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Abstract 
 

Background and Aim: Security is one of the most basic needs for tourists, and its lack is a big 

challenge to attract tourists, especially foreign tourists. Since the purpose of tourists from traveling 

is to gain mental and emotional peace; the lack of social security will decrease the acceptance of 

tourists. The purpose of this study is to investigate the relationship between social security 

indicators on the loyalty of foreign tourists in Shiraz. 

Methods: applied research and its method is based on descriptive-analytical method. In order to 

collect the required data, documentary and field methods (questionnaire) have been used. The 

statistical population was tourists visiting Shiraz city in 2018. The sampling method was random 

and multi-stage cluster type. To measure the social security of tourists, 43 items have been used in 

the form of 4 indicators. Also, data analysis has been done using T, correlation coefficient and 

regression analysis methods. 

Findings and Conclusion: The results of the research show that 4 social security indicators are 

above the average level from the point of view of tourists, and there is a strong and statistically 

significant correlation between the social security indicators. In the end, among the loyalty factors, 

the travel experience component with a value of 0.319 had the largest share among other loyalty 

factors. The results of the research show that 4 social security indicators are above the average level 

from the point of view of tourists, and there is a strong and statistically significant correlation 

between the social security indicators. In the end, among the loyalty factors, the travel experience 

component with a value of 0.319 had the largest share among other loyalty factors. 
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 یارجگردشگران خ یو وفادار یاجتماع تیامن یشاخص ها نیرابطه ب یبررس
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 دهیچک

جهانگردان  ژهیجذب گردشگران به و یابزرگ بر یگردشگران است و نبود آن چالش یبرا ازهاین نیتر یاز اساس تیامنف: هد و نهیزم
موجب  یاجتماع تیاست؛ فقدان امن یو روان یکه هدف گردشگران از سفر به دست آوردن آرامش روح ییاست. از آن جا یخارج

گردشگران  یبر وفادار یاجتماع تیامن یشاخص ها نیرابطه ب یررسگردشگران خواهد شد . هدف پژوهش حاضر ب رشیکاهش پذ
   است. رازیهر شدر ش یخارج

از  ازیمورد ن یها داده یاست . در جهت گردآور یلیتحل-یفیبر روش توص یو روش انجام آن مبتن یپژوهش کاربردی: بررس روش
بوده  8931در سال  رازی،گردشگران مراجعه کننده به شهر ش یاست. جامعه آمار دهی)پرسشنامه( استفاده گردیدانیو م یاسناد یروشها

گردشگران از  یاجتماع تیسنجش امن یبوده است. برا یچند مرحله ا یو از نوع خوشه ا یروش تصادف قیاز طر یریه گاند روش نمون
و  یهبستگ بی، ضر T یآمار یها داده ها با استفاده از روش لیو تحل هیتجز نیشاخص استفاده شده است. همچن 3در قالب  هیگو 39

 انجام شده است. ونیرگرس لیروش تحل

از نظر گردشگران در سطح باالتر از حد متوسط  قطرار    یاجتماع تیشاخص امن 3که  دهدیپژوهش نشان م جینتا گیری: جهینت وها  افتهی
 یوفطادار  یعامطل هطا   نیدر ب انیوجود دارد. در پا یو معنادار آمار یقو یهمبستگ یاجتماع تیامن یشاخص ها نیب نیداشته و همچن

 داشته است. یعوامل وفادار گرید نیسهم را در ب نیشتریب 983/0مولفه تجربه سفر با مقدار 
 

 ، گردشگری، شیراز.یوفادار ،یاجتماع تیامنها:  واژه دیکل
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 مسأله انیب و مقدمه

 یکی ی(. امروزه گردشگر34: 1331 ،یجهان)است  یو زاده انقالب صنعت یمحصول جامعه کنون ،یگردشگر یهاتجربه

شود  یدر سطح جهان محسوب م یو فرهنگ یاجتماع ،یاز عوامل مهم و برجسته ارتباط و یمهم و مؤثر اقتصاد لیاز مسا

در  یتوسعه رفاه اقتصاد یمؤلفه ها نیاز مهمتر یکیبه  لمبد ی(. در حال حاضر گردشگر21: 1331و همکاران ، ی)فراهان

تعداد گردشگران  ،یارت جهان(. براساس گزارش سازمان تج1331گهر،  یاوریو  دیمؤ یشده است )منصورکشورها  شتریب

 رایدر جهان هستند. ز یاز مقاصد مهم گردشگر یکی(. شهرها 11: 2413او،  یت یدرصد رشد دارد )و 3/0 انهیجهان سال

و ارتباط  تیبستر فعال یشهر ی(. فضاها14: 1331 ،یموتیاند )ت داده یرا در خود جا یاریبس یو فرهنگ یخیتار یجاذبه ها

دارند )خوش  فر و  ییبه شهروندان نقش به سزا تیو دادن احساس امن یبخش تیدر هو جهیاست و در نت گریانسانها با همد

 (.  142: 1332همکاران ،

است.  یرشد و رونق گردشگر عامل مؤثر بر نیمهمتر تیدخالت دارد که امن یعوامل متعدد یتوسعه گردشگر در

دارد  یبر رشد گردشگر یا عمده ریتأث تیامن شیهستند و افزا گریدکیدو مقوله وابسته به  یو رشد و رونق گردشگر تیامن

 است یتوسعه گردشگر یبرا یا نهیفرد و جامعه و زم یا هیپا یو ضرورت ها ازهایاز ن تی(. امن131: 2412هال، )

 شیااست و با افز یو اجتماع یفرد یکارکردها یدارا یشهر یدرگردشگاه ها تی(. احساس امن121: 2411 جوهانسن،)

 (. 111: 2413 ن،یکنند )ژو یم دایتفرج پ یبرا یشتریگونه فضاها، گردشگران فرصت ب نیدر ا تیامن تیفیک

معنا است که شهروندان بتوانند آزادانه جابه جا شوند، با هم ارتباط  نیبه ا یشهر تیاحساس امن یشهر یفضاها در

 نیاز مهمتر یکی(. 01: 1333و همکاران،  یمواجه شوند )لطف با خشونت و آزار ایشوند و  دیبرقرار کنند بدون آن که تهد

گونه مکان ها  نیاست. ا یشهر یها طیشود، مح یگردشگران خارج ینساز ناام نهیتواند زم یکه م ییها و فضاها مکان

