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 ها:کلید واژه

  سلبی،  ذهنی امنیت 

 ایجابی، ذهنی امنیت 

  گردشگري، به تمایل 

 احساس امنیت

  بم ستان شهر 

  

  چکیده: 

 رسیده اثبات به گردشگري توسعه بر آن تأثیرگذاري که عواملی است ازجمله گردشگري یک منطقه به تمایل میزان   

 است شده برداشته هاییگام ایران در و دنیا در نیز گردشگري به تمایل میزان بر مؤثر فاکتورهاي اختشن راه در. است

مطالعه این  در کرد. گردشگران اشاره ذهنی امنیت گرفته قرار موردتوجه کمتر اما مهم نقش به توانمی جملهآن  از که

 امنیت مستقل متغیر گیرياندازه در تسهیل ینی، برايع امنیت از ذهنی امنیت مفهوم افتراق دركبعد از پرداختن به 

 تا است شده سعی مطالعه این در. گرددتعریف می ایجابی ذهنی و امنیت سلبی ذهنی امنیت جدید مؤلفه دو ذهنی،

 و گیرد قرار سنجش مورد گردشگري به تمایل میزان تعیین در ذهنی امنیت ایجابی و سلبی سهم هر یک از مؤلفه

 روش با و کمی صورتبه پژوهش این شود. یافته دست هامؤلفه از کدام هر اهمیت میزان شناخت به طریق این از

گیري به است. نمونه رسیده انجام به آماري از میان گردشگران شهر بم، نمونه 170 با ياپرسشنامه ابزار و پیمایش

 ار آلفايمعی از نی نتایج در شرایط مشابه نیزاي صورت گرفته و براي اطمینان از یکسای سهمیهاحتمال ریغشیوه 

کاهنده به اندازه  تأثیري در مجموع سلبی ذهنی امنیت که است این از حاکی هاافتهی .است شده استفاده کرونباخ

اند. همچنین داشته گردشگري به تمایل میزان تعیین در فزایندهتأثیري  40/0 بتاي با ایجابی ذهنی امنیت و -328/0

این پژوهش حاکی از آن بوده است که علیرغم عدم گزارش موارد ایجاد ناامنی براي گردشگران در آمار نتایج 

نیروي انتظامی، میزان احساس امنیت در نزد گردشگران شهر بم متوسط است. این نتیجه نشانگر آن است که این 

  .ردنسبت به امنیت این شهر رنج می ب شهر از سوگیري منفی جوامع هدف گردشگري

  

 مقدمه 

  

 و فرهنگی اقتصادي، شرایط در بنیادي تحوالتی ایجاد با همراه که است معاصر انسان هايفعالیت ترینمهم از گردشگري

 و فرهنگی تاریخی، متنوع هايجاذبه و کهن تمدنی پیشینه با ایران است. کشور بوده دنیا از مختلفی مناطق در رسوم و آداب

 تمامی در اینکه وجود با است و نکرده استفاده خود با متناسب سهم و جایگاه در صنعت این یايمزا از هنوز محیطیزیست

 موفقیتی عمل مقام در ولی شده، تأکید نفت صادرات بر متکی یمحصولتک اقتصاد از رهایی به اخیر، هايسال توسعه هايبرنامه

                                                             
  ريگردشگ هب تمایل میزان در گردشگران ذهنی امنیت هايمؤلفه سهم مطالعه"نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با عنوان مقاله برگرفته شده از پایان این 

  است. "بم شهرستان مورد مطالعه آنان،

   ولمسئنویسنده: nahavand@ut.ac.ir  



42       فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي توسعه گردشگري                                                             2. شماره 8. دوره 1398بستان تا  

  

 که گردشگري توسعه در مؤثر عوامل ترینمهم از ). یکی1389 مقدم، هدایتی و است (صیدایی نیاورده دسته ب زمینه این در

 فاکتورهاي از متأثر و پیچیده فرآیندي خود گردشگري، به تمایل ست.ا گردشگري به تمایل است، شده پرداخته آن به کمتر

مطالعات  ست. نتایجا غیره و مقصد، امنیت هايجاذبه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، هايسرمایه فردي، هاویژگی همچون متعددي

 انتخاب در گردشگر که است عواملی ترینابتدایی از یکی عنوانبه امنیت عامل باالي بسیار اهمیت از حاکی از همگی گوناگون

 صورت گردشگري به تمایل میزان و امنیت رابطه خصوص در ايمطالعه تاکنون وجود این با دهد.می قرار نظرمد خود مقصد

 هارابطه آن همچنین تبیین و ذهنی امنیت ابعاد موجود وضعیت از تحقیق، توصیفیمین راستا اهداف کلی این ست. در ها نگرفته

 گردشگري شناخت به نظري مدل و پیشینه یک ارائه با نظري بعد در که است آن بر مقالهاین  است. گردشگري به تمایل میزان با

 نتعیی در امنیت ذهنی دابعا سهم مشخص کردن با نیز کاربردي بعد در اشود تتالش می همچنین بپردازد. مورد ذکر منظر از

  .برداشته شود گردشگري ریزيکمک به فرآیند برنامه جهت در گامی مقصد، یک گردشگري به تمایل میزان

  :هستند زیر شرح دالیل انتخاب این شهر به. است بم شهر حاضر پژوهش مطالعه مورد

 یرانا گردشگري کشور شهرهاي ترینمهم از یکی ،"قدیم ارگ" تاریخی بناي بودن دارا با مب شهرستان که این همه از پیش

 یک زا مهمی بخش حفظ امنیت وظیفه بم، حاکم ارگ" :است نوشته چنین نامهارگ کتاب بر ايمقدمه در باستانی پاریزي .است

  )1381:13 توحیدي،( ". ... شده است معروف فلفل راه یا و ادویه راه به تاریخ در که داشته را دنیا بزرگ تجاري راه

 قرار به منجر ،...جندا تروریستی گروهک توسط بم-کرمان جاده در 1385 سال در تروریستی ياحادثه وقوعدیگر اینکه 

  .انگلستان گردید با المنافعمشترك کشورهاي میان در تردد عدم به توصیه لیست در جاده این محدوده گرفتن

  

