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 76- 95صفحات 

  ت اجتماعي، ضرورتي در ترويج صنعت گردشگرييامن
  كالنشهر مشهد) :يمورد ي  عه(مطال

   *احمد بخارايي

   **انيمحمدحسن شربت
  ***اعظم احمدي

  29/11/1393تاريخ پذيرش:    24/09/1393تاريخ دريافت:
  هچكيد
. هدف از است گردشگران يبراي روان و آسايش ، امنيتايجاد رفاهصنعت گردشگري ف اهداز ا يكي

ن نوشتار با توجه به يت اجتماعي گردشگران در شهر مشهد است. در ايضرورت امني  عهق مطالين تحقيا
د يبا تأك داريك آرامش خاطر پايدن به يرس يت اجتماعي گردشگر براي، امنيختشنا جامعه هاي افتيره

س، نيروي انساني متخصص جهت ياز جمله: امنيت در اماكن عمومي و اقامتي، عملكرد پل يبر عوامل
و از ابزار  يشيمايصورت روش پن پژوهش به. ايمورد نظر استاي  هراهنمايي گردشگران و تبليغات رسان

ي  قهمستقر در منط يمتمراكز اقا يگردشگران داخلي  عهمورد مطالي  جامعه ،اي همصاحبي  مهپرسشنا
 چنداي  هخوش يريگ نمونه نفر و با استفاده از روش 395 يي آمار ثامن مشهد را برابر با حجم نمونه

زان يهمان از ميمي  عهدرصد بوده كه جام 70كرونباخ در حدود  يانتخاب كرده است. آلفااي  همرحل
ن است: با يانگر ايب ها افتهيل يت. تحلت در مشهد برخوردار بوده اسياحساس امن يينسبتاً باال ييروا

يابد. عملكرد بهينه و  مي در بين زائران نيز، افزايش افزايش امنيت در فضاهاي عمومي امنيت اجتماعي
آموزش نيروهاي انساني  دهد. مي ميزان امنيت گردشگران را افزايش موقع پليس در هنگام خطر،به

همچنين  ت اجتماعي گردشگران را افزايش خواهد داد.ميزان امني متخصص جهت راهنمايي گردشگران،
 ن اساسيبر ا معناداري وجود دارد.ي  طهو ميزان امنيت اجتماعي گردشگران راب يابين تبليغات رسانه

 هاي يزير مهراهبردها و برنا كالنشهر مشهد، يصنعت گردشگر يختشنا جامعهي  عهتوس يتوان برا مي
  .شنهاد داديپ يو اجتماع يفرهنگ

  .رسانه تبليغات پليس، عملكرد ،يگردشگر صنعت اجتماعي، امنيت واژگان كليدي:

                                           
 )bokharaei_ah@yahoo.com( نور اميدانشگاه پ ،يار گروه علوم اجتماعيي مسئول: استاد سندهينو *

  ام نوريه پدانشگا ،يگروه علوم اجتماع يت علميو عضو هئ يسشنا جامعه يدكتر يدانشجو **
  دانشگاه پيام نور ،سيشنا كارشناس ارشد جامعه ***
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  مقدمه
ترين صنايع دنياست. ايران با  و متنوع ترين عنوان يكي از بزرگبه ،1درحال حاضر گردشگري

ي فراواني براي ها دارد، از قابليت يي جهانگردها توجه به امتيازات فراواني كه از نظر تنوع جاذبه
) 159: 1388پورسليماني،  ديل شدن به قطب گردشگري جهاني برخوردار است. (تقوي و قليتب

طوري است كه امنيت موجود جامعه را همان يريي سف منزلهرونق صنعت گردشگري ايران به
ي مذهبي گردشگر و زيارت عالوه بر اين، كند؛ مي الملل توصيفي بين ت دارد در عرصهيكه واقع

   در يمهم عامل خودي تخصص مفهومبه جامعه دارد، ينيد اعتقادات و رهاباو در شهير كه
 اجزاي  ههم باي مذهبي مروزه گردشگر. ادارد رانيا يفرهنگ اندازچشم وي گردشگري ريگشكل

 توانسته دارد، كهي خاصي و كاركردي ساختارهاي  يژگيو سبب به خود، مختلفهاي  گونه و
 فرا را جهان سراسر آن نفوذي  هحوز كه يطوردهد، بهي جاي جهاني گردشگر متن در را خود

: 1391شمي و همكاران،ها عظيمي از نقل ، به1989 3، نوالن2،2004(سانتوس »گرفته است
136(.  