 (.  02: 2411 ن،یهستند )زوک ییفضا یامدهایو پ یاجتماع تیامن لیاز مسا یگسترده ا فیگرفتار ط

در  یاجتماع یندهایو فرآ یکیزیف یبه تعامل فضا یشهر تیامن نییدر تب یپردازان شهرساز هیاز نظر زکوبیج نیج 

 ییایجغراف یدر فضا یمل تیکشور نشانگر ثبات و امن کیدر  ی(. توسعه گردشگر33: 1311 کوبز،یدارد )ج دیتأک طیمح

 ،یدر گردشگر تی(.  مالک امن200: 2411 )کاتو، ندک یاست که گردشگران را از نقاط مختلف جهان به خود جلب م

(. 11: 2411 ونو،یلیم یحضور دارند )ماکس یشهر یاست که در فضاها یاحساس شده توسط گردشگران تیسنجش امن

جهانگردان  ژهیجذب گردشگران به و یبزرگ برا یگردشگران است و نبود آن چالش یبرا ازهاین نیتر یاز اساس تیامن

است؛  یو روان یکه هدف گردشگران از سفر به دست آوردن آرامش روح یی(. از آن جا1: 2410 ود،یکلاست )م یخارج

ابتدا بعد  یاجتماع تی(. مفهوم امن241: 2411شد )نونکو،  گردشگران خواهد رشیموجب کاهش پذ یاجتماع تیفقدان امن

شامل  یاجتماع تی(. امن231: 2411است )والچ،  یجمع یخصلت یدارا تینوع امن نیاز جنگ سرد در اروپا مطرح شد و ا

)جوپه،  شود یشامل م زیرا ن یو جان یارتباط ،یستیز تیسالم، امن طیهمچون عدالت، کاهش فقر، مح یعیوس یمؤلفه ها

 تیمطرح شده است و بدون عنصر امن ایدر دن یعامل رونق صنعت گردشگر نیتر به عنوان شاخص تی(. امن242: 2414

کند که  یم دایحضور پ ییو گردشگر در جا دیآیبه عمل نم  سمیصنعت تور ژهیبه و یاقتصاد بخش چیه رد یگذار هیسرما

 (. 124: 1331 ،یشود )شربت نیاو تأم یو مال یجان تیامن

دارد )تنگ،  ییبه سزا ریتأث یخارج یگردشگر یتقاضا زانیاست که در م یمسائل نیاز مهمتر یکی یاجتماع تیامن

سالمت خود، معتقد به  نیگردشگر در تأم تیگردشگر عالوه بر مسئول تیدرباره امن یگردشگر ی(. سازمان جهان10: 2443

حفظ  یجامعه برا یتوانمند یاجتماع تی(. امن01: 2444 انگ،ی)چ باشدیم  زین تیامن نیدر تأم زبانیجامعه م تیمسئول

گردشگران،  تی(. رضا344: 2411)ژوزف،  است یاحتمال ای یواقع داتیمتحول و تهد طیخود در برابر شرا یاساس یهایژگیو

و  یشود )فن یم از شهر مقصد مؤثر واقع داریبه د انیدوستان و آشنا بیبازگشت مجدد، تداوم سفر و ترغ ،یدر وفادار
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در  یمنف غاتیداشته است تبل ریتأث یگردشگر خارج یکه در کاهش وفادار یمسائل نیاز مهمتر یکی(. 33: 1331همکاران، 

 تیفیبا ک یمیارتباط مستق تی(. احساس امن1: 2441 ،ییباشد )توال یم رانیگردشگران در ا یبرا تیوجود امن عدم نهیزم

 رانیا نکهی.  با ادینمایگردشگران فراهم م یبرا یبروز ناامن یرا برا نهیزم اامنن یدارد و فضاها یشهر یدر فضاها طیمح

است، متأسفانه  یو جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگر یگردشگر یجزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه ها

 نی(. همچن11: 1330، مکاراندرصد بوده است )خاکپور و ه کیکمتر از  2414صنعت درسال  نیاز درآمد ا رانیسهم ا

اما با وجود  (؛41: 1333 ،یفرد و زمان یمیزاده، سل ینیاست )بحر ونسکوی یثبت جهان یآثار باستان 11 یدارا رانیکشور ا

در  رانیکشور ا ،یگردشگر یبراساس آمار و اطالعات سازمان جهانکشور،  یشهر یدر فضاها یو فرهنگ یخیتار یجاذبه ها

را به  12رتبه  انهیخاورم یکشورها نیو در ب 31رتبه  یکشور جهان 101 نیدر ب یدر جذب گردشگر خارج 2413سال 

 (.  11: 2413است )اونوتو،  ینیپائ اریبس گاهیبالقوه کشور جا یها یاخود اختصاص داده است که با توجه به توان

و  یخیمتنوع تار یشهر با داشتن جاذبه ها نیدر کشور است. ا یمرکز استان فارس از مراکز گردشگر رازیش شهر

 یمطلوب یها لیسپتان یغن یو فرهنگ یخیتار راثیشهر با م نیبوده است. ا یمورد توجه گردشگران خارج ربازیاز د یفرهنگ

است که جاذبه  یفراوان یگردشگر یجاذبه ها یو اطراف آن دارا رازیدارد. ش یجهت جذب و گسترش گردشگران خارج

 ییباال تیاز اهم یدر جذب گردشگران خارج یشهر یدر فضاها یخیتار یدر رتبه اول قرار دارند . جاذبه ها یخیتار یها

و  رازیدر شهر ش یگردشگران خارج یاجتماع تیاحساس امن زانیسنجش ممطالعه حاضر  یاصل هدفبرخوردار است . 

