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  چكيده

ي شهري هستند؛ لذا احساس امنيت فردي و اجتماعي و فضاهاي عمومي شهري بستر رشد جامعه
ها و در اين بين وجود امنيت و نظم در پارك. احساس آرامش در اين گونه فضاها امري انكارناپذير است

ارتقاي . كه خود واجد ابعاد فردي و اجتماعي است، از اهميت بسيار بااليي برخوردار استها گردشگاه
هاي گردشگري  ها موجب افزايش رغبت و تمايل شهروندان به فعاليتها و گردشگاه سطح امنيتي پارك

ها از ديدگاه هدف اين تحقيق شناخت ميزان احساس امنيت و اجتماعي در گردشگاه. شود مي
روش تحقيق از نوع . ي آن با برخي از عوامل اجتماعي و محيطي است ن و شناسايي رابطهگردشگرا

ي گردشگران  ي آماري شامل كليه جامعه. محقق ساخته است  نامه پيمايشي و ابزار سنجش آن را پرسش
بر  ي آماري حجم نمونه. است) و ناهارخوران النگدره(ي شهر گرگان  كننده به دو گردشگاه عمده مراجعه

گيري هدفمند  ها با استفاده از روش نمونه نمونه. نفر برآورد شد 384اساس فرمول كوكران تعداد 
ها از طريق مراجعه به گردشگران انتخاب شده و مورد طور تصادفي در گردشگاه به) ي در دسترس نمونه(

اعتبار ابزار . احبه استفاده شدنامه همراه با مص ها از ابزار پرسش آوري داده براي جمع. مطالعه قرار گرفتند
تحقيق با استفاده از اعتبار صوري و پايايي سؤاالت آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ در حد باالتر از 
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هاي نتايج تحقيق نشان داد كه وجود احساس امنيت اجتماعي در گردشگاه. مورد تأييد قرار گرفت 75/0
ها نيز تحليل داده. ي گردشگري استراي گردشگران و توسعهمورد مطالعه، داراي كاركردهاي مثبت ب

نشان داد كه بين عواملي مانند جنسيت، سن، سطح تحصيالت و تعلق بومي با ارزيابي گردشگران نسبت 
  .داري وجود دارد ي معني به احساس امنيت فردي و اجتماعي رابطه

عتماد اجتماعي، پارك النگدره، پارك احساس امنيت فردي، احساس امنيت اجتماعي، ا :واژگان كليدي
  .ناهارخوران، گرگان

  
 مقدمه

هاي افراد و فضاي شهري، بستر زندگي و فعاليت شهروندان است و با توجه به ويژگي
هاي اجتماعي، سني و جنسي بايد بتواند محيط امن و سالم و پايدار فراهم كند و به  گروه
فضاي شهري بيشترين . هاي اجتماعي پاسخ دهدي مناسبي به نيازهاي مختلف تمام گروه شيوه

كند و در نتيجه در هويت بخشي و دادن احساس  ارتباط را با مردم و محيط زندگي برقرار مي
 ي با رشد و توسعه). 144: 1390گلي،(به شهروندان نقش بسزايي دارد ) و امنيت(آرامش 

عي شهروندان در شهرها، تر شدن روابط اجتما شهرها و پيچيده شهرنشيني و گسترش كالن
هاي فيزيكي محسوس خارج شده و ابعاد مختلف  مفهوم امنيت در شهرها، از حالت اوليه و جنبه

امني در شهرها  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را در بر گرفته است؛ رشد و گسترش نا
شهرها بوده  فيزيكي ي آوري و تقسيم كار اجتماعي بيش از توسعه با مطرح شدن پيچيدگي فن

           و اين امر احساس امنيت و آسايش و رفاه شهروندان را مورد تهديد قرار داده است
  .)122: 1392،بهيان و فيروزآبادي(

ي  ي پيچيده فراغت داراي معاني و تعاريف مختلفي است كه معرف ابعاد يك پديده
گيرد  هايي را در برميفعاليتي  گذران فراغت، مجموعه. اجتماعي، فرهنگي، عيني و ذهني است

كه شخص به ميل خود براي استراحت و تفريح و گسترش اطالعات، آموزش شخصي و يا 
اين . دهد انجام ميتعهدات شخصي و خانوادگي اجتماعي  )زمان فراغت در(مشاركت اجتماعي 

 سعيدنيا و (است   فضاها ابزاري هستد كه در كسب تعادل روحي شهروندان بسيار مهم
به معناي گشتن اخذ شده كه  tourي  از كلمه tourismلغت گردشگري ). 21: 1391، مكارانه

. به معناي دور زدن، رفت و برگشت بين مبدأ و مقصد چرخش دارد  turnsريشه در لغت التين
ي استراحتي و فراغتي،  شود كه با انگيزه هايي گفته ميي مسافرت گردشگري به مجموعه
تغيير جمعيت، به هم خوردن . گيرد شي، بازاري، همايشي انجام ميمذهبي، فرهنگي، ورز

ها از نظر توانند روي گردشگاهتركيب آن و رشد و تراكم جمعيت از عواملي هستند كه مي
ي امكانات تأثير زيادي داشته باشند؛ حتي مواردي از قبيل جمعيت  تعداد، تنوع و عرضه

با  غيره ن، جوانان، سالمندان و نيز مردان و زنان وهاي مختلف سني و جنسي يعني نوجوانا گروه
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ها به گذاري گردشگاهريزي و سياستتوجه به نيازهاي گردشگاهي الزامات خاصي را براي برنامه
  .نمايند ريزان تحميل مي برنامه

امنيت هميشه يكي از مسائل اساسي و حياتي بشر بوده و مباحث علمي زيادي را به خود 
: 1390شايگان و رستمي، (تر از وجود امنيت است  ت؛ اما احساس امنيت مهماختصاص داده اس

به معناي : امنيت. در اين تحقيق ابتدا به شرح تعاريفي از امنيت پرداخته شده است). 152
هاي مشروع و قانوني شهروندان است و از دو تعرض به حقوق و آزادي - فراغت ازهرگونه تهديد

  . احساس امنيت فردي و اجتماعي: كه عبارتند ازي متكامل تشكيل شده  اليه
ها داراي كاركردهاي فردي و اجتماعي مهمي است كه در احساس امنيت در گردشگاه

در فضاهاي . شود ها احساس ناامني ايجاد ميصورت اختالل در اين كاركردها، در گردشگاه
چه كميت و كيفيت اين طوري كه هر اي دارند؛ به ها موقعيت و مقام ويژهشهري، گردشگاه
هاي بيشتري براي گذران فراغت و فرهنگي بيشتر باشد، شهروندان فرصت - فضاهاي اجتماعي

