
 

 

  بندي عوامل مؤثر بر امنیت در راستاي توسعه گردشگري و اولویت شناسایی

  )شهرستان سرباز: مورد مطالعه(

  

  4 گلبهار پورانجنار،  3 رحناز آهنگ، ف 2 ابوبکر رییسی،  1تاشمهیم شیهکی 

  

  ، ایرانگروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ،استادیار. 1

  ، ایرانمدیریت کارآفرینی، گرایش کسب و کار جدید، دانشگاه سیستان و بلوچستانارشد، رشته  کارشناس. 2

  ، ایراندانشجوي دکتري مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیري و تعیین خط مشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان. 3

  ، ایراندانشجوي دکتري مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان. 4

 
  11/10/98  :اریخ دریافتت

  07/05/99:  تاریخ پذیرش

  

  

  :ها کلید واژه

توسعه  سم،یتور ت،یامن

  شهرستان سرباز ،يگردشگر

  چکیده

در شهرستان  يتوسعه گردشگر يدر راستا تیعوامل مؤثر بر امن يبند تیو اولو ییپژوهش حاضر با هدف شناسا

 آوري جمع ابزار. است کمی و کیفی روش، نظر از و اي توسعه -این پژوهش از نظر هدف کاربردي. رفتیسرباز انجام پذ

آن با استفاده از  ییایبود و پا يصور ییروا يدارا امهپرسشن. است پرسشنامه و مصاحبه اي، نهکتابخا مطالعات ها داده

و  ستانیدانشگاه س ایگروه جغراف دیاسات ،یفیجامعه آماري مربوط به مطالعه ک دیبرآورد گرد 814/0کرونباخ  يآلفا

شامل، کارشناسان  يحوزه گردشگر نیجامعه آماري مربوط به مطالعه کمی، متخصص. نفر بودند 14بلوچستان با تعداد 

سرباز به تعداد  يشهردار ست،یز طیمح ،يبخشدار ،يفرماندار ،یفرهنگ راثیدر ادارات م يو فعاالن مرتبط با گردشگر

جهت .. عنوان نمونه انتخاب شدند ها به در دسترس تمام آن يریگ که بر اساس روش نمونه باشند ینفر م 85

آمده نشان داد که  دست به جینتا. استفاده شد دمنیو فر يا نهتک نمو t و آزمون SPSS افزار نرم از ها داده لیوتحل هیتجز

در  تیعنوان عوامل مؤثر بر امن به یرساختیو ز ياعتمادساز س،یعملکرد پل ،يکالبد ،یفرهنگ - یدر پنج عامل، اجتماع

 نیانگیبا م يدر حوزه گردشگر سپلی عملکرد عامل ها آن يبند باشند، که پس از رتبه- یم يتوسعه گردشگر يراستا

 نیتر نییدر پا 17/3 اي رتبه نیانگیبا م يگردشگر یرساختیو عامل ز تیدرجه از نظر اهم نیدر باالتر 73/3 اي رتبه

  .قرار گرفت تیدرجه اهم

 

  دمهمق

 ).222: 2018، 2احمد و همکاران( استاستوار  1کند که بر گردشگري می دیتأکي پایدار  در حال حاضر، جهان بر نوعی از توسعه

کورنیاوان و ( يمتعددبر عوامل  که مفهوم توسعه گردد اشاره می اکوسیستمی مبتنی بر گردشگري نیزدر الگوهاي از طرفی، 

یکی  تهدید؛ خطر و احساس دوري از هرگونه ،به مفهوم رهایی از ترس ،امنیت .استاستوار  4مانند امنیت )139: 2019، 3پنگ

                                                             
 نویسنده مسئول  :mohimtash@entp.usb.ac.ir  

  
1 Tourism 
2
 Ahmad & etal 

3 Kurniawan & Peng 
4 Security 



176     فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                          3ي  شماره. 9دوره . 1399 پاییز 

 اي فیزیکیمقوله که اندازه همان به امنیت جدید، هاي نگرش بر اساس .استاز آغاز زندگی بوده  ها انسان از نیازهاي اساسی

عینی  بعد در. است ذهنی هم و عینی ايمسئله هم امنیت دیگر، به عبارت؛ شود می محسوب نیز روانی مقوله یک ،است

نمود اشاره مزبور  هاي ارزش به حمله هراس از فقدان به ذهنی بعد در و شده بکس هايبراي ارزش تهدید، توان به نبود می

اي  اي در سطوح ملی و منطقه ي گردشگري، ارتباط همه جانبه صنعت ظریف و پیچیده ).57:1397 پورباقرکردي و رضایی،(

سازد و تهدیدي عمده براي این  ناپذیري به این صنعت وارد می هاي جبران داشته و هرگونه بروز ناامنی در سطوح مختلف، زیان

معادله و در  یک پارامترهاي را گردشگري و امنیت کهست ا رو از این). 2:1394 پرور و وفادار، ذره(شود  میصنعت محسوب 

 نوعی جادیا با دتوان یم ،زندگی کیفیت هاي شاخصه از یکی عنوان بهامنیت ي  مقوله. دهند ي مستقیم با یکدیگر قرار می رابطه

گردد  يگردشگر مناطق در ها آن اقامت مدت و گردشگران جذب شیافزا، باعث )97: 2016، 1لیو و همکاران( نانیاطمحس 

در پیوند عمیقی با ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ، امنیت در این معنا، ).61-60: 1396 نیا، سلمی و بیگلري کیانی(

وب و بایستی چارچ، مسیر توسعهدر در راستاي تحکیم درست گردشگري  ).123: 2010هزارجریبی، ( داردمناطق گردشگري 

اجتماعی و توجه به این مقوله  گردشگري، امنیت ي هاساسی در زمینه توسعاز جمله بسترهاي . گردد - بسترهاي الزم آن فراهم

هاي اساسی خود در  ، امنیت اجتماعی را توانمندي جامعه براي حفظ ویژگی2ژوهانسن ).1396 زئی و همکاران، کمال( باشد یم

 عنوان به ،امروزه امنیت س،بر همین اسا ).530: 2017ژوهانسن، ( داند شرایط متحول و تهدیدات واقعی یا احتمالی میبرابر 

 مویدفر و همکاران،( رود یمگردشگري در جهان به شمار ي  هتوسع ياستراتژاصل در تدوین  نیتر ییربنایزو  نیتر مهم

هرگاه در  .شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگري بیهوده خواهد بوداصوالً تا امنیت برقرار نباشد سفري  ).5:1393

مربوط به گردشگري  هاي یتو در پی آن است که فعال کنند یفراهم باشد، افراد سفر م بستر مناسبی ،جهانی ي هسطح جامع

ضیابري و  دوزنده( کنند یر نمداشته باشند، هرگز به آنجا سف و اگر گردشگران نسبت به مقصدي احساس ناامنی یابند یرونق م

 و شود یرونق گردشگري در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد، موجب به وجود آمدن امنیت م ).93:1398 آمار،

رونق اقتصادي و در  ،رآمد قشرهاي مختلف، کاهش بیکاريدر مقابله با فقر است و موجب افزایش د يآن، عامل مؤثر ي هتوسع

باید اذعان داشت  ،بنابراین ؛)1: 2019، 3تاپاك و همکاران( شود یمردم و افزایش رفاه اجتماعی م نتیجه بهبود کیفیت زندگی

که  وجود ندارد؛ چرااز آن  شدن کشورها به لحاظ اقتصادي و منتفع جریان گردشگري یريگ امکان شکل، بدون وجود امنیتکه 

ناامنی سایه و در  دهند یگردشگري پررنگ باشند، کارایی و اثر خود را از دست م يها ، هرچند سایر مؤلفهامنیت بدون تضمین

تالش گردشگران قبل از سفر به مناطق مختلف، ابتدا ، عتاًیطب ).171-170: 1396 خواجونداحمدي و همکاران،( شوند یم محو

حضور گردشگران در یک ؛ از اینروست که آورند دست بهي مقصد  منطقهکنند تا اطالعات کافی در خصوص امنیت و ایمنی  می

 ).5-8: 2014، 4آلتینداگ( استکشور  امنیت آني  دربارهاقتصاد و تبادالت فرهنگی، بهترین تبلیغ  توسعهبر  کشور، عالوه