  تحقیقمبانی نظري 

  مفهوم و ماهیت امنیت     

 تعریف واحدي امروز تا که است انتزاعی مفهومی انسانی علوم در رایج هايسازه و مفاهیم از دیگر بسیاري همانند امنیت مفهوم

 و تعاریف تنوع این است. البته بودن امان در و بیمی بی معناي به امنیت معین لغت فرهنگ در .است نشده مطرح آن براي

 ) امنیت1388 شالی، صفري جریبی و نیست (هزار مشترك قدر نداشتن و پراکندگی معناي به آن تحلیلی سطوح در چیدگیپی

 شود (فائقیمی خاطر حاصل اطمینان و آرامش ترس، وضعیت از بودن مبرا خاطر به آن در که شودمی گفته روانی احساس ینوعبه

  ). 1390 امیر، و

 ايهدراهبر امنیت، تأمین ابزار امنیت، ماهیت امنیت، مرجع مانند هاییدر مورد ویژگی ه امنیتمختلف ب مکاتب هايدیدگاه

 توجه جايبه و دانندمی نظامی و فیزیکی را امنیت گرا ماهیتواقع پژوهشگران. است متفاوت امنیتی مطالعات محورهاي و امنیتی

 نیاد سرتاسر هايحکومت و پژوهان امنیت اقبال و موردتوجه طوالنی ايهسال رویکرد این. دانندمی امنیت مرجع را دولت فرد، به

  .است بوده

 و گرفت قرار افول مورد کمکم امنیت به نسبت گراییواقع رویکرد آن، وسیع آثار و اخیر سده بزرگ هايجنگ وقوع از پس

 به کپنهاك و نهادگرا لیبرالیسم کالسیک، الیسملیبر ،ییگرانوواقع مکاتب از خود تکوینی سیر در امنیتی هايدیدگاه آن از پس

 گراییاتاثب پسا مکتب رویکرد سمت به امنیت حوزه پژوهشگران گرایش بیشترین اخیر هايدهه در. رسیدند گراییاثبات پسا

  .است بوده

ًا صرف و عینی گاهی کالسیک،ن از را پا خود، نظرات گام اولین در ولفرز)، و بوزان (ماندل،امنیت  گرايپسا اثبات اندیشمند سه

 از که معناست بدان این طور خالصهبه اند.شده قائل آن براي نیز معنایی و ذهنی بعدي و گذاشته فراتر امنیت مفهوم به مادي

 تاهمی بیشتر آنچه بلکه نیست، یک جامعه در ناامنی عینی هايشاخص میزان بودن پایین معناي به الزاماً  امنیت، تعریف آنان نظر

 عینی امنیت و ذهنی امنیت خصوص در خالصه، طوربه .است جامعه آن در ناامنی عینی هايشاخص میزان از افراد تصور دارد،

  ):564: 1388کالکی؛  تاجران، از نقل به؛ 33ص  :1384 (عربى،باشد  داشته وجود زیر حاالت از یکى است ممکن جامعه، در
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  عینی امنیت و ذهنی امنیت تقابل ):1( جدول

  امنیت ذهنی (احساس امنیت)  امنیت عینی  

      .دارد وجود نیز امنیت احساس دارد، وجود امنیت

      داشت. نخواهد وجود نیز امنیت احساس ندارد، وجود امنیت

 مردم اما دارد وجود آن هاىشاخص و معیارها و پلیس نظر از امنیت

  .کنندنمى امنیت احساس
    

 مردم در امنیت احساس اما ندارد وجود پلیس هاىشاخص با امنیت

  دارد. وجود
  

  )1388( از تاجران و کاللی اقتباس: منبع       

  مفهوم و ماهیت تمایل به گردشگري

 فرد محیط در ايحادثه هر یا اجتماعی هايموضوع و هاگروه افراد، به نسبت مثبت رفتار و احساس ،اندیشه همان تمایل

  .است

 دولت مسافرتی، هايسازمان ها،توریست بین داري،مهمان و جذب فرآیند در که است هاییتعامل مجموعه نیز گردشگري

  .)1390(کردوانی و غفاري،  شودمی برقرار محلی مردم و میزبان هايدولت ،أمبد

 عهبه مجمو نسبت مثبت رفتار و احساس ،اندیشه: از است عبارت گردشگري به توان گفت، تمایلمی مجموع در بنابراین

 محلی مردم و میزبان هايدولت ،أمبد دولت مسافرتی، هايسازمان ها،توریست بین داري،مهمان و جذب فرآیند در که هاییتعامل

  .شودمی برقرار

 که است بازار هدف یک مثبت نگرش این است. آن به نسبت مثبت تمایل وجود گردشگري مقصد هر اصلی نیازهاي از یکی

 که باشند امیدوار توانندمی گردشگري صنعت متصدیان باال، استدالل از استفاده با بنابراین؛ نمایدمی سفر انجام به ترغیب را آنان

ي گردشگر سمت انتخاب مقصدکنش آنان را به  افراد، نگرش بر ثرؤم رفتاري و شناختی احساسی، فرآیندهاي ایجاد و کنترل با

  .دهند تغییر ،موردنظر

 هاي زیاديپردازيحوزه مطالعاتی جدیدي است که هنوز نظریه ،دشگري نیز مانند اغلب موضوعات گردشگريتمایل به گر

ج توان نتایمی هاي سایر علومگري با حوزهگردشعلم هاي جود از تلفیق مفاهیم و یافتهپیرامون آن انجام نشده است. با این و

  پردازد.ریه مرتبط با تمایل به گردشگري میطور خالصه به سه نظکرد. جدول زیر به مفیدي اقتباس

  

 يگردشگر به لیتما با مرتبطهاي هینظر): 2( جدول

  توضیح مرتبط با موضوع پژوهش  پردازهینظر  عنوان نظریه

هاي انگیزه هرم

  سفر
  پیرس

ر در ه مراتب نیازهاي مازلوکردي مشابه سلسلهنام دارد. در کار نردبان فراغت ،سفر هايانگیزه هرم

  .شودپاسخ داده می نیازهاي روانیبرخی  بههاي سفر سطح از انگیزه

  .ستاثیرات دیگر مردم بر تصمیمات مسافران أهاي سفر، تثر بر انگیزهؤعوامل م نیتريقویکی از   ماتینهو  نفوذ اجتماع

