و قوی ارزیابی شده است ت
ت در
ضریب همبستگی به دست آمده  0/ 43میباشد و جهت رابطه مثبت و مستقیم میباشد ،بدين مفهوم كههه تغ اريي ت ت
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متغير سالمت روانی و معنوی باعث ايجاد نوسان درمتغيررر وابستههه (احساسسس امنیتتت)خواهددد شددد .همچنيننن سطح ح
ح
ش تأییددد
ن فرض ييي ههاا پ هوژ ش ش
ت ،بنا يارب ن ن
معناداري آزمون در هریک از رابطهها ،كوچكتر از  0/ 05به دست آمدهه است ت
یشوند و رابطه معناداری بین هریک از متغیرهای مستقل و احساس امنیت زائران وجود دارد.
م
جدول شماره  :5ضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل بر احساس امنیت زائران
متغیرهای مستقل
کیفیت خدمات شهری

ضرایب معیارنشده

B
0/ 67 2

ضرایب معیارشده
خطای معیار

بتا

0/ 03

0/ 391

T

سطح معناداری
0/ 000

10 /184

اعتماد اجتماعی

-1/ 273

1/ 222

0/ 052

-1/ 012

0/ 312

عملکرد پلیس

0/ 242

0/ 032

0/ 105

7/ 496

0/ 006

سالمت معنوی و روانی

1/ 256

0/ 299

0/ 300

4/ 206

0/0 00

sig=0/ 000

F= 105 / 610

R=0/ 575مجذور

R= 0/ 693

Source: Research Findinfs: 2014

یدهد از میا لقتسم ریغتم راهچ ن     
یافتههای جدول باال رگرسیون خطی چند متغیر مستقل و متغیر وابسته را نشان م 
ی ب  بیترت ه ب بیرضرادقم ا     
موجود در مدل رگرسیونی متغیرهای کیفیت خدمات شهری و سالمت معونی و روانی ی
 0/93 Betaو  0/ 30توانستهاند متغیر وابسته احساس امنیت زائران را به خوبی تبیین کنند .میتوان نتیجه گرفت که به
ازای افزایش یک انحراف استاندارد در این متغیرها میزان احساس امنیت زائ رت هب نار ت هب بی

نازیم      

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت .همچنین باید گفت که متغییر عملکرد پلیس با مقدار بتای

 0/ 40و 0/ 31

 0/ 10نی یمهس ز   

هرچند کم در تبیین متغیر وابسته امنیت زائران داشته است ولی متغیر اعتماد اجتماعی ت گر هلداعم رد یریثأ ر نویس ی    
نداشته است .م 
یتوان نتيجه گرفت ،با توجه به مقدار  Tکه برای متغیرهای کیفیت خدمات شهری ،عملک و سیلپ در
سالمت معنوی و روانی بیشتر از  2/ 33است و در سطح خطای کوچکتر از  0/ 01معن نتسه راد ی دد ددد ،بنا هجیتن نیارب   
نکههه مق بیرض راد   
میشود که متغیرهای مورد نظر تأثیر معنی داری در تبیین متغیر وابسته داشتهاند .با توجه به این ن
همبستگی چند گانه ( )Rبین متغیرها  0/ 693میباشد که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابس هت
احساس امنیت زائران همبستگی چندگانه قوی وجود دارد .و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر  0/ 575م ممیباشددد
که نشان میدهد 57 /5درصد از کل تغییرات میزان احساس امنیت در بین زائران منطقه ثامن مشهد وابسته به 4متغیر
مستقل ذکر شده در این معادله میباشد .با توجه به مقدار آزمون تحلیل واریانس  105 / 610در سطح خطای ک رتکچو
از  0/ 01معنادار میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقی زا بکرم ق     4متغی و لقتسم ر

ریغتم کی     

وابسته (احساس امنیت) مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات احساس امنیت زائران را تبی نی
کنند و نتایج به دست آمده قابل تعمیم به جامعه میباشد و همه متغییرها به جز اعتماد اجتماعی در پیش بین زیم ی ان   
احساس امنیت گردشگران(زائران) نقش دارند .متغيرررهاای کیفی  یناور و یونعم تمالس و یرهش تامدخ ت و     
ل تأثيرگ اذ ررر بررر احسا نارئاز تینما س     بهههص رو ت ت
ت
عملکرد پلیس با مقدار بتاي 0/93و  0/ 30و  0/ 10مهمترین عوامل ل
مستقیم هستند.
همچنین نمودار تحلیل مسیر متغیرها در ذیل نشان داده شده است.
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شماره :2مدل تحلیل مسیر احساس امنیت زائران
Source: Authors