 اگرمعنا نیست که  ینه ااین ب ،البته. گردشگر در یک کشور یا مکان خاص، نشانگر وجود امنیت است چراکه وجود تعداد زیاد

 يها مؤلفهوجود امنیت فراگیر در یک منطقه، از جمله . )2016، 5برندان( نداردنداشته باشد، امنیت هم  گردشگر مکانی،

خواجونداحمدي و ( باشد ي پذیرش گردشگر از کشورهاي دیگر می هاي مربوط به نحوه و مهم در تغییر سیاست رگذاریتأث

هاي عملی و  تحقیقات تئوریک، برنامهامنیت در ایمنی و جایگاه و نقش  کهمین دلیل است به ه). 1396:170 همکاران،

                                                             
1
 Liu & etal 

2 Johansen 
3
 Tapak & etal 

4 Altindag 
5
 Brendan 



    177  )شهرستان سرباز: مورد مطالعه(يتوسعه گردشگر يدر راستا تیعوامل مؤثر بر امن يبند تیو اولو ییشناسا

کشور ما نیز این  ).95: 2017، 1ژنگ و همکاران( استریزي گردشگري مورد توجه زیادي قرار گرفته  هاي کالن برنامه سیاست

 توسعه و رشد ).66:1398 صافدل و کشاورز،( باشد توسعه گردشگري در ابعاد مختلف آن می دنبال بهقاعده مستثنی نبوده و 

 درآمدي کشور منابع سازي متنوع و محصولیتک اقتصاد از رهایی عملی راهکارهاي از یکی عنوان بهدر ایران،  گردشگري صنعت

شده  دیتأکي سالیان اخیر بر آن  هاي توسعه تمامی برنامه قرار گرفته و در کشور گذاران سیاست و ریزانبرنامه توجه مورد همواره

بودن  هاي خود در گردشگري از جمله دارا کشور ایران با عنایت به مزیت ).65:1395 اقدام و همکاران، زاده رسول( است

خارجی، حتی با وجود برخورداري از امنیت داخلی و هاي تاریخی و فرهنگی، شرایط جغرافیایی و نیز  هاي طبیعی، جاذبه جاذبه

تواند میزبان ي کشورهایی است که می از جمله ،هاي مختلف در منطقه ها و درگیريشرایط نامناسب خاورمیانه و وجود جنگ

 از حاکی ایران، در گردشگري صنعت اندرکاران دستي  تجربه. بسیاري از گردشگران خارجی از کشورهاي مختلف جهان باشد

 را سفر، ایران انتهاي در ولی دارند تیامن عدم احساس ورود ابتداي در کنند می سفر ایران که به گردشگرانی بیشتر که است این

وجود  با است نتوانسته متأسفانه ولی دارد، قرار گردشگري براي پرجاذبه هاي ایران در ردیف سرزمین. کنند می تلقی کشوري امن

یکی از . یابد دست گردشگري در خودي  شایسته جایگاه به  مختلفهاي  در مناطق و شهرستان خدادادي هاي جاذبهاین 

هاي مستعد و زیباي کشورمان، استان سیستان و بلوچستان است که همواره با وجود امنیت کامل، تصویر نادرستی از  استان

هاي  گردشگري در شهرستاني صنعت  ده که این موضوع مانع از رشد و توسعهیبه سمع و نظر مردم ایران و جهان رس آنفقدان 

 با وجود بلوچستان و ستانیس هاي استان نتاشهرس از یکی عنوان به بازسر تانرسهش. این استان ارزشمند شده است

مند  ی بهرهدرست بهها  نتوانسته است از این ظرفیتهنوز دستی  یعو صنا یفرهنگ یراثم ي،در بخش گردشگرفراوان  هاي یلپتانس

 ی اساسیضرورت عنوان بهصنعت در سطح شهرستان  ینتر در راه توسعه ا هرچه تمام یتالش یدمعنا است که با ینبد ینا .شود

گردشگري موجود در وضعیت هاي  و استراتژي با تحلیل شرایط هدف اصلی این پژوهش این است که، رو نیااز . مطرح گردد

در توسعه گردشگري  در راستاي شهرستان سرباز عوامل مؤثر بر امنیت: پاسخ داد که ،روستایی شهرستان سرباز به این سؤال

  ؟ها چگونه است بندي آن ند و رتبهاکدامشهرستان  این

  

  ادبیات پژوهش

مفهوم  که نیست یشک. است داشته رشد به رو روندي و تغییر یافته تاریخ طول در دیگر، مفاهیم از بسیاري مانند امنیت ي واژه

 ي ریف اولیهااز تع تر تعریفی بسیار متفاوتما شاهد  که امروزه،ي طور بهتعالی یافته؛ » بشر«وازي با مفهوم همسان و م» امنیت«

 شود می استفاده ناامنی و بیم، هراس مقابل در که است امن ریشه از امنیت). 57 :1397 پورباقرکردي و رضایی،( میهستآن 

 و صلح، عدالت نظیر انسانی در علوم و رایج اساسی مفاهیم سایر مانندفهوم امنیت م. )66: 1396 نیا، سلمی و بیگلري کیانی(

با استفاده از کوشید  2دونالد مک هیو ).8: 1396شهرآشوب، ( استداشته  قرار گوناگونی تعبیرهاي و تفسیرها معرض در آزادي

خود با شکست روبرو شد و اعالم کرد که امنیت  هاي يبند در طبقهاما ؛ مفهوم امنیت را رفع کنندابهام  ها يبند طبقه سري یک

، امنیت مفهومی کلی است که شامل وضعیت سالمت و آرامش و رفاه فرد و ثبات جامعه 3از نظر ماندال. مفهومی نارسا است

 ثبات یلغزنده و بمنیت را واژه ا 4سوئینی مک. شود از آسیب، توسط دیگران را شامل می ماندن محفوظشده و در حقیقت 

 وها  حکومت ،ها شرکت ،افراد یلهوس اهداف چندگانه به برايمتنوع و  هاي ینهاز زم اي کننده یجگ ي که در گستره خواند یم
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را ی و احساسات درونی حوادث خارج ،اهدافوسایل،  ،از مردم يا مجموعه ،رفته است و در این فضا کار به کمتخصصان آکادمی

ها تعریف دیگر از امنیت، بیانگر این  نگاهی اجمالی به تعاریف فوق و ده ).4-2: 1394 ابراهیمی و همکاران،( اند در بر گرفته

این  ،البته. عریفی جامع از آن دست یافتتوان به ت است که این واژه، مفهومی چند الیه و چندسطحی است که بسادگی نمی

متقی و همکاران، ( ستینراکندگی و نداشتن قدر مشترك تنوع تعاریف و پیچیدگی در سطوح تحلیلی آن، بمعناي پ

 ایمنی نهایت در انسان که کرد تلقی آرام وضعیتیی، فرهنگ و اجتماعی نظر نقطه از توان یم را امنیت طورکلی،به). 81:1395

 حداقل وقرار گیرد  آینده در چه و حال زمان در چه خود هايارزش ت وتفکرا ارتباطات، هویت، حیثیت، ل،ما جان، به نسبت

 بسیار که کرد را مطرح اي نظریه معاصر، برجسته روانشناس ،2مازلو). 2011، 1کواري و زیمانی(را داشته باشد  ممکن ریسک

 .هاست انسانشکوفایی شده در راستاي  مطرح هاي يتئور ینتر شده و شناخته ینتر مهم گرفت و جزو قرار پژوهشگران مورد توجه

دوم،  سطح در بعد از آن و انسان نیاز اولین نیازهاي فیزیولوژیک، بعنوان هرم این که در کرد را طراحی هرمی نظریه، این در وي

سایر نیازهاي  نیاز یشنیاز به امنیت پ ،مطابق این مدل. دارد نیاز این بودن اساسی و مهم از نشان که گیرد می امنیت قرار به نیاز

ه مراحل بعدي بگذارند و در صورتی که به مراحل باالتر پاي ب توانند یها نم شود انساندار  خدشه اگر امنیت .ها استانسان

 نیا، سلمی و بیگلري کیانی( گردند یمبه همان مرحله باز  سرعت بهتر،  یینرفتن هر یک از سطوح پا نیز با از دست ؛رسیده باشند