و  يزائرمذهب( سيل مشتقان گردشگر يرايران ساالنه پذيا يتخت معنويعنوان پامشهد به
 كل با سهيمقا در كه بوده نفر هزار هفت حدودتور  صورتبهي ورود زائران تعداد ) است.ينيد

هاي  نهيزم در ممتاز، تيموقع ن. اياست داده اختصاص خودبه را درصد 27 معادلي سهم كشور
    مشهد را يشهري  هتوسع اجتماعي و امنيتي فرهنگي، ،يطيزيست مح ،ياقتصاد گوناگون

ارت و يز كنش تيفيك بهبود و دهيق بخشيتعم كشور دري ارتيز سفري  هعمد كانون عنوانبه
  ارتقاي امنيت را شكل داده است.

 مقاصد نتري مهم ازي كي به را شهر نيا كه باعث شده مشهد دري رضو منّور بارگاه وجود
 از مشهد شهر موجود امنيت تيوضع شناخت لذا .كند مبدل انيعيشي الملل نيب وي ملي ارتيز
 شهر مدت كوتاه و مدت انيم درازمدت،هاي  رنامهب وها  استيسي طراح در تواند مي منظر نيا

 ينتر مهم از ديگر سوي ز. اباشد مؤثري رضو حرم زائراني ارتيزي  هتجرب قيتعم هدف با مشهد
 آسايش است، امنيت بحث كرد؛ تأكيد آن به بسيار گردشگري صنعت در بايست مي كه مواردي
 مختلف نقاط به را گردشگران كه است مهمي بسيار مسائل از رواني و اجتماعي امنيت و راحتي

 كه ي امنيت سايه در جهاني نظم يك ي ترويج وسيلهبه مردم رفاه و پيشرفت. كند مي جلب دنيا
 و تجربيات از و نمود كمك كشورها ديگر منظم و آميزصلحي  عهتوسبه بتوان آن ضمن
 مطالعات و گردشگري صنعت دستاوردهاي ينتر مهم از برد، را منفعت حداكثر آنها يها توانايي
 ،يكشور هر در ي امنيت كنندهتأمين عوامل از يكي بنابراين .)45: 1381 تاجيك،( است امنيتي
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 ساير و پليس سوي از مختلفي مشاركت و تدابير چنانچه. بود خواهد پليس يا انتظامي نيروي
 نگردد فراهم گردشگران براي احسن نحو به جهانگردي ي صعنت حوزه در متولي يها دستگاه

 گردشگري صعنت پايداري  عهتوس عدم كاهش بر عمومي و اجتماعي ناامني كه گفت توان مي
 گردشگري صنعت رونق عدم براي توان مي را منفي پيامدهاي امر اين دنبالبه و گذارد، مي تاثير

  .)2011راميكسون، و نانكو( كرد مشاهده جامعه در پايدار هتلداري و
ان ي، باعث شده جريم رضويش گردشگر و زائر حريي اخير افزاها دههعالوه بر اين در 

 يي فضاها ي كالنشهر مشهد در هرلحظه از زمان و مكان در حوزه و روزمره ياجتماع يزندگ
زبانان يي مجاوران و م ان زندگي روزمرهيشهر بخشي از جر يو معنو يحيفرهنگي، تفر عمومي،
ران يي اخير براي مدها كه امنيت اجتماعي زائران در دهه رسد مي نظررو چنين بهاز اين باشد،
ت است؛ بر اين اساس يار حائز اهميمشهد بس علمي و انتظامي كالنشهر فرهنگي، ،يشهر

ي  عهاحساس امنيت گردشگران با بسياري از عناصر اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي جام
رواني و اجتماعي  ياحساس امنيت فرايندي  عهبه همين دليل مطال شهري مشهد ارتباط دارد؛

ي شخصيتي ها و توانمندي ها عاليق، خواسته است كه اكثر شهروندان در جامعه بر اساس نيازها،
در يك پيمايش ملي نتايج احساس  و رواني خود در ايجاد و از بين بردن آن نقش اساسي دارند.