  جرج هومنز  مبادله

 به وي مایلت میزان بر آورد فراهم را گردشگر رضایت بتواند گردشگري مقصد یک چنانچه

 ردف شودمی سبب و افزایدمی گردشگري و سفر طورکلیبه و خاص طوربه مقصد آن گردشگري

  .نماید انتخاب را مقصد آن مجدداً

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته
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  شدهمروري بر مطالعات انجام

 مالیاحت تکرار از احتراز چنینهم و تحقیق تجربی و نظري فضاي شناخت پژوهش، متغیرهاي و نظریات شناسایی منظوربه

 بخش این در .شودخارج پرداخته می و داخل در گرفتهصورت هايپژوهش و مطالعات بررسی به شده،انجام هايپژوهش دلیلبی و

  :پردازیممیاند، هبود مطالعه مورد موضوع پیرامون غیرمستقیم و مستقیم طوربه که مطالعاتی بیان به

و همکاران  3انور اریس.ن.ا) و 8919( 2گریف.ر الن و 1سونمز.اف سویل گرفته توسط:المللی صورتالف) در مطالعات بین

 فاکتورهاي برخی بین رابطه کشف دنبال ) به2012( 6نیزیما کریستینا و 5کوواري ) و استیون2011( 4پوپسکیو ایلیانا ) و2201(

 به نگرش متغیرهاي پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مللیالبین سفرهاي براي گردشگران گیريتصمیم فرآیند با امنیتی

 همچنین تأثیرگذارند. خارجی گردشگري مقصد انتخاب بر مستقیم طوربه درآمد سطح و خطر ادراك سطح المللی،بین سفرهاي

 محصوالت .هستند المللیبین سفرهاي براي گیريتصمیم بر غیرمستقیم تأثیر داراي نیز تحصیالت سطح و المللیبین سفر تجربه

 نیز شهروندان امنیت وضعیت و سیاسی و اجتماعی جو بلکه نیستند محیطی یا و طبیعی فرهنگی، میراث شامل تنها گردشگري

 ر نزد جوامع هدفی دمثبت ذهنی تصویر امنیت،لحاظ  که از کشوري .هستند مقصدي هر گردشگري بسته و محصوالت از بخشی

 بازار از متفاوتی هايبخش جذب به و کند استفاده رقابتی فاکتور یک عنوانبه ویژگی این از تواندمی ،داشته باشد گردشگري

  .بپردازد المللی بین گردشگري

  

 توسعه در افزارينرم لفهؤم ترینمهم را )، امنیت1391: لطفی و همکاران (گرفته توسطب) در مطالعات داخلی صورت

 نمایند.می عنوان ناامنی احساس یا امنیت احساس بودن کاذب یا واقعی به توجه را اهمیت با نکته و دانندمی گردشگري صنعت

 هايفعالیت دوم، ؛هایپراکنعهیشا و تبلیغات سوء اول، دخیل هستند: ایران به نسبت امنیت احساس کاهش در دلیل دو آنان نظر از

 معتقدندنیز ) 1389اسدي و همکاران () و 1389مقدم ( هدایتی و صیداییهایی دیگر، در پژوهش .مدیریتی ناآگاهانه و مخرب

 احساس امنیت این ولی باشد داشته وجود امنیت ايجامعه در است ممکن یعنی؛ ندامتفاوت امنیت احساس و امنیت مفاهیم که

 گردشگري توسعه استراتژي دوینت در اصل ترینزیربنایی و ترینمهم عنوانبه امنیت کنند که امروزهمیهمچنین بیان آنان  .نشود

و به این  هگردشگري پرداخت جذب و امنیت تأمین در پلیس به بررسی نقش )1390همکاران ( و ربانی. آیدمی شمار به جهان در

 اندداشته تمایل داشته، وجود اصفهان شهر در که امنیتی وضعیت به توجه با خارجی گردشگران از زیادي ند که تعداداهنتیجه رسید

در پژوهشی  )1389( جریبی هزارکنند.  معرفی سفر براي آشنایان و دوستان سایر به را آن یا و کنند مسافرت شهر این به دوباره

 و اجتماعی امنیت احساس که بین ه استبیان داشت پردازدکه به بررسی پیوند احساس امنیت اجتماعی و توسعه گردشگري می

همچنین در پژوهشی در خصوص نقش انواع سرمایه در تمایل به گردشگري، . دارد دوجو مستقیمی ومثبت  رابطه گردشگري

 فرهنگی سرمایه و دارد گردشگري به عینی تمایل تبیین در را سهم اجتماعی بیشترین کند که سرمایهبیان می )1391معاون (

  .دارد را سهم بیشتریني گردشگر به ذهنی تمایل میزان تبیین در

توان مطالعات ها میبندي بررسیشود ارتباط وثیقی میان امنیت و گردشگري وجود دارد. جهت جمعده میگونه که مشاههمان

  بندي نمود:شده را در دو گروه کلی به شرح زیر تقسیمانجام

 امنیت ايجامعه در است ممکن یعنی ،ندامتفاوت امنیت احساس و امنیت مفاهیم شده،سیبرر مطالعات از اول دسته در

  .نشود احساس امنیت این ولی باشد داشته ودوج

                                                             
١ sevil f. sönmez 
٢ alan r.greafe 
٣ A.N.Ais-Anuar 
٤ liliana popescu 
٥ István Kôvári 
٦ Krisztina Zimányi 
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 ودشمی مشخص که شودمی پرداخته گردشگري توسعه بر ثرؤم هايلفهؤم بررسی به شده،سیبرر مطالعاتدر دسته دوم از 

  است. گردشگري توسعه در هالفهؤم ترینمهم از امنیت

 دو از ترکیبی دهد،می قرار بررسی مورد را امنیت ساحسا و گردشگري به تمایل بین ارتباط حاضر پژوهش اینکه به توجه با

 .نیست سابقه به مسبوق و بوده ذکرشده مطالعه دسته

  نظريمدل 

 جذب دفرآین در که است هاییتعامل مجموعه به نسبت مثبت رفتار و احساس فکر،: گردشگري به گفته شد، تمایل چه چنان

  .شودمی برقرار محلی مردم و میزبان هايدولت ،أمبد دولت ی،مسافرت هايسازمان ها،توریست بین داري،مانهم و