 پرسش ها پاسخ دهد  نیدارد به ا یپژوهش سع نیا نیاست. همچن یگردشگران خارج یوفادار شیآن بر افزا ریتاث

 است؟ یاز نگرش گردشگران در چه سطح یاجتماع تیامن یشاخص ها تیوضع

 گردشگران دارد؟ یرا بر وفادارا ریتاث نیشتریب یاجتماع تیامن یاز شاخص ها کی کدام

 دارد؟ یشتریب ریسهم و تاث کیوجود دارد و کدام  یچه رابطه ا یبه مقصد گردشگر یوفادار یشاخص ها نیب

 

 پژوهشی نظری مبان 

 یشود. در فرهنگ لغت نامه فارس یم فیتعر دیاز هرگونه تهد یاز ترس، خطر و احساس دور ییبه مفهوم رها تیامن

 یا دهیپد تی(. احساس امن310: 1341 ن،یشده است )مع فیتعر« شدن و در امان بودن منیا» یبه معنا تیامن نیمع

 یو اکتساب ینیع یاز تجربه ها یاحساس ناش نی(. ا123:1334  ،یبی)هزارجر باشدیابعاد گوناگون م یو دارا یروانشناخت

: 1334 ،یبی)هزارجر کنندیگوناگون آن را تجربه م یفراد به صورت ها،ا نیاست؛  بنابرا یرامونیو اوضاع پ طیافراد از شرا

 کنندیم فایآن نقش ا یریدر شکل گ یاجتماع یهمه نهادها یعنیاست  یاجتماع دیتول کیدر واقع  تی(. احساس امن123

سطح  یو ارتقا دیدر تولو ...  سیپل ت،یهمه ارکان جامعه از جمله مردم، حاکم دید نی(. با ا0: 1330و همکاران،  درنژادی)ح

 (. 123: 1334 ،یبیدارند )هزارجر نفکیو ال یدیآن نقش کل

 یدر جامعه به صورت یاجتماع تیاست چرا که اگر امن یاجتماع تیامن ت،ینوع امن نیو مهمتر نیتر از حساس یکی

نخواهد شد  ریتوسعه امکان پذکنند، رشد و  میترس شیخود را بر اساس گذشته خو ندهیباشد که انسان ها نتوانند نمودار آ

بار اصطالح  نینخست ی(. بوزان از مکتب کپنهاک برا131: 1334، ارانو همک یازی)ن ردیگیافراد قرار م الیام ریو تحت تأث

گروه  کیکه بر اساس آن، افراد خود را به عنوان عضو  کندیم انیب ییها یژگیرا به کار برد و آن را حفظ و یاجتماع تیامن

ارائه  یاجتماع تیامن وماز مفه یگوناگون و متنوع اریبس فی(. تعار3: 1333 ،یو کلد ی)احمد کنندیقلمداد م یاجتماع

 به چند نمونه از آنها اشاره شده است: ریشده است که در جدول ز

  



 

 

 

 ....یاجتماع تیامن یشاخص ها نیرابطه ب یبررس

86 
 

 از امنیت اجتماعی  نتعاریف گوناگو. 1جدول
نظریه  تعریف منبع

 پرداز

ست که بحث امنیت اجتماعی را با تأکید بر مسایل اجتماعی، بوزان نخستین فردی ا 10: 2413نیل، 

 اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی مطرح کرده است.

 بوزان

امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش های کسب شده را مشخص می کند و در  11: 2441روزون، 

 می نماید.معنای ذهنی فقدان ترس و وحشت از جمله علیه ارزش ها را معین 

 ولفرز

بین امنیت، هویت و توسعه  امنیت اجتماعی ابزاری برای ایجاد توانمندی در جامعه است و  34: 2411پیتر، 

 جوامع ارتباط مستقیمی وجود دارد.

 ویور

مک  اجتماعی آن است که چگونه جوامع، منافع و هویت شان را خلق و باز تولید می کنند.امنیت امنیت  11: 2443، 8بیلگین

 سوئینی

 امنیت همانند خطر کیفیتی نامشخص دارد و امری نسبی است. 1334:123هزارجریبی،

نسبی بودن مفهوم امنیت بخشی به دلیل انتزاعی بودن و نبود تعریف مشخصی از این مفهوم 

 و بخشی دیگر حاصل پیوند با مفاهیم نسبی دیگری نظیر منافع و بحران میباشد.

 آزگود

 

 تیو همکاران را ارائه نمود که امن یمختار فیتعر توانیم یاجتماع تیگوناگون از امن فیعارت یدر جمع بند

 : کنندیم فیتعر ریرا به شکل ز یاجتماع

و  یانسان یها و ارزش یاساس یها یژگیبه مخاطره افتادن و ای دیبه نداشتن هراس از تهد ،یاجتماع تیامن احساس

 (. 34: 1331و همکاران،  یشود )مختار یمشروع گفته م یها یحقوق و آزاد دینبود ترس از تهد

 (. 11: 2443)وانگ،  دانندیم یدر عرصه گردشگر یرا عامل اصل تیو کاسپار، امن یچون کوهن، جفر یپردازان هینظر

 نیهنگام مسافرت به مقصد خاص. بنابرا یگردشگر یواقع ایادراک شده  تیعبارت است از: مصون یگردشگر تیامن

که  یاقتصاد -یاجتماع یرا در قالب شکاف میجرا نیا پردازان هیوجود دارد که مرتبط با گردشگران است، نظر میجرا از ینوع

 و همکاران(.    نی، ترجمه صحرانش123: 1343 سفلد،کنند )من یم نییو مهمانان وجود دارد تب زبانیم نیب

 یجنبه ها  فیاست، سرقت از گردشگران در رد یقابل  بخشبند یشهر یدر فضاها یو ذهن ینیبه دو بعد ع یناامن

 نی(. مهمتر14: 2441دانست )هال،  یذهن یتوان جزو  جنبه ها یرا م یدر مورد مکان گردشگر تیو احساس امن ینیع

صورت گرفته در مخالفت با گردشگران توسط  میاجر زانیگردشگران شامل: م تیامن نیتأم یبرا یاجتماع یشاخص ها

 یرذهنیتصو د،یگردشگران از بازد یتمندیرضا زانیم ،یدر ارتباط با گردشگر یاجتماع یانحراف ها زانیم زبان،یجامعه م

 (. 23: 2444 ور،یاست )و یگردشگر تیجذاب بیضر د،یگردشگران از مکان مورد بازد

با تمرکز بر  ینمود:. الف( بعد رفتار یبررس توانیم دگاهید 3گردشگران را از  دگاهیگردشگران از د تیامن احساس

دارد؛ ج( در  دیموجود در جامعه تأک یکه به هنجارها یساختار نهیب( در زم ؛یگردشگران و جامعه محل نیروابط متقابل ب

 یت یداشته باشد )و یکننده در جذب گردشگران خارج نییتع نقشتواند  یکه م یشهر یدر فضاها یطیمح طیشرا نهیزم