ها، دستيابي شهروندان به آرامش و گذران ايامي هدف اصلي گردشگاه. آورند تفريح به دست مي
ر مانند ها و فضاهاي عمومي شهوجود امنيت در گردشگاه. خوش همراه با تفريح و تفرج است

بايد بدانيم موانع زيادي بر سر راه . ها داراي كاركردهاي مختلف فردي و اجتماعي است پارك
تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي شهروندان به وجود آمده كه اين موانع به كاهش شديد 

اين پديده به . ويژه گردشگران انجاميده است احساس امنيت و آرامش و آسايش شهروندان به
ي نارضايتي، عدم امنيت، احساس تنهايي، غم، ترس، تنش  خود به گسترش روحيه ي نوبه

رفتارهاي . هاي اجتماعي دامن زده استاجتماعي، جدايي از طبيعت و عدم اعتماد و آسيب
ي كساني را كه از اين فضاها استفاده نموده يا تمايل به  ي بعضي افراد، اغلب همه آزاردهنده

از رفتن و استفاده از  )ممكن است گردشگران(. دهد ارند تحت تأثير قرار ميها را د استفاده از آن
ها در تمام فصول  پارك. ترسند كه مورد آزار قرار گيرند نظر كنند؛ چون مي ها صرف اين مكان

سال پذيراي اقشار مختلف مانند كودكان، نوجوانان و سالمندان و گردشگران و مسافران 
ست كه مشاركت ا هاها و گردشگاهت از مباحث بسيار مهم پاركهستند؛ بنابراين بحث امني

فرماندهي انتظامي استان گلستان، (طلبد  هاي مرتبط را مي جمعي پليس و شهرداري و سازمان
چنين نقش شهروندان وگردشگران در برقراري امنيت مهم است؛ زيرا امنيت  هم). 7: 1389

ركس به سهم خويش در تحقق امنيت بايد چيزي جدا از مردم نيست؛ به اين دليل نيز ه
ها گام مؤثري در ها و گردشگاهزدايي از سيماي پاركاحساس مسؤليت كند؛ بنابراين آسيب

سازي اوقات فراغت  سازي فضاي فراغتي مردم شهر و حركت در راستاي غني جهت سالم
هاي ناهارخوران نامشهر گرگان داراي دو پارك در خارج از شهر به . رودشهروندان به شمار مي

اخيراً توجه به امنيت در اين . هكتار است 185با مساحت  النگدرههكتار و  164با مساحت 
ها بسيار مورد توجه بوده و اقدامات زيادي از طرف نيروي انتظامي و شهرداري و پارك



  1392م، پاييز ششي  سال دوم، شماره، ريزي و توسعه گردشگريبرنامهيمجله..... ...................184
  

ها  هاي مرتبط براي برقراري امنيت انجام گرفته تا گردشگران بيشتري به اين پارك سازمان
  . جذب شوند

ها و وقوع  از پارك) شهروندان بومي و گردشگران(ي مردم  ي استفاده رسد رابطه به نظر مي
اي معكوس است؛ به اين معنا كه اگر مردم به علت عدم احساس  ها، رابطه جرم در اين مكان

آيد كه از  ها از اين اماكن استفاده نكنند، اين فرصت براي افراد بزهكار فراهم مي امنيت در آن
ي شهروندان از  ي خود استفاده نمايند؛ اما در صورت استفاده ها جهت انجام اعمال مجرمانه آن

ها جهت انجام اعمال  ها و مراكز تفريحي، مجرمان شانس كمتري در استفاده از آنپارك
 اين تحقيق). 7: 1389فرماندهي انتظامي استان گلستان، (آورند  ي خود به دست مي مجرمانه

ها با تأكيد به دنبال دستيابي و شناسايي احساس امنيت فردي و امنيت اجتماعي در گردشگاه
ي تجربي در ميان گردشگران است؛ بنابراين سؤال اصلي تحقيق اين است كه برمطالعه

ها تا چه اندازه از احساس امنيت فردي و احساس امنيت اجتماعي گردشگران در گردشگاه
  مندند؟ بهره

  
  نظريمباني 

ها براي گذراندن اوقات فراغت و تفريح و برآوردن نيازهاي روحي و فردي خود نياز به  انسان
ها به عنوان يكي از عناصر ها را فراهم كند و پارك محيطي دارند كه شرايط آرامش و آسايش آن
 يكي هميشه امنيت. ها نقش بسيار مهمي دارند فضاهاي شهري در برآوردن نيازهاي انسان

امنيت  .است داده اختصاص خود را به زيادي علمي مباحث و بوده بشر حياتي و اساسي سائلازم
اند تا به امروز به عنوان ها زندگي جمعي را آغاز نمودهبراي زندگي اجتماعي، از دوراني كه انسان

هزارجريبي، (امنيت عبارت است از تضمين رفاه آتي . شودمحسوب مينياز بشري  تريناساسي
امنيت ). 1390هزارجريبي، (بخش امنيت يعني رهايي نسبي از تهديدات زيان). 129: 1390

  . گيرد ابعاد مختلفي دارد كه در اين تحقيق از بعد فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار مي
اين ويژگي امنيت مبين نسبي . اي با ديگر جوامع كامالً متفاوت استامنيت در هر جامعه

امنيت فردي از حالتي كه جسم و روح فرد در آن فارغ از ترس و آسيب  احساس. بودن آن است
بوزان احساس امنيت  به اعتقاد باري. كند رسيدن به جان و مال و يا آبروي خود زندگي مي

احساس امنيت . شودي روابط و تناقضات بين امنيت شخصي و دولت مرتبط مي فردي به شبكه
 بوزان آراي در. به كار برد» ها و هراس مردم، دولت«ر كتاب بوزان د اجتماعي را اولين بار باري

 آن برابر در و داند مي متعلق بدان» ما«ي مفهوم را به واسطه خود فرد كه زندگي از ايحوزه
 ايجاد باعث كه ايپديده و عامل بنابراين هر است؛ موردنظر كند مي تكليف و تعهد احساس
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 به را گروه هويت آن واقع در شود، گروه يك ضاياع همبستگي و احساس تعلق در اختالل
: 1998، همكارانو  1بوزان( شود قلمدادمي امنيت اجتماعي آن براي تهديدي و انداخته مخاطره

 و حمايت نيازمند و بقاء، حفظ بر عالوه جامعه، يك افراد همبستگي در اين ديدگاه،). 4- 5
 ميزاني كه به. گيرد مي صورت امكانات زا برخورداري يدر سايه امر اين كه است نيز تقويت
 مندشوند،بهره غيره و آزادي رفاه، آموزش، بهداشت، چون مختلفي امكانات از جامعه افراد

