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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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 .1دانشجوی دکتری شهرسازی ،واحد اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران
تاریخ دریافت 1041/45/20 :تاریخ پذیرش1041/45/26 :

چکیده
زمینه و هدف :امنیت از اساسی ترین نیازها برای گردشگران است و نبود آن چالشی بزرگ برای جذب گردشگران به ویژه جهانگردان
خارجی است .از آن جایی که هدف گردشگران از سفر به دست آوردن آرامش روحی و روانی است؛ فقدان امنیت اجتماعی موجب
کاهش پذیرش گردشگران خواهد شد  .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص های امنیت اجتماعی بر وفاداری گردشگران
خارجی در شهر شیراز است.
روش بررسی :پژوهش کاربردی و روش انجام آن مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است  .در جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از
روشهای اسنادی و میدانی(پرسشنامه) استفاده گردیده است .جامعه آماری ،گردشگران مراجعه کننده به شهر شیراز در سال  8931بوده
اند روش نمونه گیری از طریق روش تصادفی و از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است .برای سنجش امنیت اجتماعی گردشگران از
 39گویه در قالب  3شاخص استفاده شده است .همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری  ، Tضریب هبستگی و
روش تحلیل رگرسیون انجام شده است.
یافتهها و نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد که  3شاخص امنیت اجتماعی از نظر گردشگران در سطح باالتر از حد متوسط قطرار
داشته و همچنین بین شاخص های امنیت اجتماعی همبستگی قوی و معنادار آماری وجود دارد .در پایان در بین عامطل هطای وفطاداری
مولفه تجربه سفر با مقدار  0/983بیشترین سهم را در بین دیگر عوامل وفاداری داشته است.
کلید واژهها :امنیت اجتماعی ،وفاداری ،گردشگری ،شیراز.
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مقدمه و بیان مسأله
تجربههای گردشگری ،محصول جامعه کنونی و زاده انقالب صنعتی است (جهانی .)34 :1331 ،امروزه گردشگری یکی