با توجه به مدل نتایج آزمون تحلیل مسیر مش ّخّخص گردیده که کیفی نعم و یناور تمالس و یرهش تامدخ ت وی       
بهطور مستقیم با  /93و  0/ 30واحد به نست سایر مولفههای مورد تحقیق بر احساس امنی رئاز ت ا دهشم رهش رد ن     
تأثیر میگذارد ،و سایر متغیرهای مورد تحقیق بهصورت مستقیم و غیر مستقیم تأثيرگذار بر متغیررر وابس اذگ رثا هت ررر رررر
یباشد.
بودهاند جدول ذیل بیانگر اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته م 
جدول  :6اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
اثر غیر مستقیم

اثر کل

اثر مستقیم

متغیر

0/ 30 * 0/ 17

0/ 15

اعتماد اجتماعی

-

0/93*0/ 07

0/ 027

کیفیت خدمات

0/93

0/ 10 *0/ 22

0/ 10

عملکرد پلیس

سالمت معنوی و روانی

0/ 30

-

0/14
0/ 30

Source: Research Findinfs: 2014

بحث و نتیجهگیری
یهای مهم ی ماظن ک   
یباشد؛ همچنین ،احساس امنيت از ویژگ 
تترین وجوه زندگی وجود ” امنیت” م 
یکی از با اهمی 
اجتماعی کارآمد است .در تحقیق حاضر ابتدا احساس امنیت با گویههای مربوطه سنجیده شددد .س رب سپ ا یسررب ی    
رابطه متغیرهای مستقل با احساس امنیت ،با استفاده از آزمون همبستگی چیرسون و رگرسون چن ریغتم د هه ههه ،رابط و ه
تأثیر این متغیرها سنجیده شده است .وجود متغیر اعتماد اجتماعی که یکی از متغیرهای مربوط ب یعامتجا هیامرس ه    
میباشد ،از جنبههای مهم روابط انسانی و اجتماعی است .نتایج حاکی از آن است با توجه به اهمیت اعتماد اجتماعی
در شبکه روابط اجتماعی افراد ولی این متغیر با احساس امنیت زائران رابطه مستقیمی را نداش و تسا هت

بهههص رو ت ت
ت

ت .ب اب یترابع ه    
غیر مستقیم و از طریق متغیر کیفیت خدمات شهری بر احساس امنیت گردش  راذگ رثا نارگ اس تتتت تتتت
افزایش کیفیت خدمات شهری میزان اعتماد گردشگران و زائرین افزایش یافته و بعد بر احساس امنیت آنها اثر گ راذ
ی ،بهههص رو ت ت
ت
است .این رابطه در پژوهش هزارجریبی(  ،)09 13با موضوع احساس امنیت از من رگشدرگ هعسوت رظ ییی ییی
مستقیم تأیید شد ،ولی در تحقیق حاضر اعتماد اجتماعی اثر مستقیمی ب رئاز تینما ساسحا ر ا هتشادن دهشم رد ن       
ی ،ب ت و یرگشدرگ ثحب رد هژیو و رصانع زا مسیر      
است .اهمیت اعتماد و همکاری در روابط و تعامالت اجتماعی ی
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اساسی زندگی اجتماعی در عصر جدید میباشد .کاهش و عدم اعتماد اجتماعی موجب افول س و یعامتجا هیامر

زا   

عوامل مؤثر در ایجاد ترس و نگرانی و عدم امنیت میباشد .در کالنشهر مش  هک ده ه لاس ر هههه ههههه میزبا و نارگشدرگ ن
زائرانی از سراسر کشور و کشورهای دیگر است ،وجود این عناصر نرماف راز ییی رون ت و یرگشدرگ هعسوت ق و هعس     
یکند.
پایدار شهری را ایجاد م 
ازجمله چالشهایی که فراروی توسعه اجتما رهشنالک رد یع ه راد رارق ا د دد دددد ،مس مدخ تیفیک هلئ ا سا یرهش ت