در  زبانیجامعه م یدارد. آمادگ تیاهم اریبس زیارتباط ن یدر برقرار زبانیقش جامعه معوامل، ن نی(. در کنار ا33: 2413او، 

 یتواند چالشها یاست و م دهیچیپ اریمقصد بس کیو گردشگران در  یجامعه محل نیو روابط ب یگردشگران خارج رشیپذ

 (. 121: 1331کند )محمدپور و همکاران،  جادیا نفعانیذ یرا برا یادیز

،انتخاب شوند.  یاجتماع تیآنها در ارتباط با امن نیشده است که مهم تر یسع قیتحق یشاخص هاانتخاب  در

 یکیزیف تی(، امنهی)پنج گو سیشامل: عملکرد پل ،یاجتماع تیاحساس امن یشاخصها قیتحق نیمستقل ا یرهایمتغ
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 ری( و متغهیحمل و نقل )چهارگو تین(، امهی)پنج گو زبانیتعامل و ارتباط با جامعه م تی(، امنهی)شش گو یشهر یفضاها

است که  نیچن مینشـان ده یگردشگر را به صورت گسترده تر یوفادار میگردشگران است. اگر بخواه یوابسته وفادار

که  یمشتر یعنصر نگرش -2که همان تکرار عمل سفر است؛  یمشتر یعنصر رفتار -1با سه عنصر همراه است:  یوفادار

انتخاب و انجام عمل سفر  یبرا ادیز یها نهیعنصر در دسترس بودن  گز -3ـه انتخاب مقصد است؛ ب نانیهمان تعهد و اطم

گردشگران عبارتند از:  یسنجش وفادار یپژوهش شاخص ها نی(. در ا44: 1331، یو اسد یبه صورت مکرر است )انصار

 .یاز مقصد گردشگر ریخدمات، تصو تیفیاز ک یتمندیتجربه سفر، رضا

 

 ص های مورد استفاده در پژوهشخشا .2جدول

 مؤلفه های تبیین کننده گویه

حضور فعال نیروی انتظامی، مسئولیت پذیری در قبال حوادث، تأمین امنیت جانی و مالی، سرکشی از 

 مراکز اقامتی گردشگران، جلب مساعدت و حفاظت از محل اقامت.
 عملکرد پلیس

 اقامت، فقدان جرم واحساس آرامش و آسودگی خاطر، اطمینان از محل 

گردشگری، تنوع  اهای گردشگری، تداوم بصری فضاهایجنایت در مکان های گردشگری، نظم در فض

 کاربری ها و دسترسی مناسب.

 امنیت فیزیکی

 فضاهای شهری

آمادگی جامعه میزبان در پذیرش گردشگران خارجی، تعامل و ارتباط جامعه میزبان با گردشگران، 

 پذیر، حمایت جامعه میزبان از مشارکت در جذب گردشگران. شهروندان مسئولیت

امنیت تعامل و ارتباط با 

 جامعه میزبان

های حمل ونقل، قابلیت دسترسی برای تمام سنین،  کاهش تصادفات درون و برون شهری، کاهش هزینه

 رعایت قوانین رانندگی از جانب جامعه میزبان.
 امنیت حمل و نقل

 (.1شکل) شودیارائه م ریبه صورت ز قیتحق یپژوهش مدل مفهوم نهیشیپ و ینظر یبر اساس مبان

 

 
 قیتحق یمدل مفهوم .1شکل 



 

 

 

 ....یاجتماع تیامن یشاخص ها نیرابطه ب یبررس

88 
 

 پژوهش نهیشیپ

در شهرستان اسالم آباد  یاجتماع تیامن لیتحل»(، در پژوهش خود تحت عنوان 1331ساربان و همکاران) یدریح

را در توسعه  ریتأث نیشتریبهداشت و سالمت ب تینشان دادند که شاخص امن ،«یبر توسعه گردشگر دیغرب با تأک

 . داشته است یگردشگر

آن بر توسعه  ریگردشگران و تأث تیاحساس امن ییفضا لیتحل»(، با عنوان 1331) این یفیو شر یمطالعه درخش جینتا

توسعه بار  یمال -یو اقتصاد یروان-یاجتماع تی، نشان داد که احساس امن(«ی: شهر ساری)مطالعه مورد یگردشگر

در  تیسطح احساس امن یارتقا یبرا ییراه کارها نیتدو ن،یاثرگذار بوده است. بنابرا 41/4 یدر سطح معنادار یگردشگر

(، بر 1331و همکاران ) یکوزه گرکالج یپژوهش ها جینتا. است یضرور یتوسعه گردشگر یو برنامه ها تیریمد رهیزنج

نامطلوب،  تینشان دهنده امن ،یجاده ا تیآن است که شاخص امن یایگو وانیگردشگران در شهر مر تیاحساس امن یرو

 است.

، به «شهر کاشان یآن بر توسعه گردشگر ریو تأث تیابعاد امن» ی(، در پژوهش خود بر رو1331) این یگلریو ب یانیک

اقامت و  تیفیکسالمت،  ،یکالبد تیامن س،یو عملکرد پل زبانیکه شش عامل نحوه برخورد جامعه م دندیرس جهینت نیا

 ینکته وفادار نیگردشگران را پوشش داده است و ا تیدرصد از امن 10/14 یو آرامش روان یفرد تیامن ،ییرایپذ

 . خواهد داشت یگردشگران را در پ

 تیبر امن یخیتار یبافت ها یکالبد یمؤلفه ها ریتأث یبررس»(، با موضوع 1331و جهانبخش ) ینیرحسیم پژوهش

رتبه  نیدر باالتر یکالبد یگردشگران اختالف وجود دارد اما مؤلفه ها دگاهید نی، نشان داد اگرچه ب«گردشگران یطیمح

 .دارد ریگردشگران تأث تیبر امن یرگذاریتأث

گردشگران  یاجتماع تیعوامل موثر بر احساس امن یبررس»تحت عنوان  یا (، در مقاله1331و همکاران) ینیمشک

احساس  ،یشهر یعموم یدر فضاها تیامن شیکه با افزا افتندیدست  جهینت نی، به ا«(به: شهر طرقی)مطالعه مورد یشهر

و احساس  سینقش پل ریمتغ انیو معنادار م میمستق یرابطها نیشود . همچن یم شتریب زیگردشگران ن یاجتماع تیامن