از مسایل مهم و مؤثر اقتصادی و از عوامل مهم و برجسته ارتباطی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان محسوب می شود
(فراهانی و همکاران  .)21 :1331،در حال حاضر گردشگری مبدل به یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه رفاه اقتصادی در
بیشتر کشورها شده است (منصوری مؤید و یاوری گهر .)1331 ،براساس گزارش سازمان تجارت جهانی ،تعداد گردشگران
جهان سالیانه  0/3درصد رشد دارد (وی تی او .)11 :2413 ،شهرها یکی از مقاصد مهم گردشگری در جهان هستند .زیرا
جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری را در خود جای دادهاند (تیموتی .)14 :1331 ،فضاهای شهری بستر فعالیت و ارتباط
انسانها با همدیگر است و در نتیجه در هویت بخشی و دادن احساس امنیت به شهروندان نقش به سزایی دارند (خوش فر و
همکاران .)142 :1332،
در توسعه گردشگری عوامل متعددی دخالت دارد که امنیت مهمترین عامل مؤثر بررشد و رونق گردشگری است.
امنیت و رشد و رونق گردشگری دو مقوله وابسته به یکدیگر هستند و افزایش امنیت تأثیر عمدهای بر رشد گردشگری دارد
(هال .)131 :2412 ،امنیت از نیازها و ضرورت های پایهای فرد و جامعه و زمینه ای برای توسعه گردشگری است
(جوهانسن .)121 :2411 ،احساس امنیت درگردشگاه های شهری دارای کارکردهای فردی و اجتماعی است و با افزایش
کیفیت امنیت در این گونه فضاها ،گردشگران فرصت بیشتری برای تفرج پیدا می کنند (ژوین.)111 :2413 ،
در فضاهای شهری احساس امنیت شهری به این معنا است که شهروندان بتوانند آزادانه جابه جا شوند ،با هم ارتباط
برقرار کنند بدون آن که تهدید شوند و یا با خشونت و آزار مواجه شوند (لطفی و همکاران .)01 :1333 ،یکی از مهمترین
مکانها و فضاهایی که می تواند زمینه ساز ناامنی گردشگران خارجی شود ،محیط های شهری است .این گونه مکان ها
گرفتار طیف گسترده ای از مسایل امنیت اجتماعی و پیامدهای فضایی هستند (زوکین.)02 :2411 ،
جین جیکوبز از نظریه پردازان شهرسازی در تبیین امنیت شهری به تعامل فضای فیزیکی و فرآیندهای اجتماعی در
محیط تأکید دارد (جیکوبز .)33 :1311 ،توسعه گردشگری در یک کشور نشانگر ثبات و امنیت ملی در فضای جغرافیایی
است که گردشگران را از نقاط مختلف جهان به خود جلب می کند (کاتو .)200 :2411 ،مالک امنیت در گردشگری،
سنجش امنیت احساس شده توسط گردشگرانی است که در فضاهای شهری حضور دارند (ماکسی میلیونو.)11 :2411 ،
امنیت از اساسی ترین نیازها برای گردشگران است و نبود آن چالشی بزرگ برای جذب گردشگران به ویژه جهانگردان
خارجی است (مکلیود .)1 :2410 ،از آن جایی که هدف گردشگران از سفر به دست آوردن آرامش روحی و روانی است؛
فقدان امنیت اجتماعی موجب کاهش پذیرش گردشگران خواهدشد (نونکو .)241 :2411 ،مفهوم امنیت اجتماعی ابتدا بعد
از جنگ سرد در اروپا مطرح شد و این نوع امنیت دارای خصلتی جمعی است (والچ .)231 :2411 ،امنیت اجتماعی شامل
مؤلفه های وسیعی همچون عدالت ،کاهش فقر ،محیط سالم ،امنیت زیستی ،ارتباطی و جانی را نیز شامل میشود (جوپه،
 .)242 :2414امنیت به عنوان شاخصترین عامل رونق صنعت گردشگری در دنیا مطرح شده است و بدون عنصر امنیت
سرمایه گذاری در هیچ بخش اقتصادی به ویژه صنعت توریسم به عمل نم یآید و گردشگر در جایی حضور پیدا می کند که
امنیت جانی و مالی او تأمین شود (شربتی.)124 :1331 ،
امنیت اجتماعی یکی از مهمترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگری خارجی تأثیر به سزایی دارد (تنگ،
 .)10 :2443سازمان جهانی گردشگری درباره امنیت گردشگر عالوه بر مسئولیت گردشگر در تأمین سالمت خود ،معتقد به
مسئولیت جامعه میزبان در تأمین امنیت نیز م یباشد (چیانگ .)01 :2444 ،امنیت اجتماعی توانمندی جامعه برای حفظ
ویژگیهای اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات واقعی یا احتمالی است (ژوزف .)344 :2411 ،رضایت گردشگران،
در وفاداری ،بازگشت مجدد ،تداوم سفر و ترغیب دوستان و آشنایان به دیدار از شهر مقصد مؤثر واقع می شود (فنی و
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همکاران .)33 :1331 ،یکی از مهمترین مسائلی که در کاهش وفاداری گردشگر خارجی تأثیر داشته است تبلیغات منفی در
زمینه عدم وجود امنیت برای گردشگران در ایران می باشد (توالیی .)1 :2441 ،احساس امنیت ارتباط مستقیمی با کیفیت
محیط در فضاهای شهری دارد و فضاهای ناامن زمینه را برای بروز ناامنی برای گردشگران فراهم مینماید .با اینکه ایران
جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است ،متأسفانه
سهم ایران از درآمد این صنعت درسال  2414کمتر از یک درصد بوده است (خاکپور و همکاران  .)11 :1330،همچنین
کشور ایران دارای  11آثار باستانی ثبت جهانی یونسکو است (بحرینی زاده ،سلیمی فرد و زمانی)41 :1333 ،؛ اما با وجود
جاذبه های تاریخی و فرهنگی در فضاهای شهری کشور ،براساس آمار و اطالعات سازمان جهانی گردشگری ،کشور ایران در
سال  2413در جذب گردشگر خارجی در بین  101کشور جهانی رتبه  31و در بین کشورهای خاورمیانه رتبه  12را به
خود اختصاص داده است که با توجه به توانای های بالقوه کشور جایگاه بسیار پائینی است (اونوتو.)11 :2413 ،
شهر شیراز مرکز استان فارس از مراکز گردشگری در کشور است .این شهر با داشتن جاذبه های متنوع تاریخی و
فرهنگی از دیرباز مورد توجه گردشگران خارجی بوده است .این شهر با میراث تاریخی و فرهنگی غنی پتانسیلهای مطلوبی
جهت جذب و گسترش گردشگران خارجی دارد .شیراز و اطراف آن دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است که جاذبه
های تاریخی در رتبه اول قرار دارند  .جاذبه های تاریخی در فضاهای شهری در جذب گردشگران خارجی از اهمیت باالیی
برخوردار است  .هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران خارجی در شهر شیراز و
تاثیر آن بر افزایش وفاداری گردشگران خارجی است .همچنین این پژوهش سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد
وضعیت شاخص های امنیت اجتماعی از نگرش گردشگران در چه سطحی است؟
کدام یک از شاخص های امنیت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر وفادارای گردشگران دارد؟
بین شاخص های وفاداری به مقصد گردشگری چه رابطه ای وجود دارد و کدام یک سهم و تاثیر بیشتری دارد؟

مبانی نظری پژوهش
امنیت به مفهوم رهایی از ترس ،خطر و احساس دوری از هرگونه تهدید تعریف می شود .در فرهنگ لغت نامه فارسی
معین امنیت به معنای «ایمن شدن و در امان بودن» تعریف شده است (معین .)310 :1341 ،احساس امنیت پدیده ای
روانشناختی و دارای ابعاد گوناگون میباشد (هزارجریبی .)123:1334 ،این احساس ناشی از تجربه های عینی و اکتسابی
افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است؛ بنابراین ،افراد به صورت های گوناگون آن را تجربه میکنند (هزارجریبی:1334 ،
 .)123احساس امنیت در واقع یک تولید اجتماعی است یعنی همه نهادهای اجتماعی در شکل گیری آن نقش ایفا میکنند
(حیدرنژاد و همکاران .)0 :1330 ،با این دید همه ارکان جامعه از جمله مردم ،حاکمیت ،پلیس و  ...در تولید و ارتقای سطح
آن نقش کلیدی و الینفک دارند (هزارجریبی.)123 :1334 ،
یکی از حساسترین و مهمترین نوع امنیت ،امنیت اجتماعی است چرا که اگر امنیت اجتماعی در جامعه به صورتی
باشد که انسان ها نتوانند نمودار آینده خود را بر اساس گذشته خویش ترسیم کنند ،رشد و توسعه امکان پذیر نخواهد شد
و تحت تأثیر امیال افراد قرار میگیرد (نیازی و همکاران  .)131 :1334،بوزان از مکتب کپنهاک برای نخستین بار اصطالح
امنیت اجتماعی را به کار برد و آن را حفظ ویژگیهایی بیان میکند که بر اساس آن ،افراد خود را به عنوان عضو یک گروه
اجتماعی قلمداد میکنند (احمدی و کلدی .)3 :1333 ،تعاریف بسیار گوناگون و متنوعی از مفهوم امنیت اجتماعی ارائه
شده است که در جدول زیر به چند نمونه از آنها اشاره شده است:
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جدول. 1تعاریف گوناگون از امنیت اجتماعی
نظریه