ت.
تتتتت تتتتت

شهرداریها میتوانند با توسعه خدمات شهری و ارتقاء کیفیت خدمات در مراکز اقامتی گام مهمی را درجهت توسعه
پایدار و همچنین جذب گردشگران بردارند .نا کارآمدی مدیریت و برنامهریزی سنتی در شهرها ،نگاه متفاوت مدیران
و برنامهریزان شهری را به شهرها مخصوصأ کالن شهرها میطلبددد .م تیرید

ش  اهنت ره ا ید ز د کیزیف و یدبلاک  ی      

نمیتواند رهگشای چالشهایی باشد که بر اثر روابط پیچیده موجود در شهرها حاصل شده است .احساس امنی رد ت
بین شهروندان و همچنین زائران و گردشگران ،از نیازهای اساسی است که یک دیاپ هعسوت طورش زا ی ا داجیا و ر      
کیفیت زندگی مطلوب شهری است ازاینرو توجه این مهم برای برنامهریزان شهری و م یرورض یرما رهش نارید     
است (.)Hemai, 2007:135
اما همان طور که می دانیم ،برای رسیدن به احساس امنیت ،دولت و مردم هرکدام به نسبتی باید نقش و وظیفه خ دو
را ایفا کنند ،تحقق امنیت تنها به اتکای دولت و نیروهای رسمی جامعه صورت نمیگیرد .بلکه امنیت متکی به دیگر
ییابد.
بسترهای اجتماعی نیز هست .و فارغ از ایدئولوژي و نیروی مسلط در بستری از یکسان نگری جریان م 
در این پژوهش نقش پلیس و عملکرد آن در هنگام خطر از متغیرهای تأثیرگذار در افزایش احساس امنیت اجتما یع
گردشگران و زائران کالنشهر مشهد میباشد .اما اینکه چگونه پلیس میتواند امنیت را در جامعه و بین ش و نادنوره
ی ،عملک ای یرادم هعماج در جا هعم      
گردشگران ایجاد کند ،مقولهای است که به میزان عملکرد پل ترابع هب و سی ییی ییی
محوری پلیس برمی گردد .زمانی این رویکرد میتواند در جامعه اجرا شود که مسائلی از قبیل ،امنیت عمومی و ن مظ
اجتماعی با مشارکت مردم تأمین گردد ،پیشگیری بر مقابله پیشی بگیرد ،آموزش همگانی قانون وجود داش و دشاب هت
نظام اخالقی پلیس رعایت شود .در مجموع میتوان گفت پلیس اجتماع محور گامی مهم در تحقق همکاری و تلفیق
ت .در ای و تروص ن
کار پلیس با برنامهریزان شهری در حیطه ایجاد امنیت در فضای شهر است ت

 مدرم ییانشآ اب از      

یتوان گفت شهرهایی که
یگردد .درنتیجه م 
حقوق و تکالیف مدنی واجتماعی خود ،امنیت اجتماعی در شهر برقرار م 
یکنند .در این مقاله نیز نتا یکاح ج   
شهروندان آن احساس امنیت دارند ،لزوم ًاًا گردشگران نیز این امنیت را احساس م 
از آن است عملکرد پلیس میتواند تأثیر بسزایی در باال بردن احساس امنیت زائرین و گردشگران داشته باشد .مطا قب
ش م ازي ننن ج ئار ممم و
ت كاهش ش
ت كنترل ييي جهت ت
با نتایج تحقیق عظیمی و همکاران (  ،)19 13که بیان کردند هرچند اق اماد ت ت
ص داده شدهه استتت .و
ناهنجاريها عامل ايجاد كنندة امنيت است ،احساس امنيت زائر و مجاور بسيار مهمتررر تش يخ ص ص
همچنین یافتههای تحقیق حاضر با نتایج تحقیق نبوی و همکاران( ) 89 31در خصوص وجود رابطه معنادار بین امنیت
گردشگران و عملکرد پلیس مطابقت کامل دارد.
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همچنین باید بیان کرد در بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیتشناختی( سن ،جنس ،تأهل و تحصیالت) و احساس
امنیت رابطه معناداری به دست آمده است که نتایج مطابق با یافتههای خوش راکمه و رف ا  ن (( ((( )2931و شا و یدابآ ه
ترکان(  )09 13همخوانی دارد.
در این پژوهش با بهرهمندی از آزمون رگرسیون ،سالمت معنوی و روانی نیز یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر احساس
امنیت به دست آمد .در جوامعی که وجود امنیت موجب میشود تا تعامالت اجتماعی در یک مسیر واقعی قرار گیرد،
احساس عدم امنیت چه از لحاظ بودن یا نبودن واقعی آن میتواند تحرکات و جریانهای اجتماعی را دچا لالتخا ر   
کند .این اختالال ءاشنم رس دوخ ت أی سس و انفعال اجتماعی میشود .تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده در جهان اين
یشوند و كمت ناشيا نايم رد ر    
مطلب اثبات شده است كه افراد مذهبي كمتر دچار بحرانها يي چون بحران هويت م 
یيابد .در جوامعی که ابتال به بیماری ب وناق ی ن و ی
بزههاي اجتماعي گسترش و يا رواج م 