گردشگران  یاجتماع تیمناحساس ا س،یعملکرد پل شیبا افزا دهدیگردشگران وجود دارد که نشان م یاجتماع تیامن

 . ابدی یم شیافزا

گردشگران در شهر  تیاحساس امن زانیسنجش م»(، در مقاله خود تحت عنوان 1330زاده و همکاران ) لیسماعا

 زانیبر م یادیز اریو رسانه به مقدار بس یانتظام یرویسواد، درآمد، نقش ن الت،یتحص زانیکردند که م انیب ،«زیتبر

 . دارد ریگردشگران تأث یعاجتما تیاحساس امن

 هیاست که ضعف سرما دهیرس جهینت نیبه ا «یگردشگر داریو توسعه پا تیامن»(، در مقاله 1333سبحان ) یمیسل

 ریگردشگران تأث یو وفادار تیبر احساس امن ینامناسب شهر و عدم نظارت انتظام یطراح زبان،یجامعه م یاجتماع

در کالنشهر مشهد نشان داد  یاجتماع تیمسئله امن ی( بر رو1333و همکاران ) ییابخار یدانیم یها یبررس. دارد میمستق

 .دهد یم شیگردشگران را افزا تیامن س،یو به موقع پل نهیکه عملکرد به

گسترش  انینشان داد که م یدر توسعه گردشگر تینقش امن نهی( در زم1333) ییو آقا یپژوهش جسارت در 

و همکاران  یسلطان فهیخل. وجود دارد یمیرابطه مستق یانتظام یرویترش حضور نو گس تیامن شیو افزا یگردشگر

پژوهش نشان داد که  نیدر اصفهان پرداخته اند. ا یگردشگران خارج تیعوامل مؤثر بر احساس امن ی(، به بررس1331)

 یآمار یوستگیگردشگران پ نیدر ب تیدر رسانهها و احساس امن غاتیو تبل یانتظام یرویحضور و عملکرد ن ریدو متغ نیب

 . وجود دارد یمعنادار
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نشان  ،«یبر جذب گردشگران خارج یاجتماع تیامن ریتأث»(، در ارتباط با 1334و همکاران) یوندیشاه مطالعات

 .شهر است نیدر ا یاجتماع تیگردشگران در مسافرت به شهر اصفهان مربوط به امن زهیدرصد از انگ 21که  دهد یم

از آن است که کاهش  یحاک یگردشگران خارج (حمل و نقل) یارتباط تینقش امن ی(، بر رو2413د )کارمون مطالعات

 یسالمندان از عوامل مؤثر بر جذب و وفادار یبرا ژهیبه و نیتمام سن یحمل و نقل برا یدسترس تیتصادفات و قابل

 .باشد یگردشگران م

 تیشهر رم انجام شده است نشان داد که امن یالملل نیگردشگران ب ی( که بر رو2414) مانیرا یپژوهش ها جینتا 

به  یو تنوع دسترس یمثل تداوم بصر یدر کنار عوامل یخیتار یدر مکان ها تیو فقدان جرم و جنا یشهر یفضاها یکیزیف

 افتهی. گردشگران است یبر وفادار رگذاریو عامل تأث ردشگرانگ یاجتماع تیعامل در احساس امن نیامکانات از جمله مؤثر

 سم،یکه در آن ترور یبه دنبال مقاصد امن و اجتناب از مقاصد شتری(، داللت برآن دارد که گردشگران ب2411) ویل یها

 . باشد، هستند یو ناامن تیجرم و جنا

که  افتندیدر زبانیو ارتباط آن با جامعه م یگردشگر تیاثرات امن یخود بر بررس قی(، در تحق2411و همکاران ) وسنام

 .گردشگران دارد نیدر ب تیبر احساس امن یمثبت راتیتأث یعاطف وندیو پ یستگهمب

 تیامن ،یجان تیامن یرهایبر متغ دیباهاما با تأک رینفر از گردشگران جزا صدیس ی(، بر رو2410) رسیپ قاتیتحق

 یکارکردها یارانشان داد که مجموع عوامل ذکر شده د یو درمان یبهداشت تیو امن یانتظام تیامن ،یکیزیف طیمح

 جرج. باشدیم یگردشگران خارج یجذب و وفادار تیو در نها یاجتماع تیمعنادار با احساس امن یو ارتباط آمار رگذاریتأث

در منطقه بزرگ  یزمان تور شهر یدر ط تیو امن یمنیدرک گردشگران از ا یبه بررس ی( در مطالعها2410) نزیو بو

 . اند داشته تیمنطقه احساس رضا یاجتماع تیاز امن انیپاسخ گو تیاد که اکثرنشان د جیاند. نتاپرداخته پتاونیک

جامو و  یدر توسعه گردشگر یاجتماع تیعدم احساس امن ژهیبه و یتیموانع امن ریتاث ی(، به بررس2410) یو وان شاه

 یاسیس یها یبروز ناآرام یولاست  رگذاشتهیبر اقتصاد منطقه تاث ینشان داد که گرچه گردشگر جیپرداخته اند. نتا ریکشم

بر کاهش  یاجتماع یاحساس ناامن ریگردشگران، تاث انیدر م یاجتماع تیو به دنبال آن بروز عدم احساس امن یو اجتماع

 . جذب گردشگران کامال آشکار است

نبود  از جمله یجهان سوم و مشکالت گردشگر یدر کشورها یگردشگر تیوضع یبه بررس یا (، در  مقاله2412) داس

 .کرده است دیتأک یگردشگر سیپل جادیا قیپرداخته و بر لزوم توجه دولت از طر تیامن

 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف

هکتار  1144یقلمرو مکانی این پژوهش، شیراز می باشد. شهر شیراز که در مرکز استان فارس قرار گرفته است دارا

استان فارس و  یدر بخش مرکز رازی. شهر شباشدیم 1331ال نفر در س 1144444 تیو جمع یمنطقه شهر 11مساحت، 

شهر از سمت  نیدارد. ا یمعتدل یشده و آب وه ا اقعزاگرس و یو در منطقه کوهستان ایاز سطح در یمتر1021در ارتفاع 

 محدود (زاگرس یاز رشته کوه ها) یبمو، سبزپوشان، چهل مقام و باباکوه یغرب به کوه دراک ، از سمت شمال به کوه ها