تعریف

منبع

پرداز
بوزان

بوزان نخستین فردی است که بحث امنیت اجتماعی را با تأکید بر مسایل اجتماعی،

نیل10 :2413 ،

اقتصادی ،سیاسی و زیست محیطی مطرح کرده است.
ولفرز

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

روزون11 :2441 ،

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

امنیت اجتماعی ابزاری برای ایجاد توانمندی در جامعه است و بین امنیت ،هویت و توسعه

پیتر34 :2411 ،

جوامع ارتباط مستقیمی وجود دارد.
امنیت امنیت اجتماعی آن است که چگونه جوامع ،منافع و هویت شان را خلق و باز تولید می کنند.
مک

بیلگین11 :2443 ،8

سوئینی
آزگود

امنیت همانند خطر کیفیتی نامشخص دارد و امری نسبی است.

هزارجریبی123:1334،

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.

در جمع بندی تعاریف گوناگون از امنیت اجتماعی میتوان تعریف مختاری و همکاران را ارائه نمود که امنیت
اجتماعی را به شکل زیر تعریف میکنند:
احساس امنیت اجتماعی ،به نداشتن هراس از تهدید یا به مخاطره افتادن ویژگیهای اساسی و ارزشهای انسانی و
نبود ترس از تهدید حقوق و آزادیهای مشروع گفته می شود (مختاری و همکاران.)34 :1331 ،
نظریه پردازانی چون کوهن ،جفری و کاسپار ،امنیت را عامل اصلی در عرصه گردشگری میدانند (وانگ.)11 :2443 ،
امنیت گردشگری عبارت است از :مصونیت ادراک شده یا واقعی گردشگری هنگام مسافرت به مقصد خاص .بنابراین
نوعی از جرایم وجود دارد که مرتبط با گردشگران است ،نظریهپردازان این جرایم را در قالب شکافی اجتماعی -اقتصادی که
بین میزبان و مهمانان وجود دارد تبیین می کنند (منسفلد ،123 :1343 ،ترجمه صحرانشین و همکاران).
ناامنی به دو بعد عینی و ذهنی در فضاهای شهری قابل بخشبندی است ،سرقت از گردشگران در ردیف جنبه های
عینی و احساس امنیت در مورد مکان گردشگری را می توان جزو جنبه های ذهنی دانست (هال .)14 :2441 ،مهمترین
شاخص های اجتماعی برای تأمین امنیت گردشگران شامل :میزان جرایم صورت گرفته در مخالفت با گردشگران توسط
جامعه میزبان ،میزان انحراف های اجتماعی در ارتباط با گردشگری ،میزان رضایتمندی گردشگران از بازدید ،تصویرذهنی
گردشگران از مکان مورد بازدید ،ضریب جذابیت گردشگری است (ویور.)23 :2444 ،
احساس امنیت گردشگران از دیدگاه گردشگران را از  3دیدگاه میتوان بررسی نمود .:الف) بعد رفتاری با تمرکز بر
روابط متقابل بین گردشگران و جامعه محلی؛ ب) در زمینه ساختاری که به هنجارهای موجود در جامعه تأکید دارد؛ ج) در
زمینه شرایط محیطی در فضاهای شهری که می تواند نقش تعیین کننده در جذب گردشگران خارجی داشته باشد (وی تی
او .)33 :2413 ،در کنار این عوامل ،نقش جامعه میزبان در برقراری ارتباط نیز بسیار اهمیت دارد .آمادگی جامعه میزبان در
پذیرش گردشگران خارجی و روابط بین جامعه محلی و گردشگران در یک مقصد بسیار پیچیده است و می تواند چالشهای
زیادی را برای ذینفعان ایجاد کند (محمدپور و همکاران.)121 :1331 ،
در انتخاب شاخص های تحقیق سعی شده است که مهم ترین آنها در ارتباط با امنیت اجتماعی ،انتخاب شوند.
متغیرهای مستقل این تحقیق شاخصهای احساس امنیت اجتماعی ،شامل :عملکرد پلیس (پنج گویه) ،امنیت فیزیکی
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فضاهای شهری (شش گویه) ،امنیت تعامل و ارتباط با جامعه میزبان (پنج گویه) ،امنیت حمل و نقل (چهارگویه) و متغیر
وابسته وفاداری گردشگران است .اگر بخواهیم وفاداری گردشگر را به صورت گسترده تری نشـان دهیم چنین است که
وفاداری با سه عنصر همراه است -1 :عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل سفر است؛  -2عنصر نگرشی مشتری که
همان تعهد و اطمینان بـه انتخاب مقصد است؛  -3عنصر در دسترس بودن گزینه های زیاد برای انتخاب و انجام عمل سفر
به صورت مکرر است (انصاری و اسدی  .)44 :1331،در این پژوهش شاخص های سنجش وفاداری گردشگران عبارتند از:
تجربه سفر ،رضایتمندی از کیفیت خدمات ،تصویر از مقصد گردشگری.
جدول .2شاخص های مورد استفاده در پژوهش
مؤلفه
عملکرد پلیس