 و فزایشا ایجاد، در که است مختلفی عوامل از ثرأمت گردشگري به تمایل میزانها و مطالعاتی که اشاره شد با تکیه بر نظریه

 نیاز امنیت و ... جاي دارد،ن سفر با هدف پاسخ به در طبقه دوم آ هاي سفر پیرس کههرم انگیزه بر اساس ثرند.ؤم آن کاهش

اشت توان بردنیز چنین می نظریه نفوذ اجتماع ماتینهو از .دانستتمایل به گردشگري ثر بر ؤتوان امنیت را ازجمله عوامل ممی

یه نظر ثیرگذار است.أهاي سفر او تسازد، بر انگیزهتصویري که اجتماع اطراف فرد از امنیت یک مقصد گردشگري براي او می :کرد 

چنانچه گردشگر از امنیت یک مقصد گردشگري راضی باشد، بر میزان تمایل وي به  :جرج هومنز نیز حاکی از آن است  همبادل

  یابد.انتخاب مجدد آن مقصد افزایش می

 امنیت و ذهنی امنیت لفهؤم دو به امنیت تفکیک در تعریف مفهوم لزوم به معتقد ،خرأپردازان متگفته شد نظریه طور کههمان

قائل به برساخته و بیناذهنی بودن مفهوم امنیت است و به بررسی از آنجا که پژوهش حاضر نیز  و اند. از این منظربوده عینی

 نجشسامر منظور تسهیل به. گیردرار میگرایی قاثبات در نحله دیدگاه پسا این پژوهش پردازد،مرجع امنیت در سطح فردي می

 با توجه به تفکیک شده است که کنندهکننده و سلبلفه ایجابؤن متغیر خود به دو مهش حاضر ایمیزان امنیت ذهنی در پژو

  توان مدل فرضی ذیل را مطرح نمود:می در باال شدهمطرحمباحث  تعاریف و

  

  
  تحقیق ): مدل مفهومی1نمودار (

  منبع: نگارندگان

  

امنیت 

ذهنی 

ایجابی

امنیت 

ذهنی 

سلبی

تمایل به 

گردشگري
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  شناسی پژوهشروش

 اختیار در آماري جامعه چوبرچا هایی مانند پژوهش حاضر کهشهدر پژو ویژهاعی بهاجتم توجهی از مطالعاتدر بخش قابل

 ترین نزدیک از در پژوهش حاضربر این اساس  .نیست ممکن (تصادفی) گیري احتمالیروش نمونه کارگیريبه ،نیست محقق

 براي است. از این شیوه اغلب شده ستفادها است، اي تصادفیسهمیه یاحتمال ریغ گیرينمونه که احتمالیي گیرنمونه به شیوه

 را هدف جمعیت مشخصات که ماتریسی داشتن اختیار در با ايسهمیه گیرينمونه شود.می استفاده عمومی عقاید و آراء کسب

 هايمتغیر و بم قدیم ارگ گردشگري سایت از شدهانجام مشاهدات با مطالعه این در که شودیم انجام ،کندیم و برآورده مشخص

  است. گرفته نظر در مرد درصد 50 و زن درصد 50 را جنسیتی نسبت که است شده استفاده جنس پارامتر از اي،زمینه

 ايمونهن توصیفی، هايپژوهش این نکته در نظر گرفته شد که براي ،منظور تعیین حجم نمونه موردنیاز براي مطالعههمچنین به

 رابطه، چگونگی بیان براي نفر 50 نمونه حجم همبستگی، حداقل هايپژوهش در و است ضروري نفر 100 حداقل حجم به

 عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.نفر به 170حاضر تعداد  بر این اساس براي پژوهش. )113، 1375دارد (دالور،  ضرورت

 مربوط نیز پرسشنامه 32 و اخلید گردشگران به متعلق پرسشنامه 122 که است بوده مورد 154 شدهعودت هايپرسشنامه تعداد

  .اندآوري شدهجمع 1393بهار  و 1392فصول زمستان  هاي پژوهش حاضر درداده .استخارجی  گردشگران به

  متغیرها عملیاتی و نظري تعاریف

  متغیر وابسته

 1گردشگري به تمایل میزان  

 مطرح شده است.ال ؤس 6ین قسمت : در ا2گردشگري به احساسی تمایل میزان  

 مطرح شده است.ال ؤس 4ین قسمت : در ا3گردشگري به رفتاري تمایل یزانم  

                                                             
١ Tendency to tourism 
٢ Emotional tendency to tourism 
٣ Behavioral tendency to tourism 
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 مطرح شده است.ال ؤس 3ین قسمت در ا :1گردشگري به شناختی تمایل میزان 

  متغیر مستقل 

 تاریخ و تحصیالت و هلأت وضعیت سن، جنس، از نداعبارت فردي مشخصات به مربوط فردي: متغیرهاي مشخصات 

  .سفر

 و آرامش از وي برخورداري بازدیدش، مورد کشور یا محیط در گردشگر یک داشتن امنیت ساس: اح2امنیت ذهنی 

 خصوصی و شخصی حریم وجود و مالی جسمی، هايزمینه در نکردن خطر احساس و محیطی تهدیدات از بودن دور

 شد. هاستفاد گویه دسته دو از افراد ذهنی امنیت میزان سنجش براي). 1385 است (زارعی، وي، براي

 مورد مکان امنیت به نسبت فرد يگراعمل و مثبت گیري احساسیموضع نشانگر :3ایجابی ذهنی امنیت میزان 

  شده است. مطرحپرسش  11در این قسمت  .است مطالعه

 مورد بررسی  مکان امنیت به نسبت فرد بازدارنده و منفی احساسی گیريموضع نشانگر: 4سلبی ذهنی امنیت میزان

  شده است. مطرح پرسش 11ن قسمت در ایاست. 