 (.2شکل) شده است
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نقشه محدوده مورد مطالعه.1شکل  

  پژوهششناسی  روش

کند. متد  یابیسنجش و ارز رازیرا در شهرش یگردشگران خارج یاجتماع تیامن تیپژوهش در نظر دارد تا وضع نیا

 قینیاز پژوهش از طراسـت. گردآوری اطالعات مورد  یکاربرد قاتیو ازلحاظ هدف، از نوع تحق یلتحلی – یفیپژوهش توص

 یو در چارچوب روش کم یکیتئور یمنظور فراهم ساختن مبان بهمطالعات دقیق کتابخانه ای )استفاده از اسناد و مدارک( 

پرسشنامه از  ییایو پا یی)مشاهده مستقیم، پرسشنامه و مصاحبه( استوار است. به منظور سنجش روا شیبر تکنیک پیما

 13/4 هوابست ریو متغ 41/4مستقل پزوهش مقدار  یها ریمتغ یته شد که مقدار آلفا براکرونباخ بهره گرف یروش آلفا

در  رازیاست که به شهر ش یپزوهش شامل گردشگران یمناسب دارد. جامعه آمار ییایو پا یمحاسبه شد که نشان از روا

 یا چند مرحله یو خوشه ا یتصادف حجم نمونه از روش نییشهر سفر کرده اند. برای تع نیبه ا 1334سه ماه اخر سال  یط

 یتیشاخص امن تیبرای سنجش وضع یبررس نی. در ادیگرد عیتوز وپرسشنامه محاسبه  244استفاده شد که تعداد 

 تیاحساس امن یشاخص ها یابیبه ارز یتک نمونه ا tو آزمون  ونیگذار ازنظر گردشگران در شهر با استفاده از رگرسریتاث

 تیو امن یشهر یفضا یکیزیف تیزبان،منیتعامل و ارتباط با جامعه م تی، امن سینه عملکرد پلگا 0در ابعاد  یاجتماع

 استفاده شده است. SPSSوتحلیل اطالعات ازنرم افزار  هیو نقل پرداخته و به منظور تجز حمل

 

 و ابعاد پژوهش رهایمتغ ییایپا بیضرا .3جدول

 ضریب

 پایایی متغیر

 ضریب

 پایایی

 تعداد

 سؤال
 متغیر دابعا

81/4  

14/4  عملکرد پلیس 13 

 امنیت اجتماعی احساس
41/4  امنیت تعامل و ارتباط 11 

11/4  امنیت فیزیکی فضاهای شهری 11 

43/4  امنیت حمل و نقل 10 

68/4  13/4  توسعه گردشگری شهری جذب گردشگران 14 
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 ها افتهی لیتحل
 های توصیفی  یافته

درصد  20.31درصد را مردان و نیز  11.13نفر ، 244ویان نشان میدهد که از مجموع های فردی پاسخگ بررسی ویژگی

 دهند.  را زنان تشکیل می

 های تحلیلی یافته

از  شهر شیرازدر امنیت اجتماعی گردشگران های  ، روابط بین مولفهامنیت اجتماعی در این قسمت به تحلیل وضعیت 

 : شود میدیدگاه جامعه نمونه پرداخته 

   امنیت اجتماعی گردشگران سطح  ضعیتو 

ای  تک نمونه tاز نگاه جامعه نمونه از روش  امنیت اجتماعی گردشگران در شهر شیرازدر راستای سنجش وضعیت 

که این مقدار  است  13/3برابر  شهردر  امنیت اجتماعینشان میدهد میانگین  (4)استفاده شده است .همانگونه که جدول 

( بر این اساس می توان گفت T ،4441/4=p-value=131/22باشد اختالف معناداری دارد ) می 3از میانگین مالک که عدد 

بر اساس دیدگاه جامعه نمونه باالتر از حد متوسط قرار دارد. همچنین به تفکیک هر یک از  شهر شیرازدر امنیت اجتماعی

مولفه در نظر گرفته پژوهش، مقدار میانگین محاسبه شده باالتر از حد  0نست که در هر ها نیز محاسبات بیانگر آ مولفه

 .   (p-value <41/4) باشد متوسط بوده که این محاسبات معنادار می

 

نتایج آزمون تی تک. 0جدول (3)میانگین مالک=  از نظر گردشگران امنیت اجتماعیای وضعیت  نمونه   

 مولفه  تعداد نماگر  میانگین راف استانداردانح  tمقدار  سطح معناداری 

 عملکرد پلیس 0 3/68 788/4 877/18 4441/4

 امنیت تعامل و ارتباط 3 04/3 862/4 415/8 4441/4

 امنیت فیزیکی فضاهای شهری 3 31/3 847/4 664/7 4441/4

 امنیت حمل و نقل 0 58/3 708/4 356/16 4441/4

 ل ک 18 73/3 556/4 136/22 4441/4

 

  امنیت اجتماعی و وفاداری گردشگرانهای  بررسی رابطه بین مولفه

همان طوری که در جدول  امنیت اجتماعیبر اساس نتایج حاصل از ضریب هبستگی در بررسی روابط بین چهار مولفه    

که رابطه  هریامنیت فیزیکی فضاهای شو عملکرد پلیس آورده شده است، مالحظه میشود که جز در بین دو مولفه  (1)

های پژوهش رابطه معنادار مستقیم آماری در سطح  در بین سایر مولفه (P value>(0/05وجود دارد اما معنادار نمیباشد

نیز افزایش  امنیت اجتماعیهای  ها، دیگر مولفه بعبارتی با افزایش هر یک از مولفه ((P value<0/05وجود دارد  001/0آلفا 

امنیت های  ها بیشترین همبستگی مربوط به مولفه ایج نشان از آن دارد که در بین مولفهپیدا کرده است. همچنین نت

امنیت تعامل و ارتباط با امنیت های  بستگی مربوط به مولفهمو کمترین میزان ه 442/0با مقدار همبستگی  تعامل و ارتباط

  است. 248/0با همبستگی برابر  فیزیکی در فضاهای شهری
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 اجتماعی امنیتهای  ضریب همبستگی پیرسون درباره رابطه بین مولفهنتایج . 5جدول 