امنیت فیزیکی
فضاهای شهری
امنیت تعامل و ارتباط با
جامعه میزبان
امنیت حمل و نقل

گویه های تبیین کننده
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.
احساس آرامش و آسودگی خاطر ،اطمینان از محل اقامت ،فقدان جرم و
جنایت در مکان های گردشگری ،نظم در فضاهای گردشگری ،تداوم بصری فضاهای گردشگری ،تنوع
کاربری ها و دسترسی مناسب.
آمادگی جامعه میزبان در پذیرش گردشگران خارجی ،تعامل و ارتباط جامعه میزبان با گردشگران،
شهروندان مسئولیت پذیر ،حمایت جامعه میزبان از مشارکت در جذب گردشگران.
کاهش تصادفات درون و برون شهری ،کاهش هزینه های حمل ونقل ،قابلیت دسترسی برای تمام سنین،
رعایت قوانین رانندگی از جانب جامعه میزبان.

بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر ارائه میشود (شکل.)1

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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پیشینه پژوهش
حیدری ساربان و همکاران( ،)1331در پژوهش خود تحت عنوان «تحلیل امنیت اجتماعی در شهرستان اسالم آباد
غرب با تأکید بر توسعه گردشگری» ،نشان دادند که شاخص امنیت بهداشت و سالمت بیشترین تأثیر را در توسعه
گردشگری داشته است.
نتایج مطالعه درخشی و شریفی نیا ( ،)1331با عنوان «تحلیل فضایی احساس امنیت گردشگران و تأثیر آن بر توسعه
گردشگری (مطالعه موردی :شهر ساری)» ،نشان داد که احساس امنیت اجتماعی-روانی و اقتصادی -مالی بار توسعه
گردشگری در سطح معناداری  4/41اثرگذار بوده است .بنابراین ،تدوین راه کارهایی برای ارتقای سطح احساس امنیت در
زنجیره مدیریت و برنامه های توسعه گردشگری ضروری است .نتایج پژوهش های کوزه گرکالجی و همکاران ( ،)1331بر
روی احساس امنیت گردشگران در شهر مریوان گویای آن است که شاخص امنیت جاده ای ،نشان دهنده امنیت نامطلوب،
است.
کیانی و بیگلری نیا ( ،)1331در پژوهش خود بر روی «ابعاد امنیت و تأثیر آن بر توسعه گردشگری شهر کاشان» ،به
این نتیجه رسیدند که شش عامل نحوه برخورد جامعه میزبان و عملکرد پلیس ،امنیت کالبدی ،سالمت ،کیفیت اقامت و
پذیرایی ،امنیت فردی و آرامش روانی  14/10درصد از امنیت گردشگران را پوشش داده است و این نکته وفاداری
گردشگران را در پی خواهد داشت.
پژوهش میرحسینی و جهانبخش ( ،)1331با موضوع «بررسی تأثیر مؤلفه های کالبدی بافت های تاریخی بر امنیت
محیطی گردشگران» ،نشان داد اگرچه بین دیدگاه گردشگران اختالف وجود دارد اما مؤلفه های کالبدی در باالترین رتبه
تأثیرگذاری بر امنیت گردشگران تأثیر دارد.
مشکینی و همکاران( ،)1331در مقالهای تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران
شهری (مطالعه موردی :شهر طرقبه)» ،به این نتیجه دست یافتند که با افزایش امنیت در فضاهای عمومی شهری ،احساس
امنیت اجتماعی گردشگران نیز بیشتر می شود  .همچنین رابطهای مستقیم و معنادار میان متغیر نقش پلیس و احساس
امنیت اجتماعی گردشگران وجود دارد که نشان میدهد با افزایش عملکرد پلیس ،احساس امنیت اجتماعی گردشگران
افزایش می یابد.
اسماعیل زاده و همکاران ( ،)1330در مقاله خود تحت عنوان «سنجش میزان احساس امنیت گردشگران در شهر
تبریز» ،بیان کردند که میزان تحصیالت ،سواد ،درآمد ،نقش نیروی انتظامی و رسانه به مقدار بسیار زیادی بر میزان
احساس امنیت اجتماعی گردشگران تأثیر دارد.
سلیمی سبحان ( ،)1333در مقاله «امنیت و توسعه پایدار گردشگری» به این نتیجه رسیده است که ضعف سرمایه
اجتماعی جامعه میزبان ،طراحی نامناسب شهر و عدم نظارت انتظامی بر احساس امنیت و وفاداری گردشگران تأثیر
مستقیم دارد .بررسی های میدانی بخارایی و همکاران ( )1333بر روی مسئله امنیت اجتماعی در کالنشهر مشهد نشان داد
که عملکرد بهینه و به موقع پلیس ،امنیت گردشگران را افزایش می دهد.
در پژوهش جسارتی و آقایی ( )1333در زمینه نقش امنیت در توسعه گردشگری نشان داد که میان گسترش
گردشگری و افزایش امنیت و گسترش حضور نیروی انتظامی رابطه مستقیمی وجود دارد .خلیفه سلطانی و همکاران
( ،)1331به بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان پرداخته اند .این پژوهش نشان داد که
بین دو متغیر حضور و عملکرد نیروی انتظامی و تبلیغات در رسانهها و احساس امنیت در بین گردشگران پیوستگی آماری
معناداری وجود دارد.
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مطالعات شاهیوندی و همکاران( ،)1334در ارتباط با «تأثیر امنیت اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی» ،نشان
میدهد که  21درصد از انگیزه گردشگران در مسافرت به شهر اصفهان مربوط به امنیت اجتماعی در این شهر است.
مطالعات کارموند ( ،)2413بر روی نقش امنیت ارتباطی (حمل و نقل) گردشگران خارجی حاکی از آن است که کاهش
تصادفات و قابلیت دسترسی حمل و نقل برای تمام سنین به ویژه برای سالمندان از عوامل مؤثر بر جذب و وفاداری
گردشگران می باشد.
نتایج پژوهش های رایمان ( )2414که بر روی گردشگران بین المللی شهر رم انجام شده است نشان داد که امنیت
فیزیکی فضاهای شهری و فقدان جرم و جنایت در مکان های تاریخی در کنار عواملی مثل تداوم بصری و تنوع دسترسی به
امکانات از جمله مؤثرین عامل در احساس امنیت اجتماعی گردشگران و عامل تأثیرگذار بر وفاداری گردشگران است .یافته
های لیو ( ،)2411داللت برآن دارد که گردشگران بیشتر به دنبال مقاصد امن و اجتناب از مقاصدی که در آن تروریسم،
جرم و جنایت و ناامنی باشد ،هستند.
وسنام و همکاران ( ،)2411در تحقیق خود بر بررسی اثرات امنیت گردشگری و ارتباط آن با جامعه میزبان دریافتند که
همبستگی و پیوند عاطفی تأثیرات مثبتی بر احساس امنیت در بین گردشگران دارد.
تحقیقات پیرس ( ،)2410بر روی سیصد نفر از گردشگران جزایر باهاما با تأکید بر متغیرهای امنیت جانی ،امنیت
محیط فیزیکی ،امنیت انتظامی و امنیت بهداشتی و درمانی نشان داد که مجموع عوامل ذکر شده دارای کارکردهای
تأثیرگذار و ارتباط آماری معنادار با احساس امنیت اجتماعی و در نهایت جذب و وفاداری گردشگران خارجی میباشد .جرج
و بوینز ( )2410در مطالعهای به بررسی درک گردشگران از ایمنی و امنیت در طی زمان تور شهری در منطقه بزرگ
کیپتاون پرداختهاند .نتایج نشان داد که اکثریت پاسخ گویان از امنیت اجتماعی منطقه احساس رضایت داشتهاند.
شاه و وانی ( ،)2410به بررسی تاثیر موانع امنیتی به ویژه عدم احساس امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری جامو و
کشمیر پرداخته اند .نتایج نشان داد که گرچه گردشگری بر اقتصاد منطقه تاثیرگذاشته است ولی بروز ناآرامی های سیاسی
و اجتماعی و به دنبال آن بروز عدم احساس امنیت اجتماعی در میان گردشگران ،تاثیر احساس ناامنی اجتماعی بر کاهش
جذب گردشگران کامال آشکار است.
داس ( ،)2412در مقالهای به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای جهان سوم و مشکالت گردشگری از جمله نبود
امنیت پرداخته و بر لزوم توجه دولت از طریق ایجاد پلیس گردشگری تأکید کرده است.