 ذهنی یا عینی از فارغ و دارد وجود هاي مختلف در تئوري امنیت تعریف زمینه در که مشکالتی رغم علیاز طرفی،  .)67: 1396

چرا که . رود یم اصول در تدوین راهبرد گردشگري به شمار ترین یاديو بن ینتر امنیت از مهم ،حقیقت درآن؛  دانستن روانی و

قاسمی ( شود یمقصد ماختالل در سازوکار آن موجب ناامنی  دوام این صنعت در مقاصد گردشگري در گرو وجود امنیت است و

را  اکنون باید آن میستینگر یمي حکومتی و دولتی  یک پروژه عنوان بهاگر در گذشته با امنیت  ).211: 2014، 3و همکاران

با یافته، حتی  کشورهاي توسعه اکثر که يا گونه به. گردشگري نیز بدان وابسته استصنعت اي در نظر بگیریم که  پروسه عنوان به

حضور مستقیم بازدیدکنندگان  .صنعت توریسم متمرکز شوند بر دهند یمنابع کالن اقتصادي و درآمد، ترجیح م بودن داراوجود 

گردشگري به  عنوان یک قطب امن عالوه بر توسعه اقتصادي و تبادالت فرهنگی، آن کشور را به ،کشور و گردشگران در یک

عوامل ) 4هویت فرهنگی ) 3 یزير برنامه) 2ها  دولت )1به نقش  توان یدر این زمینه م ،رو نیااز . کند یجهانیان معرفی م

 ).7: 2013، 4آشوریان و طالشی( کرداشاره  گردشگرانعناصر تأثیرگذار در امنیت  عنوان بهها  راه هشبک) 5سیاسی و اداري و 

هاي ارزیابی  ترین شاخص جمله مهمي گردشگري و افزایش میزان تبادالت گردشگر در بین واحدهاي سیاسی از  امروزه، توسعه

بررسی ارتباط میان گردشگري و امنیت، متضمن در  ).4: 1394 پورسید و پورفیکویی،( شود ي کشورها محسوب می توسعه

که براي  یتیامناقدامات  - 2دهند؛  جرایمی که در ارتباط با گردشگران رخ می - 1: ي مختلف است نظرگرفتن چهار حوزه

ارزیابی مخاطرات احتمالی در سفر به مقصدي که با مشکالت  - 3گیرند؛  رساندن جرایم مذکور صورت می جلوگیري یا به حداقل

هاي گردشگري  توانند بر الگوهاي محلی، ملی و جهانی جریانهاي امنیتی می که موقعیت یراتیتأثامنیتی مواجه است و بررسی 

یک موقعیت  ي واسطه بهمدت و بلندمدتی که  هاي بازاریابی در مواجهه با پیامدهاي کوتاه راتژيتعریف است -4بجا گذارند و 

ي بین گردشگري و امنیت ملی دوسویه  رابطهبنابراین،  ؛)47:1393 پور، اسماعیلی و کیان حاجی( شود امنیتی خاص ایجاد می

المللی ایجاد  تري از یک کشور در مجامع بین گردشگر بیشتري جذب شود به همان نسبت تصویر مثبت که یصورتدر . است

 ،تکرار سفر خود و دنبال بازدید گردشگران سفیرانی از کشورهاي دیگر هستند که به .)301: 2016، 5لیو و همکاران( شود می
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ها که تابعی از یک معیار  آن احساس رضایت بنابراین، ؛)4: 2019، 1هیگنز و همکاران( دهند یتصویري از کشور میزبان ارائه م

ور را به کش شماري یتصویر و گزارش را مطلوب جلوه داده و منافع ب این تواند یشان خواهد بود؛ میعنی احساس امنیت ؛مسلم

 یمفهوم ظدر گردشگري به لحا تامنی ،در ادبیات دانشگاهی ).102: 1389صیدایی و هدایتی مقدم، ( دینما مقصد جلب

و  ونقل حمل، تسهیالت ها فعالیت، اقامتگاه، تغذا، بهداش تکیفیهاي  زیرساختکه  شود میایجاد زمانی  ؛)2014، 2ترالو(

در  ).46: 1393 پور، نسماعیلی و کیاا یحاج( شوند ظلحا گردشگري ریزي برنامه ندآیدر فر دقت بهخدمات سالمتی همه 

مارتین ( گردد ي پایدار گردشگري می منجر به توسعه تاًینها، هاي دولتی ها و سیاست در برنامه موارد ذکر شدهنظرگرفتن تمامی 

منش و همکارانش جهت تدوین الگوي امنیت در توسعه اکوتوریسم، به این  در این راستا، شکوهی). 418: 2016، 3و همکاران

 ؛اي و کالبدي نیز توجه نمود ي عوامل اجتماعی، زمینه باید به سه دسته شدههاي ذکر نتیجه دست یافتند که عالوه بر زیرساخت

، شک یب). 75:1394 رضانژاد و همکاران،( کنند در فضاهاي عمومی را تبیین میاین عوامل، چگونگی احساس امنیت  که رایز

نهادهاي امنیتی و انتظامی مانند باشند؛  منیت بالخصوص در فضاهاي عمومی میي احساس ا کننده ملی که تعیینیکی از عوا

 ریپذ امکاننهادها  این فعال حضور بدون زین ،گردشگران تیامن احساس آن، از ترمهم و تیامن نیتأم بنابراین،؛ پلیس هستند

 هاي مستعد گردشگريکشوردر  يگردشگر توسعه زانیربرنامه و یانتظام ،یتیامن اندرکاراندست ر،ام نیا تیاهم بود؛ نخواهد

 توسعه، که عنوان کرد متقابل بازخورد و ارتباط یک در توان می بنابراین،؛ دهد می سوق امر این بیشتر توجه به را

 گردشگري از جمله اي توسعه هايگسترش فعالیت بستر الزم جهت ي کنندهفراهم نیز امنیت، تأمین و امنیت ي نندهک فراهم

داشت خواهند  ارتباطات و بازخورد این بقاي و پویایی در يا کننده نییتع نقش انتظامی و امنیتی نهادهاي عملکرد که است

 گردشگري در کشورهاي جهان سوم و تیوضع یبه بررس يا در مقاله، )2008( 4هال .)119:1396 همکاران، منش و شکوهی(

جهان  يها بر لزوم توجه دولتو  مشکالت گردشگري این کشورها از جمله نبود امنیت روانی و جانی پرداخت نیتر برخی از مهم

 باید اظهار نمودبا توجه به مطالب ذکرشده، . گردشگري تأکید نمود بردن این معضالت از طریق ایجاد پلیس از بین برايسوم 

هاي فضایی، اجتماعی، فرهنگی و  مند زیرساخت نظام يریکارگ بهو در نهایت   ، توسعهنیتأمدن، نمو  به کمک اثربخشکه 

اي و  امنیت در سطح ملی و منطقه نیتأمتوان انتظار  ي نهادهاي انتظامی مانند پلیس، می همچنین عملکرد بهینهکالبدي و 

  ).74: 1398 فرد، زاده و احمدي ده  ده ( داشترا ي گردشگري  ریزي جهت توسعه برنامه

  شده مروري بر مطالعات انجام

و  فضاي نظري و تجربی تحقیق و همچنین احتراز از تکرار احتمالیمنظور شناسایی نظریات و متغیرهاي پژوهش، شناخت  به

در این . شود یگرفته در داخل و خارج پرداخته م صورت يها شده، به بررسی مطالعات و پژوهش انجام يها پژوهش لیدل یب

آمده متغیر اصلی بدست 5و متناسب با طور مستقیم و غیرمستقیم پیرامون موضوع مورد مطالعه  به بیان مطالعاتی که به بخش

  .میپرداز یاند، م بودهدر پژوهش 

  فرهنگی -اجتماعی) عامل(متغیر

، در تحقیقی با عنوان نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستاي )1398(ضیابري و آمار  دوزنده

پرداختند که  به بررسی این هدف DEMATELالمللی، با استفاده از روش  راهکار بین عنوان بهتوسعه اقتصادي و گردشگري 

هاي صنعت توریسم در هر کشور باید بر طبق فرآیندهاي تخصصی در این حوزه  گذاري ریزي و سیاست چطور مکانیزم برنامه