  پژوهش روایی و اعتبار سنجش

، مشاهده شد که آزمونشیپ از برآمده اطالعات اساس بر و کرانباخ آلفاي بر مبناي هاشاخص پایایی ضرایب طبق جدول

 به تمایل سلبی و میزان ذهنی امنیت ایجابی، میزان ذهنی امنیت هاي میزانآمده در مورد شاخصدستبه آلفاهاي ضریب

  نزدیک هستند. 1چراکه به عدد  بودند، مناسب هاییضریب گردشگري

  هاضرایب پایایی شاخص ):3( جدول

  ضریب پایایی (بر اساس آلفاي کرانباخ)  شاخص

  810/0  میزان امنیت ذهنی ایجابی

  832/0  میزان امنیت ذهنی سلبی

  861/0  میزان تمایل به گردشگري

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

  هاي پژوهشیافته

 باشد؛ برابر صورتبه پرسشنامه به پاسخگو زنان و مردان نسبت که بوده آن بر سعی اطالعات آوريجمع فرآیند طی درجنس: 

نتایج  و نشد محقق کامل طوربه خواسته این، یمبود روبرو شناور جمعیتی با اطالعات آوريجمع هنگام در اینکه دلیل به اما

 زنان را درصد 9/42 اند،داده پاسخ جنسیت به مربوط الؤس به که گردشگري 140 مجموع بود که از صورتنیبدآمده دستهب

  .اندبوده مرد نیز آنان از درصد 1/57 و اندداده تشکیل

 .انددادهسال تشکیل  20پاسخگو را گروه سنی کمتر از درصد از جمعیت  2/4 ،وزیع فراوانی پاسخگویانبر اساس نتایج ت :سن

سال  40تا  30ن در حدود سنی بین درصد از آنا 2/29دارند و سال قرار  30تا  20سنی بین درصد از پاسخگویان در گروه  4/44

  داشتند.سال سن  40گو به این پرسش بیش از درصد از گردشگران پاسخ 4/19 تاً ینهاقرار داشتند و 

  .هستندهل أمتآنان  درصد 9/67و مجرد درصد پاسخگویان  1/23هل: أوضعیت ت

  هستند. شاغل ریغدرصد از آنان  5/35و درصد از پاسخگویان شاغل  59وضعیت اشتغال: 

آنان داراي درصد از  1/52. هستندتر از آن درصد از پاسخگویان داراي سطح تحصیلی دیپلم یا کم 8/27وضعیت تحصیالت: 

  سطح کارشناسی ارشد یا دکترا هستند.تحصیالتی در  از آنان نیز داراي درصد 3/15یا کارشناسی بوده و  پلمیدفوقمدرك 

                                                             
١ Cognitive tendency to tourism 
٢ Subjective or conceptual security 
٣ Affirmative conceptual security 
٤ Negative conceptual security 
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هزار دالر در  20ماه و یا کمتر از میلیون تومان در  1کمتر از درصد از پاسخگویان داراي سطح درآمدي  4/35 میزان درآمد:

 .سال هستند در دالر هزار 40 تا 20 ماه و یا بین در تومان میلیون 2 تا 1 درصد از آنان در سطح درآمدي بین 7/34. هستند سال

 نهایتاً  و درآمد دارند هزار دالر در سال 60تا  40میلیون تومان در ماه و یا بین  3تا  2بین پاسخگویان درصد از  9/13همچنین 

  قرار دارند. هزار دالر در سال 60میلیون تومان در ماه و یا بیش از  3بیش از درصد از پاسخگویان در سطح درآمدي  9/6

  گردشگري به احساسی لتمای میزان

به ترتیب  هاي آنهایافتهکه  اندشده مطرح بسته سؤاالتی قالب در گردشگري به ، رفتاري و شناختیاحساسی تتمایال میزان

  بودند: جدول زیر

  يگردشگر بهرفتاري و شناختی  ،یاحساس تالیتما زانیم حسب بر یفراوان ):4( جدول

ی معتبر
صد فراوان

در
  

  
تمایل احساسی به 

  گردشگري

تمایل رفتاري به 

  گردشگري

تمایل شناختی به 

  گردشگري

4/1  خیلی کم  5/10  10/6 

5/10  کم  18/5 11/3 

2/32  متوسط  33/6 26/8 

3/34  زیاد  22/4 31. /7 

7/21  خیلی زیاد  15/4 19/7 

0/100  جمع  100/0 100/0 

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته               

  

  

  ذهنی امنیت هايلفهؤم

ي مذکور به شرح هاگویهنتایج براي ند. شد سنجیده بسته االتیؤس قالب در ایجابی امنیت ذهنی سلبی و ذهنی امنیتمیزان 

  :هستندل پایین وجد

 و امنیت ذهنی ایجابی یسلب یذهن تیامن زانیم حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز ):5( جدول

  ذهنی ایجابی امنیت  امنیت ذهنی سلبی    

ی معتبر
صد فراوان

در
 9/2 25/8 خیلی کم  

 21/8 20/3 کم

 31/7 23/4 متوسط

 26/8 25/8 زیاد

 10/6 4/7 خیلی زیاد

 100/0 100/0 مجموع

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته                            

   

  اهفرضیهتبیینی  آزمون

 شد. پرداخته اشاره، مورد پارامتریک هايآزمون انجام به ادامه در ،هستند نرمال قیقتح وابسته متغیر هايداده که آنجا از

 است مطالعه مورد هايگروه واریانس بودن یکسان پارامتریک هاي آزمون از استفاده مفروضات از دیگر یکی که است ذکرانیشا

  .است شده برآورده حاضر تحقیق در نیز اخیر شرط که
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  فرضیات فرعی

  یت و میزان تمایل به گردشگري رابطه معناداري وجود دارد.: بین جنساول فرضیه

 عناداريم جشبراي سنبنابراین  ؛اي قرار دارنددو متغیر مورد بررسی در این فرضیه به ترتیب در سطوح سنجش اسمی و رتبه

  :است ت که نتایج به شرح زیرشده اساستفاده  ال مبدأی دو و براي بررسی شدت رابطه از ضریب از آزمون خ این رابطه

  يگردشگر به لیتما زانیم و تیجنس يرهایمتغ يمعنادار سطح نییتع): 6جدول (

  میزان خطا  درجه آزادي  مقدار کی دو  

  754/0  4  903/1  میزان تمایل به گردشگري

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته

معناداري وجود ندارد چراکه  مایل به گردشگري رابطهتوان ادعا کرد که بین جنسیت و میزان تمیبا توجه به جدول باال 