از افراد داراي احساس امنيت  درصد 52« دهد كه مي ايران نشاني  عهامنيت براي كل جام
درصد داراي احساس ناامني اجتماعي هستند. اين  21 درصد متوسط و 27اجتماعي زيادي،

درصد افراد داراي احساس امنيت  6/43گونه است كه ي خراسان بدينها ميزان براي استان
 درصد احساس بي امنيتي اجتماعي 2/24درصد امنيت متوسط و  2/32 اجتماعي زياد،

شود كه اين ميزان كمتر از ميانگين احساس امنيت كل كشور است.  مي مالحظه كنند. يم
درصد افراد احساس ناامني را كم اهميت و  21 همچنين از ديگر نتايج اين تحقيق اين است كه

 شمي،ها عظيمي( »نمايند. مي درصد) احساس امنيت را مشكل اصلي تلقي 56( حدود نيمي
 و الزاماتي واكاو سفر،ي معناكاو از حاضر، فارغ نوشتار كرديان، رويبن نيا ) بر190: 1384
 خواهد بود. بنابراين سؤاالت ينيد يگردشگر رابطه بين امنيت و يفرهنگ - يات اجتماعيمقتض
ي ارتيز كنشي  هكنند تيتقو دار مشهد كهيپا امنيت ابعاد :است قرار نيا از مطالعه نياي اصل

ي  ات امنيت اجتماعي در حوزهيمقتض و طيمنظر شرا از هدشهر مش وضعيت است؟ كدام است
امنيت اجتماعي كنشگران زيارتي هاي  شاخص وها  مؤلفهي بندتياولو گردشگري چگونه است؟

  چيست؟
  
  قينه تحقيپيش

صنعت ي  عهجايگاه امنيت اجتماعي در توس«) در پژوهشي با عنوان1389( ضرابي و زنگنه
يكي از موانع بزرگ برسر راه صنعت  كنند كه؛ مي شاره به اينا» گردشگري با تأكيد بر ايران
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گردشگري درايران، ديدگاه منفي برخي از گردشگران خارجي نسبت به وضعيت امنيت و لزوم 
در ) 1389( باقري و باقري فرد تأمين امنيت براي گردشگران و جهانگردان در ايران است.

ضمن بررسي وضعيت گردشگري  »ت گردشگريصنعي  عهنقش امنيت در توس«باعنواناي  همقال
ين عوامل رونق صنعت گردشگري، امنيت تر مهمكه يكي از  در ايران به اين نتايج دست يافتند،

ي سياسي ها ناپايداري جريان .است ي گردشگريها مقصدها و مكان جاني و مالي گردشگران،
گردشگري ي  عهث ركود و توسو مراودات خارجي در بعضي ازكشورها باع ها داخلي و عدم رايزني

 ) در1389( خليفه سلطاني و همكاران ،)1389باقري و باقري فرد؛( در آن كشورها گرديده است
ي  عهبررسي عوامل مؤثر بر حفظ امنيت اجتماعي توريسم در منطقه: (مطال« اي با عنوان مقاله

كنند كه ميزان  مي شاره به ايناانجام دادند » موردي گردشگران خارجي استان اصفهان)
 شود. مي سنجيده با دو متغير نقش نيروي انتظامي و تبليغات در كشور احساس امنيت گردشگر

ميزبان ي  عهدهد كه بين نقش نيروي انتظامي و احساس امنيت اجتماعي درجام مي نتايج نشان
ير براحساس امنيت توريست تأث ها همچنين تبليغات و رسانه معناداري وجود دارد.ي  طهراب

 خليفه سلطاني و همكاران،(. است مستقيم دارند و رابطه بين اين دو متغير مثبت و معنادار
 و يفرد تيامن احساس يبررس«با عنوان اي  ه) مطالع1390( خوشفر و همكاران) 1389
 ي منطقه : (گردشگرانيموردي  عهآن، مطال بر مؤثر عوامل و دگاه گردشگرانيد از ياجتماع