نبوي ( شده تقويتها ميان آن دلبستگي و داشته ايجامعه چنين به تعلق از احساس خشنودي
 خواهد افزايش ها آن تماعيدر نتيجه احساس امنيت اج). 1382 ؛ نويدنيا،1389، همكارانو 

بوزان  شناسان و باري ويژه جامعه از منظر رويكردهاي جديد، رويكرد انتقادي كپنهاك و به .يافت
در بهترين حالت احساس امنيت . اي كامالً اجتماعي استامنيت مقولهغيره و تيلور و تاير و 
). 1391، همكاران؛ عنايت و 2009 ،همكارانو  2ورنانن(ي فرد از جامعه است انعكاسي از تجربه
امنيت يكي از اخيار جمعي است كه جامعه براي شهروندان خود و هركس : چلبي معتقد است

توان به عنوان  در بعد عيني، امنيت را مي. نمايدكند، فراهم ميديگري كه در آن زندگي مي
يا عدم احساس  در بعد ذهني مراد از امنيت، احساس آرامش و. فراغت از تهديدي تعريف كرد

چلبي، . (يك فرد استهاي دور و نزدتهديد و عدم احساس ترس ناشي از آن از سوي محيط
1385 :107.( 

ها بتوانند در فرهنگ ها و خردهشود كه گروهدر مجموع امنيت در جامعه زماني حاصل مي
ويكرد، احساس در اين ر. هاي خود را به راحتي مطرح كنندها و ارزشتعامل با يكديگر، خواسته

امنيت يك گروه خاص درون جامعه با سطح كالن پيوند دارند؛ بنابراين احساس امنيت زماني 
اين ديدگاه . مطرح خواهد بود كه نيروي بالقوه يا بالفعلي هويت افراد را در جامعه تهديد كند

روي و بروز  ي فشارهايي است كه بعضي از مردم را به كج اعتقاد دارد رفتارهاي انحرافي نتيجه
امنيت يعني امنيت جاني، مالي و  تأثير شرايط محيطي بر ابعاد احساس. كند ناامني وادار مي

كند كه ساكنان مناطق  دراين زمينه، مرتون استدالل مي. يكسان و يك جهت نيست غيره
آميز  ي زياد ناكامي، رفتارهاي خشونت محروم اغلب به دليل نوع تربيت، يادگيري و تجربه

به همين دليل در معرض ). 272: 1380،همكارانبدار و (دهند  ري از خود نشان ميبيشت
 هستند هاي جاني بيشتري روبرو زدوخورد و درگيري بيشتري هستند و با خطرها و آسيب

  ).1381؛ ستوده،1390گلي،(
پردازان شهرسازي است كه در تبيين امنيت شهري به تعامـل فضـاي    ن جيكوبز از نظريهجي

سازد و بر فعال بودن فضا بـه عنـوان عـاملي در     و فزآيندهاي اجتماعي كه محيط را ميفيزيكي 

                                           

1 Buzan 
2 Vornanen 



  1392م، پاييز ششي  سال دوم، شماره، ريزي و توسعه گردشگريبرنامهيمجله..... ...................186
  

جيكـوبز  ) 51: 1388، همكـاران رفيعيـان و  (ايجاد محيطي امن و موفـق، توجـه و تأكيـد دارد    
شـود؛ ولـي بـا حضـور پلـيس       ي پليس تأمين نمي وسيله آرامش فضاي شهري ابتدا به: گويد مي

ي اجتماعي  ي ناخودآگاه و پيچيده ي شبكه وسيله اي شهري ابتدا بهآرامش فض. شود ضروري مي
او در مورد خودانتظـامي بـودن يـك خيابـان     . شود و استانداردهاي موجود ميان مردم حفظ مي

هاي كساني كه مـا   هايي همواره خيابان را بنگرند؛ چشم بايست چشممي: دهد چنين توضيح مي
صـورت مـداوم    بايد به روهاي خيابان مي پياده ناميم، بان ميطبيعي و حقيقي خيا ها را مالكين آن

هاي مؤثر بر خيابان افزوده شود و به مردم سـاكن در خيابـان،   مورد استفاده قرار گيرد تا بر نگاه
  ).1961، 1؛ جيكوبز1390گلي،(ها آموزش داده شود  نگريستن به خيابان به آن

ردي و اجتماعي بـه شـرح زيـر تعريـف     شده، احساس امنيت ف بر اساس مباحث نظري گفته
  :شود مي

احساس امنيت فردي، حالتي است كه به موجب آن فرد در پناه قانون و برخورداري 
تواند از مجاري قانوني و در محاكم  ازحقوق شهروندان از هرگونه تهديد، تعرض ديگران مي

  ). 7 :1390گلي،(صالحه احقاق حق كند 
غت همگاني از تهديدي است كه رفتار غيرقانوني يك احساس امنيت اجتماعي، حالت فرا

  . فرد، يك سازمان و يا دولت ممكن است در تمامي يا در بخشي از جامعه پديد آورد
). 7: 1383كارگر،(شود  امنيت به سه نوع جاني، مالي و حيثيتي تقسيم مي :انواع امنيت

ز تهديد شدن يا به مخاطره تواند به معني فقدان هراس ا همچنين احساس امنيت اجتماعي مي
هاي مشروع،  هاي انساني و نبود ترس از تهديد حقوق و آزادي هاي اساسي و ارزش افتادن ويژگي

  ). 107: 1392؛ به نقل از بهيان و فيروزآبادي، 1385افشار، (تلقي شود 
  

  پيشينه تحقيق
نيت يكي از ي شهري رشد چشمگيري داشته است؛ بنابراين ام ي اخير، جامعه در چند دهه

آيد و در اجتماعات انساني از جايگاه خاصي برخوردار  هاي كيفي زندگي به شمار ميشاخصه
  . است

افزايش احساس «اي با عنوان مقاله در) 1392(انجمن تخصصي معماري و شهرسازي 
نمايد كه  ميمطرح ، »CPTEDها با استفاده از اصول  خصوص پارك امنيت فضاهاي عمومي به

ي صنعتي بر اثر مقتضيات شرايط بيروني و  ي سنتي به جامعه ز قبيل گذر از جامعهعواملي ا
ي  جهاني، نه بر مبناي نيازها و سير دروني جامعه، نرخ باالي رشد جامعه و جوان بودن جامعه

                                           

1 Jacobs 
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ي جامعه سبب  تر روحيه افسرده ايراني، مشكالت سنگين اقتصادي، شيوع بيكاري و از همه مهم
هاي كنترل غير طراحي مثل استفاده از ا استفاده از روش انتخاب روشآن شده است و ب