شاب لداعت مدع ددددد دددددد ،دروغ

ی
جایگزین راستی و صداقت میشود ،ریاکاری و نفاق راه بر شفافیت و یک رنگی میبندد ،تملق و چاپلوسی بهههجای ی
یگیرد و سالمت معنوی و روانی افراد به خطر می افتد .آرامش
پاالیش روحی مینشیند و بازار تهمت و افترا رونق م 
روانی از مؤلفههای احساس امنیت میباشد .وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) در شهر مشهد ،محیط این شهر را
از معنویت و تقدس خاصی برخوردار کرده است .این روح معنوی اگر همراه با سالمت معنوی و روانی گردش نارگ
و شهروندان باشد ،.موجب ارتقای امنیت اجتماعی گردشگران و زائران نیز خواهد شد.
بهطورکلی برنامهریزی قادر است نقش کلیدی در حل تضادهایی که توسعه شهری و یا گردش یرگ
نماید ،ایفا کند .توسعه گردشگری از یک سو میتواند آثار و منافع مثب و یداصتقا ت

یتوانددد ایجاد
م مم 

یتح و یگنهرف و یعامتجا

    

ف ،ب رد صوصخ ه   
زیست محیطی در جامعهی گردشگر پذیر داشته باشد و از سوی دیگر ،آثار منفی در ابعاد مختلف ف
بعد امنیتی و زیست محیطی داشته باشد .ایجاد تعادل در این زمینه به گونهای که آثار مثبت بیشتر از آثار من شاب یف دد ددد،
نیازمند اتخاذ سیاس 
تهای اصولی از طریق فرایند برنامهریزی و مدیریت است (.)Khaksari, 2003: 52
خالقیت الزم برای توسعه پای ن یرگشدرگ هنیمز رد راد ی مانرب دنمزا ههههه ههههههریزییی ش و قیقد یره

رد دمآراک تیریدم

  

زمینههای تخصصی مختلف است .با برنامهریزی و مدیریت صحیح منابع ،اس ادعت د دهاا ،ت او نننهاای منطق ققهای ،همسو
کردن تصمیمگیریهای مرتبط با ام فلتخم رو   