 كه داد ز نشانين ها داده تحليل انجام دادند. »گرگان) ي شهر و النگدره رانناهارخو يگردشگر
 نسبت به گردشگران يابيارز با يبوم تعلق و التيتحص سطح سن، ت،يجنس مانند يعوامل نيب

اي  ه) مقال1390هزارجريبي ( .دارد وجود داري يمعني  طهراب ياجتماع و يفرد تيامن احساس
ي  مقايسه انجام داده است.» يگردشگري  عهتوس منظر از يتماعاج تيامن احساس«با عنوان
 كه است آن از يحاك رانيا به سفر يبرا يگردشگران خارج منظر از ياجتماع تيامن احساس

 را تياحساس امن نيكمتر يياروپا گردشگران و تيامن احساس نيشتريب ييقايآفر گردشگران
درصد)  68( داري يمعن سطح ) در=557/14chi-squareدو ( يخ ي آزمون جهينت اند. داشته
 ي هيكل نيب در ياجتماع تيامن احساس خصوص دار درمعني تفاوت كه دهدیم نشان

 و جنس مانند سن،اي  هنيزم يرهايمتغ نيماب تفاوت، عدم نيندارد. ا وجود يخارج گردشگران
 ونيرگرس بيضر ني) همچن121: 1390،يبيهزارجر(». است شده مشاهده زين التيتحص

 ت،يامن احساس در شيافزا واحد كي يازا به كه است آن از يحاك ،ياجتماع تيامن احساس
و  يميعظ .دارد وجود شيافزا رانيا به گردشگران مجدد سفر به ليتما در واحد 569/0

 دار مورديپا يارتيز شهر يفرهنگ -ياجتماع هاي مؤلفه«با عنوان اي  ه) در مقال1391همكاران (
 هاي شاخص ي يهنما در دشدهييتأ ي مؤلّفه ن هشتيب كنند كه از يان ميب» مشهد شهر مطالعه:
 ،يزبانيم فرهنگ آموزش، ،يمنيا ت،يامن شامل مطلوب كه يارتيز شهر يفرهنگ - ياجتماع

 مشهد شهر در يفرهنگ ي يهسرما و يحيتفر و يفرهنگ ي، فضاهايمذهب يفضاها ،ينيد تيهو
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 راها مؤلفه ريسا كه دارند تياولو يقدر به آموزش و يمنيا ،يت شهريامن ي همؤلّف سه است،
 و زائران انيم در تيامن احساس زانيم مشهد تيوضع نمودار در گرچه كنند. مي ريتأث يب موقتاً

 عامل دو نيا نكهيا با دهديم نشان جينتا است، شدهي ابيارز مطلوب متوسط از شتريب شهروندان
 رو نيا از و دارندي اديز تياهم ستند،ين برخوردارها  شاخص ريسا به نسبتي نامطلوب تيوضع از

 نيب از بنابراين. استي شتريب تياولوي داراها  شاخص ريسا به نسبتها  آن به پرداختن
 شهروندان و زائران تيامن احساس اي يذهنهاي  شاخص ت،يامني ذهن وي نيعهاي  شاخص

 و ميجرا زانيم كاهش جهتي لكنتر اقدامات هرچند لذا. داردي شتريب اريبس تياهم
تر  مهم اريبس مجاور و زائر تيامن احساس است، تيامني  هجادكننديا عاملها  يناهنجار

) در 1392( خوشفر و همكاران .)136: 1391و همكاران، يميعظ(» است شده داده صيتشخ
 مطالعه، مورد( ي:گردشگري  عهتوس در امنيت اجتماعي نقش بررسي«با عنوان اي  همقال

 داد نشان همبستگي پيرسون از حاصل اند. نتايج پرداخته» خراسان جنوبي) استانهاي  تفرجگاه
 گردشگران رضايت بينداري  يمعني  طهراب دهد كه مي نشانها  داده تحليل از حاصلهاي  يافته