هاي مشابه اگرچه موجب بيرون راندن  سيستم مداربسته، حضور نيروهاي امنيتي و ساير روش
ي عمومي تأثير  شود؛ ولي اين امر بر استفاده هاي خاص با رفتارهاي ناهنجار از پارك مي گروه

هاي مختلف مردمي كليد حل مسئله حضور گروه. را در پي داردسوء داشته و نارضايتي عمومي 
اين امر ممكن نيست مگر با خلق فضاهايي كه داراي خصوصيت . ها استدر فضاي پارك

  . پذيري باشند سازگاري و انعطاف
به تبيين امنيت شهري به تعامل فضاي فيزيكي و فرآيندهاي ) 1388( همكارانرفيعيان و 

عنوان عاملي در ايجاد محيطي امن و  سازد و بر فعال بودن فضا به مي اجتماعي كه محيط را
  . موفق، توجه و تأكيد دارد

 با شهري سبز فضاهاي اجتماعي ابعاد بر تحليلي عنوان تحقيقي با به ،)1389(فرد  صالحي
 با مقاله اين در. پرداخت) مشهد شهر  كالن :موردي ي مطالعه( شهروندان ديدگاه بر تأكيد
 سعي ،)شهروندان از نامه پرسش( ميداني پيمايش اساس بر و تحليلي - توصيفي روش از ادهاستف
 گوناگون زواياي و ابعاد از ها پارك بخصوص سبزشهري، فضاهاي فرهنگي و اجتماعي آثار تا شد

 فرهنگي و اجتماعي آثار كه بود آن مبين حاصله نتايج. قرارگيرد كنكاش و بررسي مورد
 شهري فرهنگ گسترش اجتماعي، تعامالت برقراري( مطلوب بركاركردهاي هعالو سبز فضاهاي

 انواع گيري شكلمانند ( نامطلوب تبعات داراي) غيره و فراغت اوقات پركردن شهروندسازي، و
  .است بسياري) نامشروع هاي دوستي ابتذال، فرهنگ گسترش شهري، جرايم

داخته شده و موقعيت و رشد پايدار به بررسي گردشگري پايدار پر) 1389(صدايي و همكار 
گردشگري در گرو عملكرد مناسب و هماهنگ عناصر و فاكتورهاي متعددي است كه با هم 

ترين اين فاكتورها امنيت گردشگران و مقصدهاي  يكي از مهم. ارتباط تنگاتنگي دارند
  . گردشگري است

ماعي و اقتصادي مؤثر بر اي با عنوان بررسي عوامل اجتدر مقاله) 1389( همكاراننبوي و 
احساس امنيت، از   اند؛ در اين مقاله احساس امنيت اجتماعي، به بررسي احساس امنيت پرداخته

هاي كشوري برخوردار است كه دستيابي و  ريزي اي در برنامه موقعيت و جايگاه برجسته
زوال آن نيز، پذيري و  اي بوده و آسيب هاي پيچيده پايدارسازي آن نيازمند مقدمات و زمينه

ي آن است كه متغيرهاي گرايش به  دهنده نتايج نشان. ها و عوامل متفاوتي است معلول زمينه
صورت  اقتصادي به - مشاركت در تأمين امنيت، تلقي از عملكرد پليس و پايگاه اجتماعي

طور معكوس بر احساس امنيت اجتماعي افراد  مستقيم و متغير احساس محروميت نسبي به
  .  ار هستندتأثيرگذ
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بررسي عوامل مؤثر بر احساس امنيت « ، تحقيقي با عنوان )1390(آبادي و تركان  زارع شاه
هدف پژوهش حاضر، بررسي عوامل مؤثر بر . انجام دادند» اجتماعي در بين شهروندان شهر يزد

اين پژوهش با روش پيمايش و . احساس امنيت اجتماعي در بين شهروندان شهر يزد است
شهر يزد در ) افراد متأهل(، شهروندان  ي مورد مطالعه جامعه. ت مقطعي انجام شده استصور به

اي چند  گيري خوشه نفر كه با روش نمونه 362هاي پژوهش از  اند و داده بوده 1390سال
نامه محقق ساخته بوده كه  ي پرسش ابزار مطالعه. اي انتخاب شده بودند، گردآوري شدد مرحله

. ي ضريب آلفاي كرونباخ سنجيده شد ق اعتبار محتوا و پايايي از طريق محاسبهروايي آن از طري
هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي و تحليل  ها با استفاده از آزمون تحليل داده

هاي آماري نشان داد كه  هاي آزمون يافته. گام انجام شد به رگرسيون چندمتغيره به روش گام
ي معناداري  اي جنس، تحصيالت، شغل و درآمد رابطه متغيرهاي زمينهبين احساس امنيت با 

وجود دارد؛ همچنين ضرايب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي اساسي تحقيق نشان داد كه 
اجتماعي، احساس نظارت نهادي، اعتماد بين شخصي، هنجار اجتماعي و  - بين پايگاه اقتصادي

دار و بين متغير احساس آنومي و احساس امنيت ي مستقيم و معنا ي اجتماعي رابطه سرمايه
تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد كه به ترتيب . داري وجود دارد ي معكوس و معني رابطه

درصد از واريانس متغير وابسته  26متغيرهاي جنسيت و اعتماد بين شخصي در مجموع 
  .كنند را تبيين مي) احساس امنيت(

به » ي گردشگري احساس امنيت از منظر توسعه«اي با عنوان  ه، درمقال)1390(هزارجريبي 
پردازد كه هدف شناخت ميزان احساس امنيت و تعامالت مردم ي گردشگري مي بررسي توسعه

ي  با گردشگران بوده است و نتايج حاكي از آن است كه بين  احساس امنيت و گردشگري رابطه
مقدار احساس امنيت گردشگران افزايش يابد، مثبت و مستقيمي وجود دارد؛ به عبارتي هرچه 

ي  مقايسه. ها به اقامت در ايران و حتي سفرهاي مجدد بيشتر است به همان اندازه تمايل آن
احساس امنيت از منظر گردشگران خارجي براي سفر به ايران حاكي از آن است كه گردشگران 

اند؛  ن احساس امنيت را داشتهآفريقايي بيشترين احساس امنيت و گردشگران اروپايي كمتري
طور كلي احساس امنيت گردشگران تقريباً در سطح بااليي قرار دارد؛ لذا تمايل به سفر مجدد  به

ي كشور در امر  رو مشاركت مردم و متصديان مربوطه در بين گردشگران نيز باال بوده است؛ ازاين
ي  امل مؤثري در توسعهعنوان ع حفاظت محيط زيست جهاني، ميراث فرهنگي و طبيعت به