  .شودمی پذیرفته صفر فرضیه بنابراین ؛درصد است 05/0انسانی حداکثر خطاي مجاز در تحقیقات علوم 

 دارد.وجود داري رابطه معنا آنان گردشگري به تمایل میزان و گردشگران تحصیالت سطح بین: دوم فرضیه

براي به محک گذاشتن این فرضیه قرار دارند. بر این اساس  اير این فرضیه در سطح سنجش رتبههر دو متغیر مورد بررسی د

  سامرز استفاده نمود. dی دو و هاي خان شدت آن، بایستی از آزمونو بررسی میز

  

  يگردشگر به لیتما زانیم بر التیتحص زانیم ریثأت جهت و شدت ،يمعنادار سطح ):7جدول (

  دت دي سامرزجهت و ش  میزان خطا  

  -49/0  569/0  میزان تمایل به گردشگري

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته      

  

معناداري با میزان تمایل به گردشگري  دهد که میزان تحصیالت رابطهموردنظر نشان می سامرز در ارتباط با فرضیه dنتایج 

  .شودمی پذیرفته صفر فرضیه بنابراین ؛ندارد

 رابطه معناداري وجود دارد.ن گردشگران و میزان تمایل به گردشگري آنان : بین سسوم فرضیه

  سامرز استفاده نمود. d ی دو وهاي خان شدت آن، بایستی از آزمونبراي به محک گذاشتن این فرضیه و بررسی میز

  

  يگردشگر به لیتما زانیم بر سن ریثأت جهت و شدت ،يمعنادار سطح نییتع ):8( جدول

  هت و شدت دي سامرزج  میزان خطا  

  066/0  409/0  میزان تمایل به گردشگري

  منبع: تحقیق حاضر      

  

گردشگري تفاوت معناداري وجود  به تمایل که بین سن و میزان دهدمی نشان موردنظر فرضیه با ارتباط در سامرز d نتایج 

  .شودمی پذیرفته صفر فرضیه بنابراین ؛ندارد

  رابطه معناداري وجود دارد.هل گردشگران و میزان تمایل به گردشگري آنان أت: بین وضعیت چهارم فرضیه

  گردد.استفاده می ال مبدأتفاوتی از آزمون خی دو و براي بررسی شدت رابطه از ضریب  رابطه این سنجش براي

 يگردشگر به لیتما زانیم و هلأت تیوضع يرهایمتغ يمعنادار سطح نییتع): 9( جدول

 میزان خطا زاديدرجه آ کی دو  

 266/0 4 215/5  میزان تمایل به گردشگري

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته                                  

 



50       فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي توسعه گردشگري                                                             2. شماره 8. دوره 1398بستان تا  

  

توان ادعا کرد که بین وضعیت تأهل و میزان تمایل به گردشگري تفاوت معناداري وجود ندارد؛ میجدول فوق با توجه به 

  .دشومی پذیرفته صفر فرضیه بنابراین

 رابطه معناداري وجود دارد.: بین وضعیت اشتغال گردشگران و میزان تمایل به گردشگري آنان پنجم فرضیه

  .گردداستفاده می ال مبدأی دو و براي بررسی شدت رابطه از ضریب از آزمون خ ،تفاوتی رابطه این سنجش براي

 يگردشگر به لیتما نزایم و اشتغال تیوضع يرهایمتغ يمعنادار سطح نییتع): 10( جدول

 میزان خطا درجه آزادي کی دو  

 704/0 8 504/5  میزان تمایل به گردشگري

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته                                 

  

؛ دمعناداري وجود ندار و میزان تمایل به گردشگري رابطه توان ادعا کرد که بین وضعیت اشتغالمی، جدول باالبا توجه به 

 .شودمی پذیرفته صفر فرضیه بنابراین

 رابطه معناداري وجود دارد.: بین سطح درآمد گردشگران و میزان تمایل به گردشگري آنان ششم فرضیه

  سامرز استفاده نمود. dی دو و هاي خان شدت آن، بایستی از آزمونبه محک گذاشتن این فرضیه و بررسی میز براي

  يگردشگر به لیتما زانیم بر درآمد سطح ریثأت جهت و شدت ،يارمعناد سطح نییتع): 11جدول (

  جهت و شدت دي سامرز میزان خطا

 میزان تمایل به گردشگري 104/0 196/0

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته                  

  

ح درآمد تفاوت معناداري بر توان ادعا نمود که عامل سطدهد که میموردنظر نشان می نتایج دي سامرز در ارتباط با فرضیه

  .شودمی پذیرفته صفر فرضیه بنابراینو ) =196/0sigو   =104/0somers’d( میزان تمایل به گردشگري ندارد

  

  فرضیات اصلی
  

 وجود  گردشگري آنان همبستگیبت به یک مقصد با میزان تمایل به امنیت ذهنی گردشگران نس میزان بین: اول فرضیه

  دارد.

بدین  ،تاس معنادار مستقیم ومون اسپیرمن، ضریب همبستگی دو متغیر امنیت ذهنی و تمایل به گردشگري، طبق نتایج آز

  یابد.معنا که با افزایش میزان امنیت ذهنی، میزان تمایل به گردشگري نیز افزایش می

  

  نتایج سنجش همبستگی متغیرهاي امنیت ذهنی و تمایل به گردشگري :)12( جدول

  گريتمایل به گردش  

  380/0  امنیت ذهنی

  000/0  خطا

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته                                                  

  

  فاوت سفر قبلی، مت سفر قبلی و بدون تجربه هاي میزان امنیت ذهنی در بین گردشگران با تجربهلفهؤموم: دفرضیه

 است.
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  ي امنیت ذهنی در بین گردشگرانهالفهؤتفاوت میانگین م ):13( جدول

خطاي     

میانگین 

  استاندارد

انحراف 

  معیار
  فراوانی  میانگین

امنیت 

ذهنی 

  سلبی

  

  قبلی گردشگران با تجربه سفر

  

  گردشگران بدون تجربه سفر قبلی

67461/0  

  

58620  

81770/4  

  

97403/4  

5686/11  

  

3611/12  

51  

  

72  

امنیت 

ذهنی 

  ایجابی

  

  یقبلسفر گردشگران با تجربه 

  