معرفی محدوده مورد مطالعه
قلمرو مکانی این پژوهش ،شیراز می باشد .شهر شیراز که در مرکز استان فارس قرار گرفته است دارای 1144هکتار
مساحت 11 ،منطقه شهری و جمعیت  1144444نفر در سال  1331میباشد .شهر شیراز در بخش مرکزی استان فارس و
در ارتفاع 1021متری از سطح دریا و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده و آب وه ای معتدلی دارد .این شهر از سمت
غرب به کوه دراک  ،از سمت شمال به کوه های بمو ،سبزپوشان ،چهل مقام و باباکوهی (از رشته کوه های زاگرس) محدود
شده است (شکل.)2
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شکل.1نقشه محدوده مورد مطالعه

روششناسی پژوهش
این پژوهش در نظر دارد تا وضعیت امنیت اجتماعی گردشگران خارجی را در شهرشیراز سنجش و ارزیابی کند .متد
پژوهش توصیفی – تحلیلی و ازلحاظ هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی اسـت .گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق
مطالعات دقیق کتابخانه ای (استفاده از اسناد و مدارک) به منظور فراهم ساختن مبانی تئوریکی و در چارچوب روش کمی
بر تکنیک پیمایش (مشاهده مستقیم ،پرسشنامه و مصاحبه) استوار است .به منظور سنجش روایی و پایایی پرسشنامه از
روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آلفا برای متغیر های مستقل پزوهش مقدار  4/41و متغیر وابسته 4/13
محاسبه شد که نشان از روای و پایایی مناسب دارد .جامعه آماری پزوهش شامل گردشگرانی است که به شهر شیراز در
طی سه ماه اخر سال  1334به این شهر سفر کرده اند .برای تعیین حجم نمونه از روش تصادفی و خوشه ای چند مرحلهای
استفاده شد که تعداد  244پرسشنامه محاسبه و توزیع گردید .در این بررسی برای سنجش وضعیت شاخص امنیتی
تاثیرگذار ازنظر گردشگران در شهر با استفاده از رگرسیون و آزمون  tتک نمونه ای به ارزیابی شاخص های احساس امنیت
اجتماعی در ابعاد  0گانه عملکرد پلیس  ،امنیت تعامل و ارتباط با جامعه میزبان،منیت فیزیکی فضای شهری و امنیت
حملو نقل پرداخته و به منظور تجزیه وتحلیل اطالعات ازنرم افزار  SPSSاستفاده شده است.
جدول .3ضرایب پایایی متغیرها و ابعاد پژوهش
متغیر