  . صنعت جهانگردي كشور كمك نمايد
كه  بودند يال اصلؤبه دنبال پاسخ به اين سدر تحقيق خود، ) 1392(بهيان و فيروزآبادي 

در اين  يآمار ي در شهرها كدامند؟ جامعه يثر بر احساس امنيت اجتماعؤترين عوامل م مهم
 ينفر 530 ي رمان هستند كه يك نمونهشهر ك يسال به باال 20شهروندان  ي همه ،تحقيق

از مقياس  يميزان امنيت اجتماع يبررس يبرا. اند قرار گرفته يعنوان حجم نمونه مورد بررس به
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و امنيت  يبر اين اساس، وضعيت هر دو متغير امنيت مال .استفاده شده است) 1967( ينانل
ها  يافته. است يمطلوب ف نسبتاًدر طي) ها براساس ميانگين(در بين شهروندان شهر كرمان  يجان
      شهر يفيزيك يفضا ياز آن است كه در بين شهروندان شهر كرمان، بين متغيرها يحاك

)0.471r=(شهر  ياجتماع ي، فضا)0.419r=(يتلويزيون داخل ي ، مشاهده )0.572r=( گوش ،
 ياجتماع - يقتصاد، پايگاه ا)=0.332r(، استفاده از اينترنت )=0.443r( يكردن به راديو داخل

)0.613r=( سن ،)9.15f= ( و جنس زن)4.19t= ( و جنس مرد)4.26t=( با ميزان احساس ،
بودن شهروندان و  ييا غيربوم يبين وضعيت بوم يول ؛وجود دارد يمعنادار ي امنيت رابطه

  .مشاهده نشده است يمعنادار ي احساس امنيت رابطه
  

  مدل تحليلي تحقيق
  

  

  
  ي تحقيقمدل تحليل: 1شكل 

  نگارندگان: منبع
  

  هاي تحقيق فرضيه
  .بين سن با احساس امنيت فردي و اجتماعي گردشگران رابطه وجود دارد - 1
بين اعتماد در روابط بين شخصي با احساس امنيت فردي و اجتماعي گردشگران رابطه  - 2

  .وجود دارد
  .د داردبين اعتماد اجتماعي با احساس امنيت فردي و اجتماعي گردشگران رابطه وجو - 3
  .اي با احساس امنيت فردي و اجتماعي گردشگران رابطه وجود دارد بين مصرف رسانه - 4
  .بين تحصيالت با احساس امنيت فردي و اجتماعي گردشگران رابطه وجود دارد - 5
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  .بين اعتماد كل با احساس امنيت فردي و اجتماعي گردشگران رابطه وجود دارد - 6
  

  تحقيقشناسي روش 
ها از ديدگاه گردشگران، لزوم ي احساس امنيت و اجتماعي گردشگاهماهيت موضوع، شناساي

بدين ترتيب جهت مطالعه و . نمايد ناپذير مي استفاده از روش تحقيق پيمايشي را اجتناب
ها از ديدگاه گردشگران از روش سنجش ميزان احساس امنيت فردي و اجتماعي گردشگاه

ابزار سنجش  2دارك و از روش تحقيق پيمايشيي اسناد و م همراه با مطالعه 1تحقيق توصيفي
ي  ي آماري پژوهش شامل كليه جامعه. شود نامه محقق ساخته است، استفاده مي آن پرسش

براي . است) و ناهارخوران النگدره(ي شهر گرگان  گردشگاه عمده 2كننده به  گردشگران مراجعه
بر مبناي محاسبات انجام گرفته و . استفاده شد 3تعيين حجم نمونه از فرمول منطقي كوكران

نفر تعيين  384ي اين پژوهش،  لحاظ نمودن عناصر فرمول كوكران به شرح زير حجم نمونه
استفاده شد و ) ي در دسترس نمونه(گيري هدفمند  ها از روش نمونه براي انتخاب نمونه. شد

انتخاب و مورد ) النگدرهاهارخوران و ن(هاي مورد مطالعه طور تصادفي در گردشگاه ها به نمونه
و پايايي ) تأييد متخصصان(اعتبار تحقيق با استفاده از اعتبار صوري . مطالعه قرار گرفتند

. مورد تأييد قرار گرفت 75/0سؤاالت آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ در حد باالتر از 
  .با سطح سنجش متغيرها استفاده شد هاي آماري متناسب ها از روش براي تجزيه و تحليلي داده

  
  ي مورد تحقيق مشخصات منطقه:  1جدول 

  

يپارك جنگلي النگدره:نام منطقه
  گرگان

ي گردشگـري  ي نمونه منطقه: نام منطقه 
  ناهارخوران گرگان

  گرگان:  ترين شهــر   نزديك گرگان: ترين شهــرنزديك
  زيارت:  روستــا ترين  نزديك زيارت: ترين روستــانزديك

  54ْ    28َ    26:        ً  طــول جغرافيايــي  54ْ  26َ  44:        ً طــول جغرافيايــي
  36ْ    04َ     04:   :        ً  عـرض جغرافيايــي  36ْ  47َ   43:        ً عـرض جغرافيايــي

  هكتار 164:  مساحت منطقه هكتار185: مساحت منطقه
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  تحقيق حاضر :منبع
  

  
  

  النگدرهموقعيت سياسي شهر گرگان و پارك جنگلي ناهارخوران و : 2شكل 
  تحقيق حاضر :منبع

  
  تجزيه و تحليل

. شود آمده در دو قسمت توصيفي و تحليلي ارائه مي دست ها و نتايج بهدراين قسمت، يافته
و سپس مفاهيم و ) اي همتغيرهاي زمين(ي آماري  در بخش توصيفي، ابتدا سيماي نمونه

  .گيرند متغيرهاي اصلي تحقيق مورد مطالعه قرار مي
  

اي احساس امنيت فردي و  متغيرهاي زمينه مورد مطالعه بر حسب پاسخگويانفراواني  :2جدول 
  احساس امنيت اجتماعي

  

 ميانگين درصد تعداد  نوع متغير متغير رديف
  -   60.7  233  مرد جنسيت 1

  -   39.3  151  زن
  26.68  7.3  28  20كمتر از  سن 2

30-21  169  44  
40-31  61  15.9  
50-41  79  20.6  
60-51  29  7.6  
  4.7  18  به باال61

  14.28  7.8  30  ابتدايي سطح تحصيالت 3
  6.5  25  راهنمايي
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  27.6  106  ديپلم
  22.1  85  فوق ديپلم
  26.6  102  ليسانس