  گردشگران بدون تجربه سفر قبلی

113/1  

  

047/1  

175/8  

  

539/9  

74/32  

  

28/29  

54  

  

83  

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر                          

  

) براي امنیت ذهنی سلبی حاکی از آن است که تفاوت ناچیزي که در پراکندگی امنیت ذهنی Leven’s testنتایج آزمون لون (

و   =175/0fآماري را ندارد ( سفر قبلی و بدون آن دیده شد، قابلیت تعمیم به جامعه ردشگران با تجربهسلبی در بین گ

٦٧٧/٠Sig=.( توان ادعا کرد که میانگین امنیت ذهنی ایجابی میشود و یید میألفه دیگر فرضیه تؤبا این وجود در خصوص م

  هاي بدون آن تجربه است.بیش از این مقدار براي نمونه ،لعهبه شهر مورد مطا در میان گردشگران با تجربه سفر قبلی

اقدام به انجام اموري چون اند با احتمال بیشتري به شهر مورد مطالعه سفر داشته این بدان معناست که گردشگرانی که قبالً

  خوابیدن در چادر مسافرتی، پذیرفتن دعوت بومیان، حمل پول نقد و ... خواهند کرد.
  

 هاي اقامت مختلف، متفاوت است.هاي میزان امنیت ذهنی در بین گردشگران با محللفهؤم :مسو فرضیه 

آزمون این نتایج  خصوص اما در؛ نمایدمی رد ذهنی امنیت ایجابی لفهؤم براي را فوق فرضیه F آزمون از آمدهدستهب نتایج

. بر است 031/0آن نیز  داريو سطح معنی 029/3ت با اس برابر ریمتغبراي این  fمقدار  باید گفت که امنیت ذهنی سلبی براي

رفته اصلی پذی بنابراین فرضیه ؛بین میزان امنیت ذهنی سلبی و محل اقامت گردشگران تفاوت معناداري وجود دارد این اساس

  کند.یصورت معناداري تغییر مشود یعنی با تغییر محل اقامت افراد، میزان امنیت ذهنی سلبی گردشگران نیز بهمی

تی هاي متفاو(چادر مسافرتی، منزل اقوام، هتل، ...) ذهنیت هاي مختلفآن معناست که گردشگران با محل اقامت این نتیجه به

  ... دارند. ربایی وهایی چون درگیري خیابانی، مزاحمت براي نوامیس، آدمنسبت به میزان احتمال وقوع ناامنی

  

 است متفاوت مختلف، اقامت مدت با گردشگران بین در ذهنی امنیت میزان هايفهؤلم: مفرضیه چهار.  

 این نتایج خصوص در اما نمایدمی رد سلبی ذهنی امنیت لفهؤم براي را فوق فرضیه F آزمون اساس بر آمدهدستهب نتایج

 است؛ 031/0 نیز آن اريدمعنی سطح و 68/9 با است برابر متغیر این براي f مقدار که گفت باید ایجابی ذهنی امنیت براي آزمون

 و شود که بین میزان امنیت ذهنی ایجابی و مدت اقامت گردشگران تفاوت معناداري وجود دارداین نتیجه حاصل میبنابراین 

عناداري صورت میعنی با تغییر مدت اقامت افراد، میزان امنیت ذهنی ایجابی گردشگران نیز به؛ شوداصلی پذیرفته می فرضیه

  د.کنتغییر می

غییري ت مقصددر  جرائممیزان وقوع نسبت به ذهنیت آنان هرچند شدن مدت اقامت گردشگران،  ترطوالنی این نتیجه یعنی با

شخصی مسافربري، تنها گذاشتن  يهالیاتومبهاي کم رفت و آمد، تردد با عبور از مکان همچون اموري احتمال انجام نکند اما

گردشگران افزایش خواهد یافت که این خود در مجموع خبر از افزایش امنیت ذهنی آنان  سوي ازکودك در اتومبیل خود و ... 

  دهد.می

  
  

 میزان تمایل به گردشگري متفاوت است.تعیین هاي ذهنی سلبی و ایجابی در سهم امنیت: مپنج فرضیه  
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 Enter دستور از و چندگانه رگرسیون از گردشگري به تمایل میزان هاي امنیت ذهنی درلفهؤم سهم بینیپیش منظوربه

 40/0 انحراف استاندارد در متغیر امنیت ذهنی ایجابی باعث تغییردهد که یک نشان می 40/0ستاندارد . ضریب بتاي اشد استفاده

. ضریب تاسیر متغیر امنیت ذهنی سلبی کاهنده ثأشود اما در مقابل تمیزان تمایل به گردشگري میانحراف استاندارد در متغیر 

انحراف استاندارد  - 20/0ذهنی سلبی باعث تغییر انحراف استاندارد در متغیر امنیت دهد که یک نشان می - 20/0تاي استاندارد ب

  .صورت معکوس و از نوع کاهنده استاز آنجا که رابطه منفی است، این تغییر بهشود و یزان تمایل به گردشگري میدر متغیر م

 مقصد بر کاهش جرائمذهنیت گردشگر از حجم  منفی راث :بیان کرد کهتوان می ،تیجهبراي کمک به درك مفهوم این ن

د تواند با خاطري آسوده در آن مقصذهنیت گردشگر در خصوص رفتارهایی که می مثبتثیر أاز ت ،مقصد تمایلش به گردشگري آن

  .، کمتراست  انجام دهد

  رگرسیون خطی امنیت ذهنی ایجابی

نی توان گفت که متغیر امنیت ذهمی )=٠٠/٠sig( آمدهدستبا توجه به سطح معناداري به و ونبر اساس تحلیل رگرسی

ثیر متغیر امنیت ذهنی سلبی بر أمتغیر امنیت ذهنی ایجابی را تبیین کند. همچنین ت درصد از تغییرات 32سلبی قادر است 

دهد که یک انحراف استاندارد در متغیر امنیت نشان می - 32/0. ضریب بتاي استاندارد استمتغیر میزان امنیت ایجابی کاهنده 

 جا که رابطه منفی است، شود و از آنانحراف استاندارد در متغیر میزان امنیت ذهنی ایجابی می - 32/0ذهنی سلبی باعث تغییر 