احساس امنیت اجتماعی

توسعه گردشگری شهری

تعداد

ضریب

ضریب

سؤال

پایایی

پایایی متغیر

عملکرد پلیس

13

4/14

امنیت تعامل و ارتباط

11

4/41

امنیت فیزیکی فضاهای شهری

11

4/11

امنیت حمل و نقل

10

4/43

جذب گردشگران

14

4/13

ابعاد

4/81

4/68
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تحلیل یافتهها
یافتههای توصیفی
بررسی ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع  244نفر  11.13،درصد را مردان و نیز  20.31درصد
را زنان تشکیل می دهند.

یافتههای تحلیلی

در این قسمت به تحلیل وضعیت امنیت اجتماعی  ،روابط بین مولفه های امنیت اجتماعی گردشگران در شهر شیراز از
دیدگاه جامعه نمونه پرداخته میشود:

وضعیت سطح امنیت اجتماعی گردشگران
در راستای سنجش وضعیت امنیت اجتماعی گردشگران در شهر شیراز از نگاه جامعه نمونه از روش  tتک نمونه ای
استفاده شده است .همانگونه که جدول ( )4نشان میدهد میانگین امنیت اجتماعی در شهر برابر  3/13است که این مقدار
از میانگین مالک که عدد  3میباشد اختالف معناداری دارد ( )p-value=4/4441 ،T=22/131بر این اساس می توان گفت
امنیت اجتماعی درشهر شیراز بر اساس دیدگاه جامعه نمونه باالتر از حد متوسط قرار دارد .همچنین به تفکیک هر یک از
مولفه ها نیز محاسبات بیانگر آنست که در هر  0مولفه در نظر گرفته پژوهش ،مقدار میانگین محاسبه شده باالتر از حد
متوسط بوده که این محاسبات معنادار می باشد (.)p-value >4/41
نمونه ای وضعیت امنیت اجتماعی از نظر گردشگران (میانگین مالک=  )3جدول .0نتایج آزمون تی تک
مولفه

تعداد نماگر

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

عملکرد پلیس

0

3/68

4/788

18/877

4/4441

امنیت تعامل و ارتباط

3

3/04

4/862

8/415

4/4441

امنیت فیزیکی فضاهای شهری

3

3/31

4/847

7/664

4/4441

امنیت حمل و نقل

0

3/58

4/708

16/356

4/4441

کل

18

3/73

4/556

22/136

4/4441

بررسی رابطه بین مولفه های امنیت اجتماعی و وفاداری گردشگران
بر اساس نتایج حاصل از ضریب هبستگی در بررسی روابط بین چهار مولفه امنیت اجتماعی همان طوری که در جدول
( )1آورده شده است ،مالحظه میشود که جز در بین دو مولفه عملکرد پلیس و امنیت فیزیکی فضاهای شهری که رابطه
وجود دارد اما معنادار نمیباشد) )P value<0/05در بین سایر مولفه های پژوهش رابطه معنادار مستقیم آماری در سطح
آلفا  0/001وجود دارد ) )P value<0/05بعبارتی با افزایش هر یک از مولفه ها ،دیگر مولفه های امنیت اجتماعی نیز افزایش
پیدا کرده است .همچنین نتایج نشان از آن دارد که در بین مولفه ها بیشترین همبستگی مربوط به مولفه های امنیت
تعامل و ارتباط با مقدار همبستگی  0/442و کمترین میزان همبستگی مربوط به مولفه های امنیت تعامل و ارتباط با امنیت
فیزیکی در فضاهای شهری با همبستگی برابر  0/248است.
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جدول  .5نتایج ضریب همبستگی پیرسون درباره رابطه بین مولفه های امنیت اجتماعی
ارزشها

مولفه

ضریب
امنیت تعامل و ارتباط

همبستگی

عملکرد

امنیت تعامل و

امنیت فیزیکی فضاهای

امنیت حمل و

پلیس

ارتباط

شهری

نقل

1

**0/291

**0/248

**0/442

0/001

0/001

0/001

1

0/095

**0/323

0/088

0/001

1

0/249

سطح معناداری
ضریب
همبستگی

عملکرد پلیس

سطح معناداری
امنیت فیزیکی فضاهای
شهری

ضریب
همبستگی
سطح معناداری
ضریب

امنیت حمل و نقل

همبستگی
سطح معناداری

**0/291
0/001
0/248

0/095

0/001

0/088

0/442

0/323

**0/249

0/001

0/001

0/001

0/001
1

بررسی تأثیر هر یک از مولفه ها در میزان وفاداری گردشگران
به منظور بررسی تأثیر و اهمیت نسبی مولفه های  0گانه در میزان امنیت اجتماعی از آزمون رگرسیون چندمتغیره
استفاده شده است .نتایج ازمون رگرسیون خطی چند متغیره نشان میدهد مدل براورد شده از نظر آماری معنادار است چرا
که مقدار آماره  tبرابر  23/334و مقدار سطح معناداری آن برابر  4/444میباشد مقدار ضریب تعیین برابر  4/11میباشد
که نشان می دهد  11درصد از تغییرات امنیت اجتماعی توسط متغیرهای مستقل تبیین می گیردد .از یافته های مربوط به
ضرایب برآورد شده چنان برمی آید که تمامی مولفه ها اثر معنادار و مثبت بر امنیت اجتماعی و وفادارای گردشگران دارند
(.)p-val ue >4/41
جدول  .7آزمون رگرسیون چندمتغیره از تأثیر شاخص ها بر احساس امنیت اجتماعی
شاخص