  7.6  29  وق ليسانسف
  1.8  7  دكتري

4 
  

  -   21.9  84  مجرد وضعيت تأهل
  -   75  288  متاهل

  -   3.1  12  )فوت و طالق(بدون همسر
  -   14.1  54  روستا محل تولد 5

  -   85.9  330  شهر
  -   5.7  22  محصل وضعيت اشتغال 6

  -   15.9  61  دانشجو
  -   26  100  خانه دار
  -   4.7  18  بيكار

  -   1.8  7  كارجوياي كاربي
  -   28.1  108  اشتغال تمام وقت

  -   17.7  68  وقت اشتغال پاره
  -  2.9  5  كارگري وخدمات نوع شغل 7

  -  2.3  4  كشاورزي وشيالت
  -  35.4  62  كاركنان دولتي

  -  52  91  آزاد
 -  7.4  13  مشاغل عالي رتبه

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع
  

دهد كه جنسيت حدود نشان مي) گردشگران(هاي آماري مومي نمونههاي عتوزيع ويژگي
ها زن هستند كه بيشترين فراواني متعلق به مردان بوده  درصد آن 40ها مرد و  درصد آن 60

 21- 30(درصد  44كمترين و با ) سال به باال 61(درصد  4.7ي سن با  است؛ همچنين مؤلفه
. درصد بوده است 16.68هاي سني و ميانگين گروه بيشترين فراواني را دارا بوده است) سال

هاي مهم است كه در كاهش ميزان جرم سطح تحصيالت در بين گردشگران از جمله مؤلفه
درصد و بيشترين فراواني مربوط  1.8ي دكتري با  تأثير دارد و كمترين فراواني مربوط به دوره

درصد  21.9. درصد بوده است 14.28درصد بوده است و ميانگين تحصيالت  27.6به ديپلم با 
محل تولد اكثريت . درصد بدون همسر هستند 3.1درصد، متأهل و  75پاسخگويان مجرد، و 
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درصد بيشترين  28.1. درصد هستند 14.1درصد و كمترين با  85.9پاسخگويان از شهر با 
يكار جوياي درصد ب 1.8وقت و با  فرواني مربوط به پاسخگويان شاغل و به صورت اشتغال تمام

از كل پاسخگويان، كمترين فراواني مربوط به كشاورزي و شيالت با . كار كمترين فراواني را دارد
  . درصد مربوط به شغل آزاد بوده است 52درصد و بيشترين با  2.3

  ميزان مصرف محصوالت رسانه  مورد مطالعه بر حسب پاسخگويانفراواني  : 3جدول 
  )ميانگين به ساعت در هفته(

  ميانگين به ساعت در هفتهمصرف محصوالت رسانه  رديف
  5.57 انواع كتاب 1
  2.64 روزنامه ومجالت 2
  2.20 گوش كردن به راديو 3
  8.11  تماشاي تلويزيون داخلي 4
  6.39تماشاي تلويزيون خارجي  5
  5.50 اينترنت 6
  11.16 موبايل 7

  تحقيق حاضر هاي يافته :منبع
درصد بيشترين فراواني و گوش دادن به  11.16اي استفاده از موبايل با ميزان مصرف رسانه

يكي از عوامل مهم مؤثر بر ميزان احساس امنيت، . درصد كمترين بوده است 2.20راديو با 
ي متقابل  اعتماد اجتماعي است و رابطه ،ي سالم اعتماد است و شرط اساسي براي يك جامعه

 ،)بزهكاري جرم و( ميزان دزدي ،ها برقرار بوده كه وقتي اعتماد اجتماعي كاهش يابد بين آن
  .ايم يابد كه درجدول زير آن را بررسي نموده انحراف و عدم رعايت مقررات كاهش مي

  

  توزيع ميانگين ميزان اعتماد در روابط بين شخصي پاسخگويان :4جدول

  هاي تحقيق حاضر يافته :منبع

  ارزيابي نسبي  
يف

رد
  

  ميانگين  جمع  خيلي زياد  زياد  كم خيلي كم هيچ هاهافراد يا گرو

  4.47  100  77.5  20.5  1 0.5 0.5 اعضاي خانواده 1

  3.73  100  24.5  42  19.5 10 4 خويشاوندان 2

  3.01  100  10  25.5  35.5 13.5 15.5 همسايگان 3

  3.47  100  14  39.5  32 9 5.5 دوستان 4

  2.77  100  5.2  21.8  35.8 19.7 17.6 همكاران 5
  3.47: هاميانگين ميانگين
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هاي اعتماد پاسخگويان نسبت دهد ميانگين پاسخهاي موجود در جدول فوق نشان مي داده
درصد،  3.73صورت  درصد ميزان اعتماد و به خويشاوندان به 4.47ي خود با  به اعضاي خانواده

به عنوان  2.77درصد و در نهايت به همكاران  3.47درصد و به دوستان  3.01به همسايگان 
كمترين بوده است كه در اين بين اعتماد به خانواده بيشترين و اعتماد به همكاران كمترين 

دهد و در اين رابطه، گيدنز احساس امنيت را به اعتماد ربط مي. فراواني و اعتماد را داشته است
  ).108: 1377گيدنز، (به نظر او دو نوع قابليت اعتماد وجود دارد 

  
   احساس امنيت اجتماعي

احساس امنيت اجتماعي داراي اهميت و نقش بسيار حساسي در ابعاد مختلف زندگي انسان 
 6اند، در قالب  هايي كه مورد تأييد متخصصان قرار گرفته است كه در اين تحقيق با طراحي گويه

  .پردازيم به سنجش آن مي) گويه(سؤال 
  

  يانگين ميزان احساس امنيت اجتماعيتوزيع م :5جدول 

  هاي تحقيق حاضر يافته :منبع
  

منيت اجتماعي، امنيت پارك خودرو بدون هاي تحقيق، در خصوص احساس اطبق يافته
بدست  5از  3.3هاي شهري با  و بيشترين امنيت در پارك 5 از 2.2قفل كمترين ميانگين را با 

درصد و  3.1درصد و هم چنين امنيت گردشگاه ها  2.5ميانگين امنيت در پارك با . آمده است
و امنيت شهربازي در شب درصد  3.3هاي شهري درصد و امنيت در پارك 2.7امنيت جنگل 

  .درصد بوده است 2.66ها  درصد و همچنين ميانگين ميانگين 2.6
  

يف
رد

  

  ميانگين  ارزيابي نسبي  )گويه(سؤال 
خيلي   اصالً

  كم
خيلي   زياد  كم

  زياد
  جمع

  2.5  100  3.6  15.6  28.6  35.4  16.7  امنيت پارك  1
  3.1  100  11.5  30.7  26.6  22.4  8.9  امنيت گردشگاه 2
  2.7  100  6.3  15.9  38.3  23.7  15.9  امنيت جنگل  3
  3.3  100  17.4  35.7  23.2  14.1  9.6  منيت در پاركهاي شهريا  4
  2.6  100  4.9  17.2  33.6  26.3  18  امنيت شهربازي درشب  5
  2.2  100  5.5  6  26.6  32.8  29.2  امنيت پارك خودرو بدون قفل  6