  از نوع کاهنده است. صورت معکوس واین تغییر به

  تحلیل مسیر میزان تمایل به گردشگري

 استثیر داشتهأمستقیم و غیرمستقیم و با ضریب بتاي مختلف بر میزان تمایل به گردشگري ت تقل به دو شیوهمتغیرهاي مس

  پردازیم:که در ادامه به سهم نسبی هر کدام می

 
  تحلیل مسیر میزان تمایل به گردشگري ):14( جدول

 اثر کل میرمستقیغاثر  اثر مستقیم متغیر وابسته متغیر مستقل

میزان تمایل به  سلبی امنیت ذهنی

 گردشگري

20/0 - 128/0 -  328/0 -  

  40/0  -  40/0 امنیت ذهنی ایجابی

  امنیت ذهنی سلبی
امنیت ذهنی 

 ایجابی
32/0 -  - 32/0 -  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر                                 

 

ور طثیر بر امنیت ذهنی ایجابی بهأبی از طریق تبا استفاده از تکنیک آماري تحلیل مسیر مشخص شد که امنیت ذهنی سل

وع جمم ثیر نشان داده شده است.أاین رابطه و ت ،در مدل زیر ثر است.ؤمیزان تمایل به گردشگري م ر تعیینغیرمستقیم نیز د

 ین میزانا که خواهد بود - 328/0 برابر باثیرهاي مستقیم و غیرمستقیم امنیت ذهنی سلبی بر تمایل به گردشگري أضریب ت

  .استثیر مستقیم امنیت ذهنی ایجابی أهمچنان کمتر از میزان ت

 

 
  مدل تحلیل مسیر میزان تمایل به گردشگري :)3( شماره نمودار

 هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته                                                   

امنیت 

ذهنی 

ایجابی

امنیت 

ذهنی 

سلبی

تمایل به 

گردشگري



         53ثر در تمایل به گردشگري با تأکید بر نقش امنیت ذهنی گردشگران ؤعوامل م

 

 
 

  پیشنهاد گیري و ارائهیجهتن

ن از برخورد و اغلب گردشگرا ها از گردشگران،آوري دادهطی مدت جمع که حاکی از آن بود گرانمیدانی پژوهشمشاهدات 

نداشتند. همچنین ناامنی عینی) شکایت و یا گزارشی از وقوع یک ناامنی ( طور ویژهبه راضی بودند وپذیري بومیان مهمان

 هايتوجهی نسبت به گردشگران، طی سالقابل مجرمانهبیانگر عدم گزارش وقوع رفتارهاي  هاي نیروي انتظامی محلی نیزگزارش

 یجهاین نت گردشگران این شهر است.میزان احساس امنیت در نزد  بودنحاضر حاکی از باال نپژوهش  هايیافتهاخیر بوده است اما 

ذهنی و امنیت  : تقابل امنیت1جدول (است پژوهش یعنی جدا بودن مفاهیم امنیت عینی و امنیت ذهنی  پیشینه نظري دیمؤ

رغم وجود امنیت عینی، گردشگران از امنیت ذهنی باالیی نسبت به مقصد مورد مطالعه برخوردار نبودند.  علی بیترتنیابه عینی).

  برد.نسبت به امنیت این شهر رنج می هدف گردشگريبم از سوگیري منفی جوامع  ستانشهر بر این اساس

بر  .است چارچوب نظري با نظریه مبادله جرج هومنز در راستاهمیل به گردشگري یید همبستگی میان امنیت ذهنی و تماأت

  شود.می -بخشی از سازه تمایل به گردشگري- قصد منجر به انتخاب مجدد آن مقصداز امنیت م گردشگررضایت  اساس این یافته،

 عیفیزان تمایل به گردشگري ضبر م لبیس ذهنی امنیت ثیر کاهندهأت که بود این از حاکی هاي تحقیقیافتهاز سویی دیگر 

ر تالش ي اهمیت باالتابه معن تواندمی امنیت ذهنی ایجابی ثیرأتر بودن ت بزرگ .است ایجابی ذهنی امنیتافزاینده  ثیرأتر از ت

ی منفی پیشین آن مقصد براي ایجاد تصویري جذاب و جدید از امنیت یک مقصد، نسبت به تالش براي زدودن تصویر ذهن

  .گردشگري باشد

در سطح شود که سلبی، پیشنهاد می ذهنی امنیت تأثیر تضعیف و ایجابی ذهنی امنیت تأثیر تقویتبر این اساس و در راستاي 

 بومی در جامعه آموزش به ز آنبیش االبته  عینی و امنیت هايشاخص سطح افزایشقبیل  از ییهایتفعالاین شهرستان به 

  شود. پرداختهها و ... افزایش جاذبه در فضاي رسانه و گسترده گذاريسرمایه ،گردشگر با طارتبا برقراري نحوه خصوص

حاضر حاکی از آن است که با تحقیق هاي یابد. یافتهگردشگران نیز افزایش می، مدت اقامت تصویر مقصدبهبود  موجببه

به  مایلاین امر نیز خود سبب افزایش ت و کندمیپیدا  ءرتقاهنی گردشگران نیز اامنیت ذتر شدن مدت اقامت، سطح طوالنی

  .گردشگري آنان خواهد شد

  

 
  ): چرخه امنیت و گردشگري4( نمودار                                                            

  منبع: نگارندگان                                                             

  

شود و توسعه گردشگري نیز به چرخه مثبت تداوم خواهد یافت: امنیت سبب رونق گردشگري منطقه می بدین ترتیب این

  اي، ملی و فراملی کمک خواهد کرد.تحقق یکی از اهداف غایی خود یعنی افزایش احساس امنیت در ابعاد منطقه

در تعیین سطح تمایل به گردشگري شناخته  ثرؤهاي ملفهؤیکی از م عنوانبه هاي این تحقیق، امنیت ذهنیبر اساس یافته

 .ستاهاي متعددي پژوهش انجام تمایل به گردشگري مستلزم هکنندفاکتورهاي تعیین کامل ست که شناختا این در حالیشد. 

  شوند.اي پیشنهاد میانجام مطالعات مقایسه ،میان امنیت و گردشگري رابطه ابعاد بیشتر شناخت جهتهمچنین 

  

امنیت ذهنی

تمایل به 

گردشگري
مدت اقامت
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