امنیت حمل و 

 نقل

امنیت فیزیکی فضاهای 

 شهری

امنیت تعامل و 

 ارتباط

عملکرد 

 پلیس
 مولفه ارزشها

0/442** 0/248** 0/291** 1 
ضریب 

 امنیت تعامل و ارتباط همبستگی

 سطح معناداری  0/001 0/001 0/001

0/323** 0/095 1 0/291** 
ضریب 

 عملکرد پلیس همبستگی

 سطح معناداری 0/001  0/088 0/001

0/249 1 0/095 0/248 
ضریب 

 همبستگی
امنیت فیزیکی فضاهای 

 شهری
 سطح معناداری 0/001 0/088  0/001

1 0/249** 0/323 0/442 
ضریب 

 امنیت حمل و نقل همبستگی

 سطح معناداری 0/001 0/001 0/001 

 

 وفاداری گردشگرانها در میزان  ی تأثیر هر یک از مولفهبررس

 چندمتغیرهرگرسیون  آزموناز  امنیت اجتماعیگانه در میزان  0های  به منظور بررسی تأثیر و اهمیت نسبی مولفه   

ست چرا نتایج ازمون رگرسیون خطی چند متغیره نشان میدهد مدل براورد شده از نظر آماری معنادار ااستفاده شده است. 

باشد  می 11/4باشد مقدار ضریب تعیین برابر  می 444/4و مقدار سطح معناداری آن برابر  334/23برابر  tکه مقدار آماره 

درصد از تغییرات امنیت اجتماعی توسط متغیرهای مستقل تبیین می گیردد. از یافته های مربوط به  11که نشان می دهد 

تمامی مولفه ها اثر معنادار و مثبت بر امنیت اجتماعی و وفادارای گردشگران دارند  ضرایب برآورد شده چنان برمی آید که

(41/4> p-val ue .) 

 احساس امنیت اجتماعیاز تأثیر شاخص ها بر  رهآزمون رگرسیون چندمتغی. 7جدول 

R
2 F Sig T  ضرایب استاندراد

 نشده

ضرایب استاندارد 

 شده

شاخص 

 ها

 

  B Std. error Beta 

 عملکرد پلیس 488/4 420/4 257/4 103/0 444/4 388/23 65/4

 امنیت تعامل و ارتباط 486/4 425/4 164/4 845/3 444/4

امنیت فیزیکی فضاهای  131/4 420/4 238/4 518/5 444/4

 شهری

 امنیت حمل و نقل 187/4 428/4 183/4 648/7 444/4
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  وفاداریل گیری عوامل موثر بر شک رابطه بین بررسی و تحلیل

کیفیت ، رضایت مندی از تجربه سفرعامل  سه وفاداریعوامل موثر بر شکل گیری  رابطه بین در راستای شناخت

اند که با استفاده از ضریب همبستگی به بررسی رابطه بین آنها با  انتخاب شده تصویر از مقصد گردشگریو نیز  خدمات

عامل با سرمایه  سهخصوص نتایج نشان از وجود رابطه معنادار آماری بین هر پرداخته شده است. در این  وفاداریمیزان 

که بیشترین و کمترین میزان همبستگی به ترتیب مربوط به عامل رضایتمندی از  (P value<0/05 )اجتماعی را دارد 

 است.  313/4با ضریب برابر  تجربهو  242/4با ضریب برابر  خدماتکیفیت 

 

  تجربه سفر و وفاداری به مقصد گردشکرین همبستگی بی. 6جدول 

 آزمون همبستگی پیرسون تجربه سفر وفادارای به مقصد گردشگری

318/4  همبستگی  بضری 1 

 ارید یمعن --- 0/001 به مقصد گردشگری وفاداری

244 244 N 

 

  کیفیت خدمات و وفاداری به مقصد گردشگریرضایت از همبستگی بین . 8جدول 

 آزمون همبستگی پیرسون رضایت از کیفیت خدمات مقصد گردشگری بهوفاداری 

282/4  همبستگی  بضری 1 

 ارییدمعن --- 0/001 به مقصد گردشگریوفاداری 

244 244 N 

 

  تصویر از مقصد گردشگری و وفاداریجدول همبستگی بین . 8جدول 

 پیرسونآزمون همبستگی  تصویر از مقصد گردشگری به مقصد گردشگری وفاداری

288/4  همبستگی  بضری 1 

 ارییدمعن --- 0/001 به مقصد گردشگری وفاداری

244 244 N 

 

 بررسی رابطه بین جنسیت و رضایتمندی از امنیت اجتماعی

ترتیبی قرار دارند از ازمون خی -بررسی رابطه بین دومتغیر جنسیت و امنیت اجتماعی که در مقیاس اسمی به منظور

درصد اطمینان وجود  31/4با  41/4که میزان آن از سطح اطمینان کمتر از  sigاست.باتوجه به میزان  دو استفاده شده

(نشان میدهد که میزان امنیت اجتماعی در 14رابطه بین دو متغیر نتیجه گرفته میشود نتایج آزمون کراس تب)جدول

 مقصد گردشگری در بین مردان بیشتر بوده است.. باشد که نشان از آن ارد که وفادارای به این مردان بیشتر از زنان می
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  امنیت اجتماعی. جدول همبستگی بین جنسیت و 14جدول 

 آزمون خی دو ار ارزشدمق ارید یمعن درجه آزادی

 خیدو-پیرسون 21/386 0/002 187

 النسبت احتم 21/919 0/005 187

 خطی ب  خطی  هرابط 5/716 0/017 1

 

  امنیت اجتماعیبرای رابطۀ جنس و  . آزمون کراس تب11جدول 

 آزمون کراس تب ادخیلی زی ادزی سطومت مک مخیلی ک

 زن تعداد 14 69 99 18 11

2/5  5/8  8/07  6/32  7/7   درصد 

 مرد تعداد 33 54 57 23 5

8/2  0/13  1/33  0/31  2/18   درصد 

2/0  6/14  8/04  32 2/12  جمع درصد 

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت

که اشاره شد، امنیت اجتماعی مبین حالتی است که احساس تهدید و نگرانی در افراد ایجاد نشود و افراد  گونه همان

دریک جامعه احساس امنیت نمایند. این موضوع در خصوص گردشگران ورودی به یک جامعه نیز مصداق دارد. تحقیقات 

سزایی برخوردار می باشد. با توجه به حجم نشان می دهد برای گردشگران خارجی امنیت مقصد گردشگری از اهمیت ب