  2.66:  هاميانگين ميانگين
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  احساس امنيت فردي
اين نوع امنيت ناشي از احساس آرامش، آسايش و راحتي افكار فرد در محيط است كه در 

كه به تأييد ) گويه(اينجا گردشگران مورد نظر ما هستند كه با طراحي تعداد هفت سؤال 
هاي  است، به ارزيابي و سنجش احساس امنيت فردي گردشگران در گردشگاه صصان رسيدهمتخ

  . پردازيممورد مطالعه مي
  

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احساس امنيت فردي :6جدول 

  هاي تحقيق حاضر يافته :منبع
  

فردي هاي احساس امنيت دهد ميانگين پاسخهاي موجود در جدول فوق نشان ميداده
و ميانگين احساس آرامش از  5از  3.69پاسخگويان در احساس سرخوشي در پارك با ميانگين 

 2.52درصد و برخورد با مزاحم  3.20درصد و احساس خطر در شب  3.32فضاي عمومي 
درصد و احساس رضايت از امكانات  1.86مزاحمت  از درصد و احتمال برگشت به مكان بعد

درصد است و همچنين ميانگين  3.11ها ضايت از آسايش گردشگاهدرصد و در نهايت ر 2.88
  .شده است 2.94ها   ميانگين

  
  
  

  

 ميانگين  ارزيابي نسبي )گويه(سؤال رديف
خيلي اصالً

  كم
خيلي   زياد  كم

  زياد
 جمع

دراحساس سرخوشي 1
ك ا

5.5 7.8 21.4 42.2 23.2  100  3.69  

احساس آرامش از 2
ا ف

6 14.3 29.9 40.4 9.4  100  3.32  

  3.20  100  25.8 18.8  21.6 17.4 16.4 احساس خطر در شب 3

  2.52  100  10.9  13 22.9 24 29.2 برخورد با مزاحم 4

احتمال برگشت به 5
ا كا

40.1 39.6 15.6  3.4  1.3  100  1.86  

احساس رضايت از 6
ا كا ا

12.8 22.7 34.9 23.2 6.5  100  2.88  

رضايت از آسايش 7
گا اگ

8.3 12.5 43.2 30.7 5.2  100  3.11  

  2.94:  ها ميانگين ميانگين
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  اي با احساس امنيت فردي و اجتماعي ي بين متغيرهاي زمينه رابطه :7ي  جدول شماره
  

متغير متغير وابسته رديف
  مستقل

سطح  Tمقدار  نام آزمون
  داري معني

تگي ضريب همبس سن احساس امنيت فردي 1
  پيرسون

0.052 -  0.461  

احساس امنيت
 اجتماعي

ضريب همبستگي  سن
  پيرسون

0.009 -  0.904  

ضريب همبستگي  سواد احساس امنيت فردي 2
  پيرسون

0.064  0.371  

احساس امنيت
 اجتماعي

ضريب همبستگي  سواد
  پيرسون

0.116  0.102  

ضريب همبستگي  مصرف رسانه احساس امنيت فردي 3
  پيرسون

0.097  0.173  

احساس امنيت
 اجتماعي

ضريب همبستگي  مصرف رسانه
  پيرسون

0.124  0.080  

اعتماد احساس امنيت فردي 4
 اجتماعي

ضريب همبستگي 
  پيرسون

0.116  0.101  

احساس امنيت
 اجتماعي

اعتماد
 اجتماعي

ضريب همبستگي 
  پيرسون

0.152  0.032  

اعتماد احساس امنيت فردي 5
 شخصي

ضريب همبستگي 
  نپيرسو

0.270  0.000  

احساس امنيت
 اجتماعي

اعتماد
 شخصي

ضريب همبستگي 
  پيرسون

0.147  0.038  

ضريب همبستگي  اعتماد كل احساس امنيت فردي 6
  پيرسون

0.269  0.000  

احساس امنيت
 اجتماعي

ضريب همبستگي  اعتماد كل
  پيرسون

0.171  0.016  

  هاي تحقيق حاضر يافته :منبع
  

ها ضروري است؛ چون باعث ايجاد آسايش و آرامش براي شهروندان  وجود امكانات در پارك
  .كنيم شود؛ پس ما به اين دليل ميزان برخورداري و نياز امكانات را بررسي مي مي

ي بين احساس امنيت فردي و اجتماعي با اعتماد كل، اعتماد اجتماعي،  رابطه) 3(در شكل  
براي بررسي . ت نشان داده شده استاي، سن و سطح تحصيال اعتماد شخصي، مصرف رسانه

  .ميزان ارتباط از تكنيك ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است
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  ي بين احساس امنيت فردي و اجتماعي با اعتماد رابطه :3شكل 

  نگارندگان: منبع
  

ها كه خود از دو  طبق نتايج حاصل از همبستگي پيرسون بين احساس امنيت در گردشگاه
نيت فردي و اجتماعي ساخته شده است، بين اعتماد كل، اعتماد شخصي، بعد احساس ام

. ي معناداري وجود دارد اطمينان، رابطه درصد 95اي در سطح  اعتماد اجتماعي و مصرف رسانه
از آنچه . داري وجود ندارد ي معني لكن بين سن و سطح تحصيالت با احساس امنيت، رابطه

احساس «عنوان  افت كه آنچه از طريق گردشگران و بهتوان دريتاكنون گفته شده است، مي
توان گفت احساس مي. شود، با احساس امنيت فردي و اجتماعي رابطه داردمطرح مي» امنيت

گيري رواني مثبت شهروندان نسبت به عدم تأثيرگذاري حضور و امنيت، نوعي ذهنيت و جهت
هاي ارتباط را با مردم و مكانفضاي شهري بيشترين . بروز رويداد و وقايع ظرفيتي است

بخشي و دادن احساس آرامش و  كند و در نتيجه در هويت تفريحي و گردشگاهي برقرار مي
موانع زيادي بر سر راه تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي . امنيت به گردشگران نقش بسزايي دارد

امش و آسايش گردشگران به وجود آمده كه اين موانع به كاهش شديد احساس امنيت و آر
 ،عدم امنيت ،ي خود به گسترش روحيه نارضايتي اين پديده به نوبه. گردشگران انجاميده است

وجود امكانات از . جدايي از طبيعت دامن زده است ،تنش اجتماعي ،ترس ،غم ،احساس تنهايي
كشاند و حضور گردشگران و شهروندان  جمله عوامل مهمي است كه گردشگر را به گردشگاه مي