ی گردش رئاز( نارگ ا و )ن
ازجملههه گردش ارب تینما داجیا و یرگ یییی یییی

مشارکت مردم در امور مختلف خصوصأ کنترل وضعیت محالت و امنیت شهری ،میتواند به توسعه پایدار ش و یره
همچنین توسعه گردشگری شهر اثر گذار باشد .چرا که شهر و مناسبات در ارتباط با آن یک سیستم زنده و پویا است
که برای هدایت صحیح و پایدار آن ،نیازمند مدیریت یکپارچه و هماهنگ است.
ت .مهمممترررين
مفهوم پايداري شهري در بر گيرنده تعامل عوامل محيطي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگ ييي و كالب سا يد تت تت
ع ميزبان؛؛
ت زن گد ييي جوامع ع
تهاي گردشگري پايدار شهري عبارتاند از :ارتقاي توسعهی محلي و اصالح يفيك ت ت
سياس 
ب گردش رگ ييي و
يهاي فرهنگي ،محلي و تصوير مقاصد گردشگري؛ هماهنگي بين نيازهاي يفيك ت تجارب ب
ترو جي ويژگ 
يفيك ت زندگي ساكنان؛ حفظ يفيك ت محيط زيست كه هم جامعه ميزباننن و هممم گردش ارگ ننن بههه آن وابستهههانددد؛ جلب ب
ب
شهاي مديران و برنامهريزان شهري به توسعهی پايدار شهري ،در نظر گرفتن ثبات در سياست گ راذ يييهاا؛ تمر زك
نگر 
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یكنددد .توس هع
زدا يي عدالت اجتماعی ،برابري ،امنيت ،بهره وري و اشتغال جوامع ميزبان و گردشگران ضرورت پيدا م 
پایدار گردشگری برآیند پایداری امنیت در حوزههای اجتماعی محیطی اقتصادی و امنیت شهری است.
با توجه به مباحث بیان شده در حوزه گردشگری شهری ،باید بیان کرد که ای تسیروت یاپون تعنص ن ی هزوح رد       
مدیریت اجرایی شهرها با تأکید بر برنامهریزیهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در ساختار کالنشهری ایران و سایر
نقاط جامعه باید یکی از سرلوحههای فعالیتهای عمده دستگاههای مت رد یرهش یرگشدرگ یلو هر ررر ررررر زما ره و ن   
تهاای تا و یخیر
دولتی باشد ،همچنین تأکید بر توسعه عمران شهری و گردشگری در کالنش فاب یزاسون و اهره تتت تتت
گردشگری مناطق توریسم شهری باید در دستور العمل دولت و شهرداری کالنشهرهای جامعه ما قرار گیرد .همچنین
ل آپارتمانننهاا-
لهاا -هتل ل
ایجاد بسترهای آمایشی مختلف در حوزه گردشگری شهری ،وجود تسهیالت مناسب ( هت 
میهمان سراها -غذاخوریها -فست فودها -حملونقل داخلی و خارجی در شهر و )...با توجه ب گشدرگ دمآرد ه ررر رررر،
باید مورد اهمیت و برنامهریزان شهری قرار گیرد .مديريت واحد شهري زمينه ساز رشد هما د ييازفا مه و يگنه ررر رررر
یگردد با توجه به ماهيت چند بعدي صنعت گردشگري و وابستگي زياد آن به وج دو
ساختارهاي گوناگون شهري م 
زيرساختهاي شهري در ارائه خدمات به گردشگران در راستاي برنامهههر ثا ظفح يزي ا  ر ار داجيا يخيرات دنمشز       
سازههاي متناسب با فضاهاي شهري دركنار دسترسي مناسب گردشگران به امكانات گردشگري نقش مديريت شهري
یگردد ،لذا ايجاد گردشگري شهري پايدار مستلزم توجه نظام مند به ابعا نف د ييييي  ،فرهنگ ييي  ،اقتصاد ييي ،
بيشتر اشكار م 
یباشد .با پ فم شریذ ه و مو
تاريخي ،و سياسي ساختارهاي شهري با جاذبههاي گردشگري شهري م 

هدرتسگ هطیح     

برنامهریزی شهری و منطقهای مسلم است که علوم متعددی باید بصورت هماهنگ و مت گ راک هب لخاد ر نوش هتف ددددد دددددد
( .)Sarafi, 1998 :153برنامهریزی شهری تالشی است برای تحقق توسعه پایدار در سطح منطقه ،ازاینننرو مفه و مو
نکنندهای در چگونگی و نتایج برنامهریزی منطقهای دارد.
تعریف ما از توسعه نقش تعیی 
یتوان راهبردها و پيشنهادها يي در جهت ارتقاء سطح امنيت زائ رد يوضر ميرح نار
با توجه به اين نتا جي م 
ذيل بيان كرد.
 هماهنگي بين نهادهاي ذيربط جهت ارائه خدمات امنيتي به گردشگران و پرهيز از موازي كاري.
 برگزاري كميته امنيتي و رواني بهصورت دائم در بين دستگاههاي متولي گردشگري در مشهد.
 سرمايه گذاري فرهنگي و خدماتي جهت بالندگي و آسايش رواني جامعه ميهمان و ميزبان.
 سرمايه گذاري آموزشي و پژوهشي و اداري در جهت توسعه پايدار صنعت گردشگري در مشهد.
 سرمايه گذاري در راستاي ارائه ارتقائ يفيك ت خدمات شهري و هتلداري در مشهد.
 تبليغات آموزشي ،فرهنگي و روانشناختي براي ارتقائ سطوح اعتماد اجتماعي جامعه ميزبان و ميهمان.
 ارائه تسهيالت و خدمات فرهنگي و اجتماعي به جامعه ميزبان و ميهمان.
 برخورد قاطع با مجرمين و خالفكاران در فضاي شهري و گردشگري
يهاي خدماتي ،اقتصادي ،فرهنگي واجتماعي مختلف ومتنوع درسطح شهر براي گردشگران.
 ايجاد كاربر 

روطس     
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