     دارد و وجود اجتماعي امنيت ) احساس001/0 داري يمعن سطح( انتظامي ينيرو نقش از
 وي گردشگر مقاصد از بازديدكننده گردشگران اجتماعي امنيت احساس بين آن دنبالبه

داري  يمعني  طهراب استان اين به مجدد سفر به تمايل با جنوبي استان خراسان تفرجگاهي
 به تحقيقي در )2012( همكاران و 1انور ). اريس17 :1392خوشفر و همكاران،(دارد  وجود

 صنعت توريسم: دراي  هپاي يمبنا عنوانبه ايمن شهر ي برنامه ياثرگذار ي بررسي نحوه«
 مسائل از يكي امنيت بعد كه باورند اين بر محققين. پرداختند» پوتراجيا شهر يموردي  عهمطال

 است يا اندازه به مسئله اهميت است يشهر توريسم ي حوزه در هاي توريست بين در برجسته
 كه باورند اين بر پاسخگويان است. شده 2004 الس از ايمن شهري  مهبرنا ياجرا به منجر كه

ها  توريست امنيت جهت در مهم يايمن رويكرد شهري  مهبرنا در جرم از يپيشگير هاي برنامه
  ).8: 1392خوشفر و همكاران،است (
  

  قيتحق يمباني نظر
 در شود مي تعريف تعهد هرگونه از دوري احساس و خطر ،ترس از رهايي مفهوم به امنيت

تعريف شده » ايمن شدن و در امان بودن«معناي فارسي معين امنيت بهي  مهلغت نا گفرهن
سي در غرب در قرن هفدهم شنا ي جامعه گيري مفاهيم اوليهشكل) 354: 1381معين،( است

به شكل  2ي نظريات تاقبل از دوران فراساخت گرايي آغاز شده است ولي با اين وجود عمده
ند.؛ اما پس از آن اهي اجتماعي مورد بحث قرار نداد عنوان يك مسألههي امنيت را ب صريح، پديده

                                           
1 Eris Anwar 
2 Post structuralism 
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 1نيبنا برنظر كلوآرد اوهل بحث امنيت و احساس امنيت در مباحث علوم اجتماعي وارد شد.
وقتي ابزار و امكانات معمول و موردنياز به طور يكسان توزيع نشود، و برخي در شرايط بهتر 

وسايل و امكانات مواجهه باشند، احتمال ارتكاب كان دستيابي بهقرارگيرند و برخي با عدم ام
) و اين امر منجر به ناامني خواهد شد، همچنين به 52: 1378رفيع پور،( يابد مي جرم افزايش

دوركيم، محل زندگي يا محل سكونت در بروز شرايط جرم زدا يا همان  2استناد تئوري آنومي
يت جوامع آشكارا با امنيت سياسي پيوند دارد، اما مجزا از امن 3نظر مولرز . اامنيت دخيل است

ي اجتماعي توجه دارد كه به جهت اشتراك اعضاي ها منيت اجتماعي به بقاي گروه. اآن است
عنوان هويت دهند كه از آن به مي را تشكيلاي  هآن در انديشه، احساس و اعمال كليت يكپارچ

 يي ارجاعها امنيت اجتماعي را به حفظ مجموعه ويژگي 4بوزان .)61: 1382نويدنيا:( شود مي ياد
دهد كه بر مبناي آن، افراد خودشان را عضو يك گروه خاص اجتماعي تلقي كرده، وي  مي

معناي ارگانيكي امنيت اجتماعي را هويت قلمداد نموده و امنيت اجتماعي را مترادف امنيت 
راي ارزيابي امنيت اجتماعي از مدل ب )1996(5ميتار )65كند (همان منبع:  مي هويتي تلقي

 تكيه 6ي هرج و مرج اجتماعي بايلي كند و در اين كار بر نظريه مي سيستماتيكي استفاده
كند مسايل اجتماعي را براساس سطوح متفاوت (فرد، گروه، سازمان،  مي نمايد. وي تالش مي

عنوان جاي تعادل بههاجتماعع، جامعه و سيستم فراملي) تحليل كند و از واژه هرج و مرج ب
      ي وي از شش متغير  كند. در نظريه مي گيري حاالت نظم استفاده براي اندازهاي  هوسيل