ضرایب استاندارد

ضرایب استاندراد

ها

شده

نشده

Beta

Std. error

B

T

Sig

عملکرد پلیس

4/488

4/420

4/257

0/103

4/444

امنیت تعامل و ارتباط

4/486

4/425

4/164

3/845

4/444

امنیت فیزیکی فضاهای

4/131

4/420

4/238

5/518

4/444

شهری
امنیت حمل و نقل

4/187

4/428

4/183

7/648

4/444

F

23/388

2

R

4/65
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بررسی و تحلیل رابطه بین عوامل موثر بر شکل گیری وفاداری
در راستای شناخت رابطه بین عوامل موثر بر شکل گیری وفاداری سه عامل تجربه سفر ،رضایت مندی از کیفیت
خدمات و نیز تصویر از مقصد گردشگری انتخاب شده اند که با استفاده از ضریب همبستگی به بررسی رابطه بین آنها با
میزان وفاداری پرداخته شده است .در این خصوص نتایج نشان از وجود رابطه معنادار آماری بین هر سه عامل با سرمایه
اجتماعی را دارد ( ) P value<0/05که بیشترین و کمترین میزان همبستگی به ترتیب مربوط به عامل رضایتمندی از
کیفیت خدمات با ضریب برابر  4/242و تجربه با ضریب برابر  4/313است.
جدول  .6همبستگی بین تجربه سفر و وفاداری به مقصد گردشکری
تجربه سفر

وفادارای به مقصد گردشگری

آزمون همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی

1

4/318

معنی داری

---

0/001

N

244

244

وفاداری به مقصد گردشگری

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

وفاداری به مقصد گردشگری

آزمون همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی

1

4/282

معنیداری

---

0/001

N

244

244

وفاداری به مقصد گردشگری

جدول  .8جدول همبستگی بین تصویر از مقصد گردشگری و وفاداری
آزمون همبستگی پیرسون
وفاداری به مقصد گردشگری

تصویر از مقصد گردشگری

وفاداری به مقصد گردشگری

ضریب همبستگی

1

4/288

معنیداری

---

0/001

N

244

244

بررسی رابطه بین جنسیت و رضایتمندی از امنیت اجتماعی
به منظور بررسی رابطه بین دومتغیر جنسیت و امنیت اجتماعی که در مقیاس اسمی-ترتیبی قرار دارند از ازمون خی
دو استفاده شده است.باتوجه به میزان  sigکه میزان آن از سطح اطمینان کمتر از  4/41با  4/31درصد اطمینان وجود
رابطه بین دو متغیر نتیجه گرفته میشود نتایج آزمون کراس تب(جدول)14نشان میدهد که میزان امنیت اجتماعی در
مردان بیشتر از زنان میباشد که نشان از آن ارد که وفادارای به این مقصد گردشگری در بین مردان بیشتر بوده است..
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جدول  .14جدول همبستگی بین جنسیت و امنیت اجتماعی
آزمون خی دو