                                                             
1 Higgins & et al 
2 Tarlow 
3 Martin & et al 
4 Hall 



180     فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                          3ي  شماره. 9دوره . 1399 پاییز 

و همچنین برخورد مناسب و   نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این موضوع است که صدور ویزا و بیمه توریستی. برخوردار باشد

ي که حتی این ا گونه به. گردشگري جهت حمایت گردشگران خارجی بوده است هاي مؤلفهتاثیرگذارنرین  عنوان به نوازيمهمان

  .ها نیز باشد ساز سایر شاخص تواند زمینه می مؤلفه

به گردشگري با تأکید بر نقش امنیت ذهنی  عوامل مؤثر در تمایل، پژوهشی را با هدف بررسی )1398(ی نیالد کمالنهاوندي و 

رغم عدم گزارش موارد ایجاد ناامنی  نتایج این پژوهش حاکی از آن بوده است که علی .در شهرستان بم انجام دادند گردشگران

ه این نتیج. در نزد گردشگران شهر بم متوسط است و آرامش نیروي انتظامی، میزان احساس امنیت براي گردشگران در آمار

  .برد یشهر از سوگیري منفی جوامع هدف گردشگري نسبت به امنیت رنج م نشانگر آن است که این

ها از  ، با هدف تبیین نقش امنیت در جذب گردشگران و با استفاده از روش تحقیق کیفی، به گردآوري داده)1396(وفادار 

امنیت روانی، (چهارچوب کدگذاري نظري، پنج مقوله اصلی  ها در با تحلیل داده. پرداختند افتهیساختار مهینهاي  طریق مصاحبه

احساس امنیت و آرامش در (ي هسته  و یک مقوله )، امنیت بهداشتی، امنیت غذاییونقل حملامنیت اقتصادي، امنیت در 

   .است شده استخراج، )اصل مهم جذب گردشگر عنوان بهگردشگران 

 اي درسهیمقا کردیرو کی: يگردشگر تیامن و یمنیا درباره قیتحق سال یس، در تحقیقی با عنوان )2019( 1وانگ و همکاران

به بررسی این هدف پرداختند که تحقیقات چینی و غربی چگونه و به چه میزان عامل احساس امنیت و آرامش را بر  محتوا

 شکل به ،زبان یسیانگل ت غربی وتحقیقا خاص، طور به که ندداد نشان ها افتهی نیا .گیرند عرضه و تقاضاي گردشگري در نظر می

 و تیامن احساس تیاهم ینیچ تحقیقات گر،ید طرف از اما د؛نریگ یم نظر در را يگردشگر يتقاضا و عرضه طرفي تر جامع

  .دنکن یم یبررس يگردشگر توسعه ندآیفر در را يگردشگر آرامش

ها در  هاي اساسی رفاه انسان یکی از شاخص عنوان به، در پژوهشی با هدف بررسی امنیت )1397(گهر  موید و یاوري منصوري

امنیت اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران پرداختند و در این بین از تجربیات،  ریتأثجوامع، به تعیین میزان 

غیرهاي تجربه، ها، نشان داد که حضور مت نتایج تحلیل داده. هاي گردشگران خارجی نیز استفاده نمودند ها و نگرش ارزش

مثبت و معناداري با امنیت اجتماعی و تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران دارد؛ از  ریتأثهاي گردشگران،  ها و نگرش ارزش

  .گرددها دوچندان می ي تفاوت در ارزش اهمیت مولفه ،اینرو

  

  کالبدي) عامل(متغیر

بندي ابعاد متفاوت امنیت و اثر آن بر رضایت شناسایی و اولویت، در تحقیقی با هدف )1396(نیاسلمی و بیگلريکیانی

گردشگر داخلی در مناطق مختلف گردشگري کاشان پرداختند و به این  200گردشگران در شهر کاشان، به بررسی نظرات 

ها و بناهاي مخروبه، زمینفقدان گردشگري،  مناطقپوشش گیاهی جذاب در امنیت کالبدي شامل نتیجه دست یافتند که 

عالوه بر آن بر . در جذب گردشگران تاثیر بسیار زیادي دارد... وجود معابر مناسب، تناسب رنگ در فضاهاي گردشگري و 

  . وفاداري گردشگران بر تمایل به سفر مجدد در پی دارد

ها، فرهنگی و سیاسی در میان گروههاي اقتصادي، اجتماعی، در پژوهشی با هدف بررسی نابرابري، )1393(مویدفر و همکاران

هاي ریزي و تحقق امنیت در مناطق گردشگري، به مطالعه مولفهقشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی و گردشگري جهت برنامه

هاي اقتصادي و کالبدي در جایگاه محققین به این نتیجه دست یافتند که شاخص. مدیریت گردشگري در استان یزد پرداختند
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سطوح توسعه و امنیت هی د نسازي وضع موجود و سامارو، اظهار داشتند که در جهت بهینه از این. اهمیت قرار دارند نخست

   .ها اهمیت دادتان بایستی به این مولفهگردشگري در اس

یکی از اي با هدف بررسی میزان استفاده از منابع پایدار در کارآفرینی گردشگري در ، در مقاله)2014(1آکریووس و همکاران

هاي کارآفرینی در در این پژوهش تاثیر جریان و سبک توسعه گردشگري پایدار بر فعالیت. ختندایونان پرداي مناطق کوهپایه

آمده این است که ترین نتایج بدستاز مهم. تبخش گردشگري در حضور ترکیبی از عوامل کالبدي مورد بررسی قرار گرفته اس

 نرساندن به محیطبودن مقامات محلی و مردم نسبت به آسیبزیست بکر و طبیعی و حساسهاي محیطی، محیطفقدان آلودگی

گردشگري براي پیشرفت و ترقی  یترین عوامل کالبدي این منطقهزیست و حفظ پوشش گیاهی و جانوري منطقه را از مهم

  .اندمعرفی نموده

  

  عملکرد پلیس) عامل(متغیر

استان : موردي مطالعه( شناخت و تحلیل امنیت اجتماعی در روستاهاي هدف گردشگري، با هدف )1397(صفري و همکاران 

یت جانی، امنیت مالی، امنیت که پنج متغیر امن دادآزمون آماري نشان  نتایج بررسی. به انجام تحقیقی پرداختند) اصفهان

اند و نشانگر اهمیت عملکرد بخش  قرار داشته معناداري سطحباالترین محیط فیزیکی، امنیت اخالقی و امنیت انتظامی با 

درمانی و متغیر  ، امنیت بهداشتینقل و  حمل، سه متغیر امنیت ارتباطاز طرفی، . ي مورد بررسی دارد انتظامی و پلیس منطقه

فکري   -سیاسی و امنیت ذهنی  - در وضعیت متوسط و دو متغیر امنیت نهادي 05/0با سطح معناداري بیشتر از  ارتباطتعامل و 

  . در شرایط ضعیفی قرار دارند 05/0معناداري کمتر از  گردشگران با سطح

ران شهري در شهر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگ مؤثر، تحقیقی را با هدف بررسی عوامل )1395(مشکینی و همکاران 

سن، جنسیت،  :در این تحقیق، میان عواملی مانند آمده دست بهمطابق نتایج . طرقبه در استان خراسان رضوي، انجام دادند

در این میان، با افزایش . ي معناداري وجود دارد فضاهاي عمومی شهر و عملکرد پلیس با احساس امنیت گردشگران، رابطه

همچنین در این پژوهش مشاهده . شود ري، احساس امنیت اجتماعی گردشگران نیز بیشتر میامنیت در فضاهاي عمومی شه

  .ي مستقیم و معناداري میان متغیر نقش پلیس و احساس امنیت گردشگران وجود دارد گردید که رابطه

 يگردشگري نواحی مرزتحلیلی بر نقش امنیت اجتماعی در توسعه ، پژوهشی تحت عنوان )1395( شربتی و عموزادمهدیرجی

در این پژوهش، تحلیل سطوح امنیت اجتماعی، . انجام دادند) قال و گمیشان استان گلستان آق يها شهرستان: مطالعه موردي(

امنیت اجتماعی و توسعه گردشگري در  ن افزایشداده است که میاتحقیق نشان  نتایج. هدف اصلی تحقیق بوده است عنوان به