؛ T =؛ تكنولوژيS =؛ فضاI =؛ اطالعاتP =برند كه عبارتنداز: جمعيت مي كالن اجتماعي نام
 L= Fاست:  صورتي عوامل باال به اين كه معادله L =؛ سطح كيفي امنيتO =سازمان

(P,I,S,T,O). توان نتيجه گرفت كه هر گروه اجتماعي اگر از ميزان  مي اين معادله براساس
جمعيت، اطالعات، فضاء يا سرزمين، تكنولوژي و سازماندهي بيشتري برخوردار باشند؛ از امنيت 

  ي كمتري از متغيرهاي فوق دارد، برخوردارند. كه بهره ها بيشتري نسبت به ساير گروه
هدف گردشگر براي انجام فعاليت گردشگري را برطرف  ،7ي نيازهاي مازلو س نظريهبر اسا

ايمني، اجتماعي،  داند، نيازهاي جسماني، مي ترين شدن نيازهاش ازنيرومندترين تا ضعيف
سازند تا  مي در سفر) افراد را قادر( احترام و نياز به خوديابي يا تحقق ذات كه اين طبقه نيازها

ميزبان بايد بتواند نيازهاي گردشگر را ي  عهبنابراين جام خود فعليت ببخشد. به استعدادهاي
صورت سطح رضايتمندي او اين برطرف نمايد، تاگردشگر به رضايتمندي دست يابد. درغير

دنبال شناسايي نيازهاي بايست به مي ميزباني  عهمطابق اين نظريه جام پايين خواهد آمد.
                                           

1 C.Ohlin 
2 Anomi 
3 Moller 
4 B.Bouzan 
5 M.Mitar 
6 Baily 
7 Maslo 
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ي خاصي هستند و رفتارهاي فرد او را ها د داراي نيازها و انگيزهگردشگران باشد، چراكه افرا
است كه  ميزباني  عهين آن امنيت درجامتر مهمكه  كند، مي درجهت ارضاي آن نيازها هدايت

  كند. مي تكرار سفر را تقويتاي  هوجود چنين انگيز
هني تأكيد سي، بر روي تفسير ذشنا ، يكي از نظريات كالسيك جامعه1كنش متقابل نمادين

احساس امنيت) افراد از شرايط حاكم بر ( دارد. به نظر اين مكتب امنيت را با تفسير ذهني
جامعه كه از يكسو بر رفتار افراد چارچوب مشخص سازد و از سوي ديگر به نوعي تحت تأثير 

ي نظم و ها سازد. در اين تعامل متقابل است كه بنيان مي شود، بنا مي كنش افراد برساخته
كند؛ بر اين اساس  مي منيت كه بر رفتار اجتماعي افراد استوار است ساخته و تداوم پيداا

  .)1388شود (بيات، مي احساس امنيت در اين ديدگاه تبيين
درصورت عدم برطرف كردن  توان گفت، مي ي نظري سطور باالها براساس تلفيقي از ديدگاه

ي  نظريه( گر كاهش پيدا خواهد كردو شناسايي نيازهاي گردشگران سطح رضايتمندي گردش
ي  مازلو) و كنشي كه برخاسته از تفسير ذهني گردشگر و دررابطه با احساس امنيت، (نظريه

 از فوق مباحث به اجمالي نگاهين يكنش متقابل نمادين) باشد صورت نخواهد گرفت. همچن
 به كه ندسطحيچ و چنداليه است مفهومي امنيت كه كندمي نكته اين متوجه را ما امنيت
 در پيچيدگي و تعاريف تنوع اين البته. يافت دست آن از يكدست تعريفي به تواننمي سادگي
ن موارد ي. با توجه به انيست مشترك قدر نداشتن و پراكندگي معناي به آن تحليلي سطوح

  م.يام نمودهينگونه ترسيل ايق خود را درسطور ذيمدل تحق
  

  
  

  نگارنده)( و عوامل موثربر آني و فرد يت اجتماعينق احساس اميمدل تحق :1شكل 
  منبع: نگارندگان

  
  