مقدار ارزش

معنی داری

درجه آزادی

پیرسون-خیدو

21/386

0/002

187

نسبت احتمال

21/919

0/005

187

رابطه خطی ب خطی

5/716

0/017

1

جدول  .11آزمون کراس تب برای رابطۀ جنس و امنیت اجتماعی
آزمون کراس تب
زن
مرد
جمع

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

تعداد

14

69

99

18

11

درصد

7/ 7

32/6

07/8

8/5

5/2

تعداد

33

54

57

23

5

درصد

18/2

31/0

33/1

13/0

2 /8

درصد

12/2

32

04/8

14/6

0/ 2

نتیجهگیری و پیشنهادها
همان گونه که اشاره شد ،امنیت اجتماعی مبین حالتی است که احساس تهدید و نگرانی در افراد ایجاد نشود و افراد
دریک جامعه احساس امنیت نمایند .این موضوع در خصوص گردشگران ورودی به یک جامعه نیز مصداق دارد .تحقیقات
نشان می دهد برای گردشگران خارجی امنیت مقصد گردشگری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد .با توجه به حجم
باالی گردشگران در سال های اخیر ،گردشگری توانسته است خود را به عنوان یکی از بزرگترین صنایع در دنیا معرفی
نماید و همانطور که گفته شد براساس آمار سازمان جهانی گردشگری در سال  ، 2411به عنوان سومین صنعت بزرگ دنیا
بعد از نف ت و خودروسازی ،قرار میگیرد.در تحقیق حاضر ،به دلیل موانع و محدودی تهای پژوهشی ،تالش شده است تا به
امنیت اجتماعی به عنوان یکی از جنبه های مهم روابط انسانی اشاره شود که می تواند زمینه ساز مشارکت و همکاری
گسترده بین المللی علی الخصوص در حوزه جذب گردشگر خارجی ا ز طریق ایجاد تصویر دهنی مطلوب شود .به بیان دیگر
می توان گفت که اعتماد و امنیت در یک جامعه ،چارچوب اساسی آن جامعه را تشکیل می دهد که می تواند زمینه
تعامالت مثبت و سازنده را برای اعضای آن جامعه در ابعاد مختلف گسترش دهد .لذا هدف اصلی این پژوهش ،بررسی نق
ش اثرگذار و حیاتی امنیت اجتماعی بروفادارای گردشگران میباشد .در پژوهش حاضر با انتخاب  03نماگر در قالب چهار
مولفه اصلی به بررسی و شناخت وضعیت امنیت اجتماعی و نیز عواملی که در شکل گیری آن بر وفادارای گردشگران
خارجی موثر است ،پرداخته شد .نتایج به دست آمده نشان داد که امنیت اجتماعی در شهر شیراز از نظر گردشگران باالتر
از حد متوسط قرار دارد که نشان از وفادارای مناسب گردشگران به جامعه میزبان دارد .بررسی همبستگی بین  0مولفه
اصلی امنیت اجتماعی نشان داد که در بین آنها رابطه معنادار مستقیم آماری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد
که در بین چهار مولفه عملکرد پلیس ،امنیت حمل و نقل ،امنیت فیزیکی فضاهای شهری و امنیت ارتباط متقابل در میزان
امنیت اجتماعی شهر تاثیر داشته و بیشترین سهم مربوط به مولفه عملکرد پلیس (با مقدار  )4/211میباشد .نتایج نشان
داد از بین عامل جنس و میزان امنیت اجتماعی مردان نسبت به زنان در سطح باال تری از امنیت اجتماعی قرار دارند .در
پایان بین شاخص های وفاداری به مقصد گردشگری رابطه معنادار آماری وجود دارد .این یافته ها با پژوهشهای میرحسینی
و جهانبخش(  ،)1331رایمان( ،)2414لیو( ،)2411همخوانی دارد .مجموعه عوامل فوق در افزایش رضایت گردشگران
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خارجی و به دنبال آن افزایش وفاداری آنها مؤثر بوده و موجبات توسعه گردشگری را در شهرشیراز فراهم خواهد آورد .در
رابطه با وفاداری به مقصد گردشگری ،بطور کلی باید افزود که حفظ گردشگران خارجی قبلی که تجربه قبلی از سفر به
شهر شیراز داشته اند  ،آسانتر از جذب گردشگران خارجی جدید است .بنابراین اگر بر روی این بخش از گردشگران
سرمایهگذاری شود ،هزینه های کمتری نسبت به سرمایه گذاری برای جذب گردشگران جدید خواهیم داشت .بنابراین
رضایت گردشگران خارجی با افزایش نرخ حمایت از ماندگاری ،و جذب گردشگر ارتباط مستقیم و معنی داری دارد .زیرا
بیشتر مقاصد گردشگری به گردشگرانی متکی است که قبال از آن مکانها بازدید کردهاند.
همان طور که نتایج تحقیق نشان می دهد بین مولفه های احساس امنیت اجتماعی )عملکرد پلیس ،امنیت فیزیکی
فضاهای شهری ،امنیت تعامل و ارتباط با جامع ه میزبان ،امنیت حمل و نقل( با وفاداری گردشگران رابطه مستقیم و
پیوستگی معنادار آماری وجود دارد و تقویت مولفه های احساس امنیت اجتماعی سبب افزایش وفاداری گردشگران خارجی
میگردد .مبتنی بر یافته های تحقیق ،پیشنهادات زیر در جهت افزایش امنیت اجتماعی گردشگران ارائه میگردد:
 بهبود امنیت پلیسی با حضور فعال پلیس و حفاظت از محل اقامت گردشگران خارجی و نشان دادن مسئولیت پذیری
نیروی انتظامی در قبال حوادث به گردشگران خارجی که منجر به تقویت مولفههای احساس امنیت اجتماعی میگردد.
پیشنهاد میشود که متولیان حوزه گردشگری در سطح شهر شیراز ،تمرکز خود را به سمت این موضوع اثرگذارتر سوق
دهند.
 عوامل مربوط به امنیت در افزایش رضایت گردشگران نقش اساسی دارند .توجه به این گزینه ها و مؤثر سازی و در
مواردی ایجاد تمهیدات الزم برای افزایش امنیت محل سکونت گردشگران خارجی با ایجاد همکاری فعال و متقابل
میان پلیس و شهروندان محلی.
 برقراری کارگاه های تعاملی در جهت افزایش آگاهی و استفاده از توان محلی شهر با توجه به نقش کلیدی آن در توسعه
گردشگری.
 ایجاد تابلوهای راهنما و عالئم نشانهای مناسب به زبان انگلیسی در فضاهای گردشگری جهت ایجاد نظم در این فضاها
و القای احساس امنیت بیشتر به گردشگران خارجی.
 ارائه خدمات مناسب به گردشگران خارجی .و تبلیغ از طریق ارائه خدمات بهتر در رسانههای جمعی .زیرا عاملی است
بر افزایش احساس امنیت گردشگران خارجی که در نهایت موجب ورود بیشتر گردشگر خارجی به شهر شیراز میشود.

منابع و مأخذ
احمدی ،محمد ،کلدی ،علیرضا ( .)1333احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن ،مطالعه
موردی :شهر سنندج ،رفاه اجتماعی ،دوره  ،3شماره  ،0صص.13-1 :
اسماعیل زاده ،حسن ،مسلمی ،آرمان و حسین زاده ،حسین( .)1330سنجش میزان احساس امنیت گردشگران در
فضای کالن شهرها( مورد مطالعه شهر تبریز) ،پژوهشنامه جغرافیایی انتظامی ،شماره  ،3صص.24 -01 :
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