وجود  داري یري رابطه معنگامنیتی نیروي انتظامی و ارتقاي امنیت گردش یرسان عملکرد و اطالعمیان  و همچنینمرزي  نواحی

  .دارد

، در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط حضور پلیس و اقدامات تبلیغی آن با امنیت گردشگري در استان )1393(جسارتی و آقایی

گسترش و افزایش امنیت و گسترش حضور نیروي انتظامی و افزایش اردبیل، انجام دادند و با این نتیجه رسیدند که میان 

 .مستقیمی وجود دارد یتبلیغات این نهاد در افزایش امنیت منتج به توسعه گردشگري رابطه

                                                             
1
 Akrivosaetal & etal 

 



182     فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                          3ي  شماره. 9دوره . 1399 پاییز 

 گردشگران بر فساد، و جرم سم،یترور یعنی ،یتیامن داتیتهد اثرات ی و تعیینبررس، با هدف )2019( 1فوري و همکاران

ورود  اي بر یمنف ریتأثی، تیامن داتیتهد ،تنها نهجامع، نشان دادند که  مدلی، به بررسی تحقیقی پرداختند و در یک الملل نیب

 نییتع ان به کشور مقصد راگردشگر ورودي انیجرنیز  ،مبدأ کشور طیشرا گیچگون بلکه دارد زبانیم کشور در انگردشگر

 کشور اي باهمشاب تیامن و یمنیا سطحکه داراي ) کشور مقصد(یی کشورها به سفر ،گردشگران که دهد یم نشان جینتا. کند یم

  .پردازند می رو، به بیان اهمیت عملکرد پلیس  از این. دهند یم حیترجرا  دارند؛) کشور مبدا( خود

گردشگري  ي هاي گردشگران از امنیت موجود در منطقه حجم نگرانی براساس، هدف تحقیق خود را )2016( 2مآوبی و همکاران

ي امنیت خود اظهار داشتند؛  اي که گردشگران درباره هاي اصلی مقصد قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که از میان نگرانی

از طرفی، وجود . هاي خود معرفی نمودند ترین نگرانی کلی در محیط گردشگري را بزرگ تیعدم امنشدن و  نگرانی از دزدیده

، رو نیااز . گردد ها می عاملی ذکر کردند که باعث کاهش این نگرانی عنوان بهاطق مقصد گردشگري، پلیس گردشگري را در من

  .ترین عوامل امنیت در موضوع گردشگري معرفی کردند محققین عامل نیروهاي انتظامی و پلیس را یکی از مهم

ل رقابتی در مقاصد گردشگري به بررسی این عام عنوان به، در پژوهشی با عنوان ایمنی و امنیت )2015( 3کوریچ و همکاران

گردد تا کشور میزبان به توسعه اقتصادي دست یابد؟ محققین به ي باعث میگردشگرهدف پرداختند که چه عواملی در صنعت 

است اي  عامل کلیدي نیتر مهمي نیروهاي انتظامی و پلیس در کشور میزبان  امنیت و فعالیت بهینه این نتیجه دست یافتند که

  .شود که باعث موفقیت کشورهاي مستعد گردشگري از یکدیگر می

در صنعت  اي یهمبناي پا عنوان بهشهر ایمن  ي اثرگذاري برنامه ي ررسی نحوها هدف بدر تحقیقی ب ،)2012( 4و همکاران انور

برجسته  بعد امنیت یکی از مسائلکه ، به این نتیجه دست یافتند محققین. انجام دادند شهر پوتراجیااي را در  مطالعه م،توریس

شهر ایمن  ي که منجر به اجراي برنامه است يا اندازه بهمسئله این اهمیت  بوده وشهري گردشگري  ي حوزه گردشگراندر بین 

شهر ایمن رویکردي مهم  ي پیشگیري از جرم در برنامه يها برنامه که اندبوده پاسخگویان بر این باور. شده است 2004از سال 

  .گردد محسوب می گردشگران امنیتراي ب

  

  اعتمادسازي) عامل(متغیر

بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران  مؤثرشناختی عوامل  ، با انجام پژوهشی به تحلیل جامعه)1397(جلودار و شبیري  باقریان

متغیرهایی چون اعتماد اجتماعی،   ریتأثهدف پژوهشگران در این تحقیق شامل بررسی میزان . در شهرستان بابلسر پرداختند

دهد که میان احساس امنیت  نتایج این پژوهش نشان می. است -اي و تحصیالت بر احساس امنیت اجتماعی بوده مصرف رسانه

اي و نیز  رسانه مصرف و اجتماعی اعتماد شخصی، اعتماد و است شده  ساخته اجتماعی و فردي احساس امنیت بعد دو از خود که

  .دارد وجود معناداري ي امنیت، رابطه احساس با تحصیالت سطح و میان سن

هاي سایت، در تحقیقی با هدف تبیین نقش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب)1395(گنجی و همکارانزادهابراهیم

هاي سایتوبگردشگري ، به بیان اهمیت مولفه اعتمادسازي در صنعت گردشگري پرداختند و بیان کردند که اگر در 

صورت  اي باشد که حقوق، حریم خصوصی کاربران  و نیز امنیت سفارشات آنان رعایت گردد در اینگردشگري، شرایط بگونه

  .اعتماد خواهند نمودهاي مسافرتی، گردشگران نیز متعاقبا به کارکنان، فروشندگان و مدیران آزانس

                                                             
1 Fourie & etal 
2 Mawby & etal 
3 Kordic & etal 
4 Anwar and etal 
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بررسی اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگري به بررسی اهمیت موضوع اي با هدف ، در مطالعه)1389(هزارجریبی و همکاران

اعتماد در صنعت گردشگري پرداختند و به این نتیجه دست یافتن که هر چقدر میزان اعتماد گردشگران نسبت به مردم ایران 

... ها و مراکز اقامتی و  متگاههاي مسافرتی، اقاهاي فعال در این حوزه مانند آژانسباال رود، در اینصورت اعتماد آنان به بخش

  .یابد افزایش خواهد یافت و تمایل گردشگران به سفر مجدد به ایران نیز افزایش می

. قرار دادند جنبه منفی احساس اعتماد به کارکنان گردشگري، در پژوهشی، هدف خود را بررسی )2019(1وانگ و هوانگ

این نتیجه دست یافتند که احساس اعتمادبنفس کاذب در کارکنان  المللی در کشور چین به هتل بین 6محققین با بررسی 

طور مستقیم بر احساس اعتماد گردشگران به کارکنان مراکز اقامتی و هتله باعث کاهش تعهد شغلی آنان شده و این موضوع ب

   .ها تاثیر منفی دارد

  زیرساختی) عامل(متغیر

هاي کلیدي موثر بر توسعه گردشگري، با بیان  با هدف تعیین پیشران در پژوهشی، )1398(فردزاده سیالبی و احمديدهده

 13در نهایت . ریزي براي توسعه گردشگري، به عوامل ساختاري گوناگون جهت دستیابی به این مهم پرداختنداهمیت برنامه

مازندران شناسایی نمودند و از این هاي استان در آینده توسعه گردشگري شهرستانهاي کلیدي عامل اصلی را به مثابه پیشران

  .میان متغیرهاي بخش زیرساختی و خدماتی را بعنوان موثرترین عامل معرفی کردند

گذار بر توسعه کارآفرینی روستایی در مناطق گردشگري روستایی ، در تحقیقی بررسی عوامل تاثیر)1396(زئی و همکارانکمال

حققین به این نتیجه دست یافتند که از میان عوامل موثر فردي، ساختاري و م. شهرستان سرباز را مورد هدف قرار دادند

گري در منطقه، عوامل زیرساختی یا محیطی، بیشترین حجم تاثیرگذاري را دارد و شمرتبط با توسعه گرد) زیرساختی(محیطی

بومی براي گردشگران، کیفیت عرضه مناسب تولیدات محلی و هاي مختلف براي تمام اقشار، شامل اماکن اقامتی با کیفیت

  . باشندمی... هاي طبیعی و اماکن تفریحی وجاذبه

عامل امنیت و ایمنی انجام دادند و به این  براساس، پژوهشی را با هدف ارزیابی مکانیسم گردشگري )2019( 2روآن و همکاران

هاي ش و ذهنیت گردشگران، زیرساختنتیجه دست یافتند که متغیرهایی مانند نرخ رشد گردشگري در کشور میزبان، نگر