باالی گردشگران در سال های اخیر، گردشگری توانسته است خود را به عنوان یکی از بزرگترین صنایع در دنیا معرفی 

، به عنوان سومین صنعت بزرگ دنیا  2411نماید و همانطور که گفته شد براساس آمار سازمان جهانی گردشگری در سال 

ت و خودروسازی، قرار میگیرد.در تحقیق حاضر، به دلیل موانع و محدودی تهای پژوهشی، تالش شده است تا به بعد از نف

مهم روابط انسانی اشاره شود که می تواند زمینه ساز مشارکت و همکاری  یامنیت اجتماعی به عنوان یکی از جنبه ها

ز طریق ایجاد تصویر دهنی مطلوب شود. به بیان دیگر گسترده بین المللی علی الخصوص در حوزه جذب گردشگر خارجی ا

می توان گفت که اعتماد و امنیت در یک جامعه، چارچوب اساسی آن جامعه را تشکیل می دهد که می تواند زمینه 

 نقتعامالت مثبت و سازنده را برای اعضای آن جامعه در ابعاد مختلف گسترش دهد. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی 

نماگر در قالب چهار  03گردشگران میباشد. در پژوهش حاضر با انتخاب  یگذار و حیاتی امنیت اجتماعی بروفاداراش اثر

گردشگران  یآن بر وفادارا یریکه در شکل گ یعوامل زیو ن یاجتماع تیامن تیو شناخت وضع یبه بررس یمولفه اصل

از نظر گردشگران باالتر  رازیدر شهر ش یاجتماع تیکه امنداد  شانبه دست آمده ن جیموثر است، پرداخته شد. نتا یخارج

مولفه  0 نیب یهمبستگ یدارد. بررس زبانیمناسب گردشگران به جامعه م یاز حد متوسط قرار دارد که نشان از وفادارا

ش نشان داد پژوه جیانت نیوجود دارد .همچن یآمار میآنها رابطه معنادار مستق نینشان داد که در ب یاجتماع تیامن یاصل

 زانیارتباط متقابل در م تیو امن یشهر یفضاها یکیزیف تیحمل و نقل، امن تیامن س،یچهار مولفه عملکرد پل نیکه در ب

نشان  جینتا .باشد ی( م211/4)با مقدار  سیسهم مربوط به مولفه عملکرد پل نیشتریداشته و ب ریشهر تاث یاجتماع تیامن

قرار دارند. در  یاجتماع تیاز امن یمردان نسبت به زنان در سطح باال تر یاجتماع تینام زانیعامل جنس و م نیداد از ب

 ینیرحسیم یها با پژوهشها افتهی نیوجود دارد. ا یرابطه معنادار آمار یبه مقصد گردشگر یوفادار یشاخص ها نیب انیپا

گردشگران  تیرضا شیفوق در افزا عوامل وعهدارد. مجم ی(، همخوان2411)وی(، ل2414)مانی(، را1331و جهانبخش) 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 

 

 
  1041تابستان   8، شماره پیاپی 2شماره  ،3دوره           

08 

 

فراهم خواهد آورد. در  رازیرا در شهرش یآنها مؤثر بوده و موجبات توسعه گردشگر یوفادار شیو به دنبال آن افزا یخارج

از سفر به  یکه تجربه قبل یقبل یافزود که حفظ گردشگران خارج دیبا یبطور کل ،یبه مقصد گردشگر یرابطه با وفادار

بخش از گردشگران  نیا یاگر بر رو نیاست. بنابرا دیجد یشته اند ، آسانتر از جذب گردشگران خارجدا رازیشهر ش

 نیداشت. بنابرا میخواه دیجذب گردشگران جد یبرا یگذار هینسبت به سرما یکمتر یها نهیهز شود، یگذار هیسرما

 رایدارد. ز یدار یمعن و میارتباط مستقگردشگر  بو جذ ،یاز ماندگار تینرخ حما شیبا افزا یگردشگران خارج تیرضا

 .اند کرده دیاست که قبال از آن مکانها  بازد یمتک یبه گردشگران یمقاصد گردشگر شتریب

های احساس امنیت اجتماعی (عملکرد پلیس ،امنیت فیزیکی  دهد بین مولفه طور که نتایج تحقیق نشان می همان

ه میزبان، امنیت حمل و نقل) با وفاداری گردشگران رابطه مستقیم و فضاهای شهری، امنیت تعامل و ارتباط با جامع

های احساس امنیت اجتماعی سبب افزایش وفاداری گردشگران خارجی  پیوستگی معنادار آماری وجود دارد و تقویت مولفه

 گردد:  ه میهای تحقیق ،پیشنهادات زیر در جهت افزایش امنیت اجتماعی گردشگران ارائ گردد. مبتنی بر یافته می

 پذیری  بهبود امنیت پلیسی با حضور فعال پلیس و حفاظت از محل اقامت گردشگران خارجی و نشان دادن مسئولیت

احساس امنیت اجتماعی میگردد.  نیروی انتظامی در قبال حوادث به گردشگران خارجی که منجر به تقویت مولفههای

، تمرکز خود را به سمت این موضوع اثرگذارتر سوق شیرازهر پیشنهاد میشود که متولیان حوزه گردشگری در سطح ش

  دهند.

 ها و مؤثر سازی و در  عوامل مربوط به امنیت در افزایش رضایت گردشگران نقش اساسی دارند. توجه به این گزینه

قابل مواردی ایجاد تمهیدات الزم برای افزایش امنیت محل سکونت گردشگران خارجی با ایجاد همکاری فعال و مت

  میان پلیس و شهروندان محلی. 

 های تعاملی در جهت افزایش آگاهی و استفاده از توان محلی شهر با توجه به نقش کلیدی آن در توسعه  برقراری کارگاه

  گردشگری.

  ایجاد تابلوهای راهنما و عالئم نشانهای مناسب به زبان انگلیسی در فضاهای گردشگری جهت ایجاد نظم در این فضاها

  القای احساس امنیت بیشتر به گردشگران خارجی. و

 ارائه خدمات مناسب به گردشگران خارجی. و تبلیغ از طریق  ارائه خدمات بهتر در رسانه های جمعی. زیرا عاملی است

 . میشود شیرازبر افزایش احساس امنیت گردشگران خارجی که در نهایت موجب ورود بیشتر گردشگر خارجی به شهر 
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