هاي خلوت و  معموالً مجرمان مكان. شود هاي تفريحي خود سبب افزايش امنيت مي در مكان
هاي احساس امنيت  ها و مؤلفه اينك به شاخص. گيرند ساكت را براي اعمال خود در نظر مي

فقدان جرم و  - 2) رفاه و آزادي ،بهداشت ،آموزش(برخورداري از امكانات  - 1: كنيم اشاره مي
  .كاهش موانع بر سر راه احساس امنيت فردي و اجتماعي- 3ها و  دشگاهبزهكاري در گر
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  و پيشنهادها گيري نتيجه
اين پژوهش با هدف شناخت احساس امنيت فردي و احساس امنيت اجتماعي گردشگران 

روش انجام تحقيق پيمايشي بوده و . در مناطق گردشگري اصلي شهر گرگان صورت گرفته است
طبق نتايج توصيفي اين تحقيق . ها استفاده شده استاي سنجش متغيرنامه بر از ابزار پرسش

سال بوده و ميانگين  21- 30مردان بيشتر از زنان هستند و بيشترين فراواني سن مربوط به 
سطح تحصيالت اكثريت پاسخگويان ديپلم بوده است . درصد بوده است 16.68هاي سني  گروه

درصد متأهل هستند و محل 0.75تر پاسخگويان با درصد و همچنين در اين بين بيش 27.6با 
از نظر وضعيت اقتصادي پاسخگويان بيشترين فراواني مربوط به . تولد اكثريت در شهر بوده است

اي، پاسخگويان  از نظر ميزان مصرف رسانه. عبارتي مشاغل آزاد بوده است وقت و به اشتغال تمام
كنند و كمترين فراواني مربوط به  هفته استفاده مياند كه بيشتر از موبايل در طي  اظهار نموده

گوش دادن به راديو بوده است و جالب اين جاست كه ميزان مصرف و استفاده از تلويزيون 
داخلي بيشتر از تلويزيون خارجي است و گردشگران به دليل اعتقادات خود تمايل دارند بيشتر 

دهد كه ميزان احساس امنيت فردي در  نتايج نشان مي. از تلويزيون داخلي استفاده كنند
دست  به ) 5 از 2.94(هاي مورد مطالعه از ديد گردشگران در حد نزديك به متوسط گردشگاه

هاي مورد مطالعه از ديد گردشگران در آمده است و ميزان احساس امنيت اجتماعي در گردشگاه
رد، احساس امنيت فردي به دست آمده است و طبق اين برآو) 5از  2.66(حد كمتر از متوسط 

اين . نشان داده شده است كه زنان احساس امنيت بيشتري دارند. بيشتر از احساس امنيت است
بوده و احساس امنيت  النگدرهدر حالي است كه احساس امنيت فردي در ناهارخوران كمتر از 

منيت با متغير نتايج تحليلي نشان داد كه بين احساس ا. در ناهارخوران بيشتر از النگدره است
داري وجود دارد و بين امنيت كل با متغير  مستقل اعتماد اجتماعي همبستگي مثبت و معني

احساس امنيت و احساس امنيت فردي و امنيت . مستقل اعتماد اجتماعي همبستگي وجود دارد
كل با متغير مستقل اعتماد شخصي همبستگي دارد و همچنين احساس امنيت فردي و 

ي نتايج پژوهش بررسي و مقايسه. با متغير مستقل اعتماد كل همبستگي دارد اجتماعي و كل
آمده در اين تحقيق با نتايج حاصله  دست دهد كه نتايج به هاي پيشين نشان مي حاضر با پژوهش

، رفيعيان )1389(فرد  ، صالحي)1385(آهنگر  ، عاصمي)1390( در تحقيقات هزارجريبي
سازگاري ) 1389(كه با تحقيقات نبوي  ي دارد و درحاليسازگار) 1389(، صدايي )1388(

  .ندارد
  

  پيشنهادها
  ها هاي بومي در گردشگاه تقويت هنجارها و ارزش - 1
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 هاي ديدني و پذيرايي و اني تسهيالت و خدمات به گردشگران از قبيل نقشه، پوستر مك ارائه - 2
  غيره

  برخورد با مجرمين و اراذل و اوباش - 3
  تخريب جنگل  جلوگيري از - 4
هاي تجاري و فرهنگي و بهداشتي در اطراف گردشگاه جهت جذب بيشتر  ايجاد كاربري - 5

  گردشگران  
  ها ي رسانه وسيله هاي ناهارخوران و النگدره بهمعرفي بيشتر گردشگاه - 6
پليس تقويت احساس امنيت براي شهروندان بومي و گردشگران از طرق مختلف از جمله  - 7

  ن، گشت پليس و غيرهمخفي، دوربي
ي  دهد كه احساس امنيت فردي با احساس امنيت اجتماعي رابطه نتايج كلي نشان مي 

ي بين احساس  توان گفت كه رابطه دامنه بودن اين ارتباط مي با توجه به دو. معناداري دارد
ت نيت يكديگر را تقويامنيت فردي با احساس امنيت اجتماعي تعاملي بوده و اين دو نوع ام

  .نمايند مي
ها، در انتهاي ابزار تحقيق  هاي گردشگران در گردشگاه جهت پي بردن به نيازمندي

، تعدادي سؤال باز طراحي شد و از پاسخگويان خواسته شد تا پيشنهادات و )نامه پرسش(
بر اساس بررسي نيازهاي مردم در . ها بيان نمايند انتقادات خود را نسبت به گردشگاه

  :اند هايي به شرح زير اذعان نموده غلب آنان به تأمين نيازمنديها، ا گردشگاه
  ايجاد سرويس بهداشتي در ابتداي مسير ناهارخوران و النگدره   - 1
ايجاد تعداد بيشتر سكوهاي آب آشاميدني و جداكردن سكوهاي آب آشاميدني از سكوي  - 2

  آب براي شستشوي ظروف در ناهارخوران و النگدره
  سواري براي بانوان دوچرخهايجاد پيست  - 3
ايجاد بازارهاي محلي براي آشنايي بيشتر گردشگران با محصوالت و توليدات صنايع دستي  - 4

  و بومي مردم گرگان و منطقه
  انجامد گردشگران و گردشگران مي ايجاد هتل و مسافرخانه و رستوران كه به جذب بيشتر - 5
  ان و النگدره ايجاد نمازخانه براي مسافران در ناهارخور - 6
  نصب تعداد بيشتري صندلي و سطل زباله در ابتداي ناهارخوران و النگدره - 7
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، )CPTED(ها با استفاده از اصول  خصوص پارك
http://www.iranshahrsaz.com/newreply.php ،5/10/1392: تاريخ مراجعه. 
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