امنیت بر مکانیسم  ریتأثدر تعیین ... هاي تفریحی و تاریخی، کیفیت اماکن اقامتی و  جاذبه :موجود در کشور میزبان مانند

  .هستند رگذاریتأثگردشگري 

اهمیت ایجاد چشم، نیز در پژوهش با هدف بررسی تجربه گردشگران از فضاهاي روشن گردشگري در شب به )2009(3اونور

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نورپردازي در . ردازدپ روشنایی شهرهاي مستعد گردشگري می اندازي جدید در طراحی

  .هاي تفریحی، طبیعی و مراکز خرید تاثیرگذار استفضاهاي عمومی مناطق گردشگري بر کیفیت دسترسی به جاذبه

هاي طبیعی و تاریخی کند که با وجود جاذبهکشورهاي عربی از جمله مصر اشاره می ، به وضعیت گردشگري در)2006(4استینر

رسانی علل عدم درآمدزایی را نبود امنیت و عدم خدمتترین  وي مهم. حو مطلوبی درآمدزایی کننداند به نفراوان نتوانسته

لزوم توجه به امنیت گردشگران در  ،بهبود این وضعیتمنظور ه داند که باقامتی، رفاهی و پذیرایی میمناسب، کیفیت کم اماکن 

  .بخش زیرساختی و خدماتی ضروري است

  

                                                             
1 Wang & Huang 
2 Ruan & etal 
3 Unver 
4 Steiner 
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  محدوده مورد مطالعه

فاصله مرکز  .باشد کیلومترمربع می 11500در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان با وسعتی معادل  شهرستان سرباز

از نظر آب و هوایی ). 13(بخش است  4مرکز شهري و  3این شهرستان داراي . کیلومتر است 501شهرستان تا مرکز استان 

محصوالت عمده زراعتی . رسد به صفر می ندرت بهگرم و مرطوب بوده و در زمستان دماي هواي این شهرستان  يوهوا آبداراي 

جات و پرورش این محصوالت  ، شلتوك، باقال، پیاز، بادمجان، یونجه و شیدر صیفیگندم :شهرستان سرباز عبارتند از

  .دهد موقعیت شهرستان سرباز را نشان می) 1(شماره  شکل. گذاري فراوانی را دارد فرد قابلیت سرمایه منحصربه

  

 
  موقعیت جغرافیایی شهرستان سرباز ):1(شکل 

  

با توجه به  .است یخیو تار یعیطب یرنظ و کم نظیر یب يها است که مملو از جاذبهبکر کشور  از محدود مناطق شهرستان سرباز

از آن با  ینهو استفاده به یعیاصل، حفظ منابع طب ینتر در شهرستان سرباز، مهم يگردشگر يها و جاذبه یمیاقل یتموقع

 .بردآن بهره را از  یتنها توان یشهرستان، م ینکهن و فرهنگ ا یخبکر است که در کنار تار يها جاذبه ینمحافظت از ا یتاولو

مانند  یريکاشت انواع محصوالت گرمس يبرا يمساعد ي ینهزمداراي مطلوب،  ییآب و هوا یطشهرستان با توجه به شرا ینا

شهرستان یا در کشور، متعلق به این پاپاي  یوهکاشت م یزانم یشترینب ي کها گونه به. باشد یم... و  موز یکو،چ ی،خربزه درخت

 یرانخزنده و تنها تمساح موجود در ا ینتر گاندو، بزرگي  درباره یژهو انسان و جانور در سرباز مشهود است به یستیز هم .است

  .رودخانه سرباز است اش، اصلی  یستگاهکه ز

  روش پژوهش

گردشگري در شهرستان سرباز انجام بندي عوامل مؤثر بر امنیت در راستاي توسعه   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت

ها مطالعات آوري دادهابزار جمع .اي و از نظر روش، کیفی و کمی استتوسعه -يکاربرد هدف نظراز  پژوهش این. پذیرفت

. این پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی صورت پذیرفت .بود يا ساختهی محقق سؤال 23اي، مصاحبه و پرسشنامه کتابخانه

گیري  نفر بودند براي نمونه 14 تعدادو بلوچستان با  کیفی، اساتید گروه جغرافیا دانشگاه سیستانمرحله  به مربوط آماري جامعه

گیري متوالی و براي تایید تعداد آن از نظریه اشباع استفاده شد در مرحله کیفی پس از استخراج  در مرحله کیفی از روش نمونه



    185  )شهرستان سرباز: مورد مطالعه(يتوسعه گردشگر يدر راستا تیعوامل مؤثر بر امن يبند تیو اولو ییشناسا

. نامه پژوهش تدوین گردیدپرسش )جامعه آماري مرحله کیفی( حبه با جامعه آماريو مصا ايها از مطالعات کتابخانهشاخص

 فرهنگی، کالبدي، عملکرد پلیس، اعتمادسازي و زیرساختی -اجتماعی : ها در پنج بعد عواملنامه شاخصجهت تدوین پرسش

هاي هر بعد با آن بعد د آیا شاخصو در معرض نظر سنجی جامعه مورد نظر قرار داده شد تا تعیین نماین ندبندي شددسته

ي هاها جامعیت دارد؟ که نتیجه نظرسنجی نشان داد تمام ابعاد و شاخص؟ اگر جواب بله است آیا این شاخصاست تناسبم

برآورد گردید  814/0 پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ و ؛نامه تأیید شدروایی پرسش ،رواز این. مورد تأیید است هاآن

  ).1جدول (

  

  هاضرایب پایایی شاخص :)1(جدول 

  )آلفاي کرونباخ اساس بر(ضریب پایایی   شاخص

  778/0  فرهنگی - عوامل اجتماعی

  824/0  عوامل کالبدي

  863/0  عملکرد پلیس

  794/0  ياعتمادساز

  812/0 عوامل زیرساختی

  814/0  کل

  حاضر پژوهشمحاسبات : منبع                                       
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  .تدوین شد) 2(مدل پژوهش به شرح شکل در مرحله کیفی 

  

  مدل مفهومی پژوهش ):2(شکل 

 ادارات میراث فرهنگی، فعاالنکارشناسان و  حوزه گردشگري شامل، فعاالنکارشناسان و کمی،  مرحلهجامعه آماري مربوط به 

 عنوان به ها آندر دسترس تمام  يریگ نمونه بر اساسکه  نفر بودند 85به تعداد ، شهرداري ستیز طیمح، فرمانداري، بخشداري

جهت . در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت پذیرفت ي این مرحلههاداده لیوتحل هیتجز .انتخاب شدندنمونه 

  :نتایج این مرحله به شرح زیر است که استفاده شد و لیزرل SPSSافزار  نرمها از داده لیوتحل هیتجز
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  ها یافته

 42/0(نفر  42داراي سن بیست تا سی سال، ) درصد 7/24(نفر  21دهندگان  اساس آمار توصیفی پژوهش از بین پاسخ بر

بیشترین فراوانی مربوط  بنابراین؛ باشند سال می 50تا  40بین ) درصد 9/25(نفر  22سال و  40تا  30بین ) درصد

زن ) درصد 4/9( نفر 8مرد و ) درصد 6/90( نفر 77 جنسیت،و برحسب  باشد؛ سال می 30-40دهندگان داراي رنج سنی  پاسخ

داراي ) درصد 5/16(نفر  14 دهندگان پاسخهمچنین . باشد دهندگان مرد می که بیشترین فراوانی مربوط به پاسخ هستند؛

 یسانسل فوقداراي تحصیالت  )درصد 4/9(نفر  8 و داراي سطح تحصیالت لیسانس) درصد 1/74(نفر  63یپلم، د فوقتحصیالت 

  .)2جدول ( باشد دهندگان با سطح تحصیالت لیسانس می بیشترین فراوانی مربوط به پاسخ رواز این. باشند یم و باالتر از آن

  خصوصیات فردي پاسخگویان): 2(جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  مشخصات

  7/24  21  سال 20-30  سن

  42/0  42  سال 40-30

  9/25  22  سال 50-40

  6/90  77  مرد  جنسیت

  4/9  8  زن

  5/16  14  پلمید فوق  تحصیالت

  1/74  63  لیسانس

  4/9  8  و باالتر سانسیل فوق

  حاضرپژوهش محاسبات : منبع                                       

در این پژوهش جهت تحلیل عاملی تأییدي از نرم افزار لیزرل  .باشدی مدل نیاز به تحلیل عاملی تأییدي میگبراي بررسی برازند

براي هرکدام از  tهرگاه مقدار آماره . پرداخته شود tبراي بررسی معناداري عوامل، باید به بررسی مقادیر آماره . استفاده شد

بر اساس شکل سه، همه مقادیر . باشد باشد، معناداري عوامل مورد تایید می 96/1، بیشتر از  05/0عوامل، در سطح خطاي 

  .باشند نابراین این عوامل مورد تایید میدر محدوده قابل قبول قرار دارند و ب tآماره 
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  tارزیابی سطح معناداري با استفاده از آماره ): 3(شکل 

بارهاي  زیردر مدل  که ؛باشد 5/0مقدار بارهاي عاملی بیشتر از باید همواره در تحلیل عاملی تأییدي به کمک نرم افزار لیزل 

  .است 5/0عاملی بیشتر از 
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  عاملی تأییديآزمون تحلیل ): 4(شکل 

حضور نداشتن  ،66/0، رعایت قوانین و مقررات با بار عاملی 74/0هاي اجتماعی با بار عاملی کاهش آسیب 4با توجه به شکل 

و برخورد  57/0احساس آرامش با بار عاملی  ،58/0ها با بار عاملی ، تفاوت بین ارزش60/0افراد شرور در منطقه با بار عاملی 

 ،همچنین. باشندها در بعد عوامل اجتماعی و فرهنگی میبه ترتیب اثرگذارترین مولفه 50/0نوازي با بار عاملی مناسب و مهمان

فقدان  ،78/0وجود معابر مناسب با بار عاملی  ،85/0عاملی  ردر بعد عوامل کالبدي تداوم بصري فضاهاي گردشگري با با

- ها میمؤلفهبه ترتیب به عنوان اثرگذارترین  64/0مناسب با بار عاملی  و پوشش گیاهی 72/0هاي محیطی با بار عاملی آلودگی

هاي ویژه گردشگري با بار اندازي گشتراه ،81/0با توجه به شکل چهار رسیدگی به جرایم صورت گرفته با بار عاملی  .باشند

نظارت بر ورود و خروج  ،74/0رسانی امنیتی با بار عاملی اطالع، 77/0راهنمایی گردشگران با بار عاملی،  ،79/0عاملی 

ها در بعد به ترتیب به عنوان اثرگذارترین مؤلفه 65/0و حفاظت از اثار تاریخی با بار عاملی  70/0گردشگران با بار عاملی 

اعتماد به فروشندگان با بار  ،83/0 با بار عاملی سازي، میزان اعتماد به رانندگان تاکسیدر بعد اعتماد. باشندعملکرد پلیس می

ها با بار عاملی و اعتماد به کارکنان و مدیران اقامتگاه 72/0ها با بار عاملی اعتماد به کارکنان و مدیران آژانس ،76/0عاملی 
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د گفت در زمینه بعد عوامل زیرساختی بایدر نهایت مطابق شکل چهار . باشندها میبه ترتیب داراي اثرگذارترین مؤلفه 56/0

هاي تفریحی و رضایت از دسترسی و هاي اقامتی، رفاهی و پذیرایی، کیفیت جاذبهها به ترتیب کیفیت مکانمؤثرترین شاخص

  .باشندکیفیت مراکز خرید می

تمام  3با توجه به جدول . قرار داشته باشد قبول قابلهاي برازش در محدود براي بررسی برازندگی مدل فوق باید شاخص

  .قرار دارند قبول قابلهاي برازش در محدوده شاخص

 برازش مدل هاي شاخص): 3(جدول 

 P-Value CFI IFI GFI RMS

EA 

RMR X2/d

f 

محدوده 

  قبول قابل

کمتر از 

  صدم پنج

باالتر از 

  دهم نه

باالتر از 

  دهم نه

باالتر از 

  دهم نه

کمتر از 

ص هشت

  دم

کمتر از 

  صدم هشت

کمتر از 

  سه

- خروجی نرم

  افزار

02395/0  93/0  93/0  93/0  068/0  016/0  83/1  

  

 tبا استفاده از آزمون  عوامل مؤثر بر امنیت در راستاي توسعه گردشگري در شهرستان سرباز ،پس از انجام تحلیل عاملی تأییدي

 ،شود مشاهده می) 4(طور که در جدول  اي همانتک نمونه tبا توجه به نتایج آزمون . دناي مورد تحلیل قرارگرفت تک نمونه

 3بنابراین فرض برابري میانگین هر یک از عوامل با حد متوسط . است 05/0وکمتر از  000/0برابر با  سطح معناداري تمامی عوامل مقدار

. باشدحاکی از آن است که مقدار حد پایین و حد باالي هر یک از عوامل مثبت می 95/0از سویی بررسی فاصله اطمینان . شودرد می

با توجه به . باشدمی 3بیشتر از حد متوسط  بر امنیت در راستاي توسعه گردشگريتأثیر هر یک از عوامل  :توان نتیجه گرفتمی ،ابراینبن

 عامل :لویت دومو، اعملکرد پلیس عامل :لویت اولوا. باشدها بدین صورت میها آنبندي این عوامل بر اساس میانگین اولویت چهارجدول 

  .لویت پنجم عامل اجتماعی و فرهنگیوو ااعتماد سازي عامل : لویت چهارمو، ازیر ساختیعامل : لویت سومو، اکالبديعوامل 

  مؤثر بر امنیت در راستاي توسعه گردشگري عوامل براياي  نمونهتک t آزموننتایج  ):4(جدول 

  عوامل

  
t  

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري
 ها میانگین

  95/0اطمینان  فاصله

  باالترین  ترین پایین

  1523/4 2295/3  34848/3  000/0  84  425/56  فرهنگی - اجتماعی

  2121/4  9788/3  09545/4  000/0  84  364/70  عوامل کالبدي

  1942/4  9998/3  09697/4  000/0  84  494/84  عملکرد پلیس

  3383/4  0244/4  03636/4  000/0  84  324/83  اعتمادسازي

 1721/4 9370/3 05455/4 000/0 84 69/148 زیرساختی

  حاضر پژوهشمحاسبات : منبع                        

  گیري بحث و نتیجه

مهم  هاي فعالیتاخیر، افزایش چشمگیر گردشگران سبب رونق صنعت گردشگري شده و این صنعت را به یکی از  هاي دههدر 

مختلفی  رونق گردشگري، از عوامل ،دنده میمطالعات نشان . اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی در سراسر جهان تبدیل کرده است
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 میزبان امنیت گردشگران در کشور امنیت یا میزان احساس، صنعتاین در  مؤثر عوامل ترین یکی از مهمکه  پذیرد میتأثیر 

، باعث تنها گردشگري نه آن با برهم خوردنمستعد گردشگري است که  ي منطقهشرط توسعه در  امنیت پیش ،در واقع .است

هاي امنیت و مکان مسئلهگردشگران به ، رو نیااز  .به همراه خواهد داشتنیز  بلکه مشکالت دیگري را شود نمی توسعه منطقه

در . که امنیت کافی داشته باشند کنند میگذراندن اوقات فراغت انتخاب  دارند و مناطقی را براي تفریح و اي ویژهامن توجه 

طور که  همان .شد يبند تیاولوشناسایی و  وسعه گردشگري شهرستان سربازبر امنیت در راستاي ت مؤثر عوامل پژوهش حاضر

از نظر پاسخگویان عوامل عملکردي پلیس، اعتمادسازي و زیرساختی به ترتیب بیشترین  :دهد هاي پژوهش نشان می یافته

مشاهده ) 4(در جدول  کهي طور همان. )4جدول ( اند میزان تأثیرگذاري را در راستاي توسعه گردشگري شهرستان سرباز داشته

و داراي در باالترین رتبه قرارگرفته  81/0رسیدگی به جرایم صورت گرفته با بار عاملی پلیس، از بین ابعاد عملکردي  شود؛ می

همخوانی ) 1396( همکارانجلودار و  و باقریان) 1395( همکاراناین موضوع در تحقیقات مشکینی و . باشد بیشترین اهمیت می

زیرا محققین این پژوهش به این نتیجه دست یافتند که  ؛، همخوانی ندارد)1390( همکارانشربانی و  تحقیق نتایج اما با ؛دارد

باره وجود ندارد اما همان گردشگران زیاد بوده و نیازي به نگرانی در این عمالًمیزان رضایت گردشگران از امنیت شهر اصفهان، 

ترین رتبه  در پایین 65/0حفاظت از آثار تاریخی با بار عاملی  در این بعد .اندیت نداشتهاز عملکرد پلیس در شهر تبریز رضا

، به یکی دیگر از موضوعات مرتبط با )1398( آمارضیابري و  ي دوزنده در مطالعه. باشد قرارگرفته و داراي کمترین اهمیت می

گردشگران در انجام احکام و اعمال شخصی برحسب آیینی که  گذاشتن آزادشود که شامل  قوانین حمایتی گردشگران اشاره می

ي  دارند و مانند تحقیق حاضر، اهمیت قوانین محلی منطقه عامل معرفی می نیرگذارتریتأث عنوان بهباشد و این بعد را  دارند؛ می

توسعه اعتمادسازي در راستاي بر  از بین عوامل مؤثر .کنند می -تلقی يرگذاریتأثترین میزان  میزبان را فاقد اهمیت و در پایین

از بین  ؛ وباشد در باالترین رتبه قرارگرفته و داراي بیشترین اهمیت می، 83/0میزان اعتماد به رانندگان تاکسی ، گردشگري

ن بیشتریداراي  هاي اقامتی، رفاهی و پذیراییکیفیت مکانتوسعه گردشگري،  بر امنیت در راستاي هاي زیرساختی مؤثر شاخص

ي خدمات مناسب از طرف پلیس و نیز کیفیت  ، به ابعاد ارائه)1396( این سلمی و بیگلري در پژوهش کیانی .باشد اهمیت می

  .بر امنیت مناطق گردشگري شهري معرفی نمودند رگذاریتأثترین ابعاد  یکی از مهم عنوان بهمحل اقامت و مراکز خرید را 

  

  شنهادهایپ

 :گردد خالصه ارائه می صورت بهزیر کاربردي  هايپیشنهادبا توجه به نتایج  

ي تأثیرگذار بر افزایش امنیت  مؤلفه ترین ي آن در هنگام خطر، مهم نقش فعال پلیس و عملکرد هوشمندانه ،در این پژوهش -

 گردشگران ایجاد کند،تواند امنیت را در جامعه و بین شهروندان و  که چگونه پلیس می این بوده است؛ اما  اجتماعی گردشگران

. گردد محوري پلیس برمی مداري یا جامعه به عبارت دیگر، به عملکرد جامعه اي است که به میزان عملکرد پلیس و یا مقوله

جامعه (قبیل امنیت عمومی و نظم اجتماعی با مشارکت شهروندان  تواند در جامعه اجرا شود که مسائلی از زمانی این رویکرد می

پلیس  پیشگیري بر مقابله پیشی بگیرد، آموزش همگانی قانون وجود داشته باشد و نظام اخالقی گردد، تأمین) مانمیزبان و میه

خود، امنیت اجتماعی در شهر برقرار  در این صورت و با آشنایی شهروندان از حقوق و تکالیف مدنی و اجتماعی. رعایت شود

نیز این امنیت  آن احساس امنیت دارند، لزوماً گردشگران ایی که شهرونداندر شهره :اظهار نمودتوان  در نتیجه می. دخواهد ش

  کنند؛ را احساس می
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نیروي انتظامی و کنترل فرهنگی و  کاران در فضاها و اماکن عمومی و اقامتی از سوي برخورد قاطع با مجرمین و خالف -

سامانه پاسخگو به  يانداز جهت برخورد با متخلفین و راه شهرستان نظارتی يها اجتماعی بر واحدهاي اقامتی از سوي دستگاه

  ؛گردد یپیشنهاد م و جذب گردشگرمسائل و مشکالت گردشگران از دیگر راهکارهاي افزایش احساس امنیت اجتماعی 

 ل اخالقی، رعایت اصویرپذگردشگر پلیس گردشگري در محورهاي برخورداري از، المللی ینهاي بسلط نیروي انتظامی به زبانت -

آن جهت راهنماي  يها شهر و جاذبه تسلط کامل به، و نژادها ها زبان ،با گردشگران و احترام به مذاهب در هنگام برخورد

  شود؛ یها م اجتماعی آن مندي گردشگران شهري و درنتیجه، احساس امنیت گردشگران، سبب افزایش رضایت

هاي پر  ترس ردشدن از خیابانمواردي از قبیل  ي ایستی، دربارهارضاي امنیت روانی گردشگران ب ي اندیشهراستاي  در -

را دچار تزلزل گردشگران امنیت خاطر که  رانندگی رانندگان و وجود موتورسواران ي نحوه، ها اتومبیل صداي بوق، وآمد رفت

. است مؤثر ها آنبهداشتی نیز بر احساس امنیت  هاي رستورانو  مطمئن هاي وجود هتل. اي انجام داد ؛ اقدامات سازندهکند می

ناخودآگاه  دیگر مواردي هستند که ي ، از جملهزیست محیطو احترام به  پاکیزگی شهر، حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی

سازي و انجام اقدامات بهینه  دهند؛ بنابراین فرهنگ میتأثیر قرار  را تحت امنیت گردشگران احساس عدماحساس امنیت یا 

  رسد؛می نظر بهالزامی 

جلوگیري از تبلیغات نادرست در مورد امنیت منطقه در افکار عمومی و تشویق گردشگران براي دیدار از منطقه جهت از بین  -

 ؛منطقه ها در مورد رفتن سو تفاهم

 يجا بهغیره  بین، حسگرها وورانتظامی مانند د جدید و مدرن حراستی و يها نیروهاي امنیتی و انتظامی به روش آوري يرو -

  ؛پربازدید گردشگران يها مراکز و مکان در یژهو ، بهازحد شیبحضور فیزیکی 

براي متصدیان،  يا فنی و حرفه نفع صنعت گردشگري از طریق همکاري با دانشگاه و مراکز مجري و متولیان ذي يها سازمان -

امنیت  يمحور جهت تقویت مدیریت دانش يخدمت و بازآموز هاي ضمنگردشگري و مراکز اقامتی کالس يها نسکارکنان آژا

  ؛اجتماعی را برگزار نمایند

مربوطه هماهنگی الزم را در مورد  يها ترجمان طلبد یم. که امنیت و گردشگري رابطه مستقیم باهم دارند ا توجه به اینب -

  باشد؛ یعامل در جذب جهانگردان، تأمین امنیت منطقه سفر م ینتر باشند؛ زیرا نخستین و مهم گردشگري و امنیت داشته

نیروي انتظامی در ارتباط با برگزاري  هماهنگی و برقراري تعامل دوجانبه بین دفاتر مسافرتی و گردشگري یا راهنمایان تور و -

  گردي؛ یعتو طب ينورد یرخصوص کو تورهاي گردشگري به

اصناف هتلداري به مراکز اقامتی و  مجوز تسهیالت و خدمات اجتماعی و فرهنگی از سوي میراث فرهنگی و جامعه ي هارائ -

امنیت اجتماعی مسافران  افزایش يها ضرورت میهمان از دیگر ي جامعه ارتقاي کیفیت خدمات به گردشگران و برايگردشگري 

  ؛دخواهد بو

تأمین امنیت گردشگر، مورد توجه قرار دادن  تاکسی گردشگري اندازي راههدف از : شدن طرح تاکسی گردشگري ملیاتیع -

انتظارات و ایجاد  ، برآوردنقبول قابلخدمات بهینه و مطلوب به گردشگران در حد استانداردهاي  ي ارائه عالئق وي،

  ؛گردشگران است مندي رضایت
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مرتبط براي حفظ امنیت  يها سازمان ظامی و امنیتی با سایرنیروهاي انت هاي یتهماهنگی فعال منظور به ایجاد نهادي -

  ؛گردشگران و تقویت امنیت اجتماعی و فردي

  .الزامی است گردشگريهماهنگی بین نهادهاي امنیتی و انتظامی و برگزارکنندگان تورهاي و در نهایت،  -
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