                                           
1 Symbolic interactionism 
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  تحقيق يسشنا روش
در زمينه امنيت اجتماعي و صنعت گردشگري  مدارك و اسنادي  عهمطال اين تحقيق با در

 و يشيمايپ قيتحق روش ادبيات تحقيق توصيف شد و براي بررسي رابطه بين اين دو متغير از
 يآماري  جامعه ساخته، استفاده شد. محقق خوداي  همصاحبي  مهشناپرس سنجش آن ابزار

ي  قهمنط يوخدمات ي) مستقر در اماكن رفاهيداخل( گردشگران و زائراني  يهكل شامل پژوهش
ر ي، و....) زها تي، سوئها ، هتل آپارتمان، مسافرخانهها ثامن مشهد هستندكه در (هتل يشهردار
 حجم نييبراي تع ي خدمات به مسافران هستند. غول به ارايهمش ياصناف هتلداري  عهنظر جام

 نمودن و لحاظ گرفته انجام يها محاسبه يمبنا بر ده،يگرد استفاده 1كوكران فرمول از نمونه
 انتخاب براي ن گرديد.ييتع نفر 395پژوهش، نيا نمونه حجم ريز شرح به كوكران فرمول عناصر
و براي سنجش اعتبار مجموعه سؤاالت اي  هچندمرحلاي  هخوش يريگنمونه روش از ها نمونه

ي اساتيد و نخبگان مربوط استفاده گرديد و به ها مطرح شده، در ابتدا از نظريات و راهنمايي
براي بررسي پايايي مقياس از روش آلفاي  دست آمد. صورت اعتبار صوري اين مقياس بهاين

جدول  .د استييتأ دست آمد كه مورد صد بهدر 6/70 از باالتر مقدار آن كرانباخ استفاده شد.
ي مورد تحقيق در اين پژوهش ها مؤلفهو  ها ذيل بيانگر نتايج ميزان آلفاي كرونباخ شاخص

 سنجش سطح با متناسب يآمار هاي روش از ها داده يليتحل و هيتجز ياست، همچنين برا
  ده است.گردي استفاده تحليل رگرسيون چندمتغيره و آزمون پيرسون)( متغيرها

  
  گردشگران كالنشهر مشهد يت اجتماعي: نتايج آلفاي كرونباخ امن1 جدول

  منبع: محاسبات تحقيق حاضر
  
  
  
  

                                           
1 Cochran 

  آزمون نهايي  آزمون اوليه  تعداد گويه  ها سازه
  710/0  6611/0  5 امنيت اجتماعي
  707/0  6004/0  4  عملكرد پليس

  729/0  6596/0  4  نيروي انساني متخصص
  702/0  7260/0  3  تبليغات رسانه
  685/0  5812/0  4  موميامنيت در اماكن ع

  749/0  7596/0  5  امنيت در محل اقامت
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  ليه و تحليتجز
  

  اي : فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب متغيرهاي زمينه2جدول 

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

دهد كه توزيع جنسيت در بين آنان  مي ي عمومي گردشگران نشانها جدول توزيع ويژگي
نفر  36/49درصد مرد و  63/50حدود نيمي از جمعيت يعني  تقريباً به يك ميزان مساوي است.

 60ي سني، كمترين درصد سني مربوط به باالي ها دهند. همچنين در گروه مي زنان تشكيل
 23تقريباً به يك ميزان يعني  40- 31و  30-21ي سني ها درصد و در بين گروه 9/5 سال با

درصد در اين دو گروه سني قرار دارند. كمترين فراواني در مورد سطح تحصيالت مربوط به 
درصد  24.است درصد 30درصد و بيشترين فراواني مربوط به ديپلم با  3/3دكتري با تحصيالت 

  .هستند درصد آنان متأهل 72پاسخگويان مجرد و 
  
  
  

  رديف متغير نوع متغير تعداد درصد
 زن 193 36/49 1 جنسيت مرد 198 63/50

 سال 10كمتر از  27 9/6

 2 سن

9/7 31 11-20 

3/23 91 21-30 

5/23 92 31-40 

7/21 85 41-50 

7/10 42 51-60 

  سال 60باالي  23 9/5
 ابتدايي 32 18/8

 3 سطح تحصيالت

 راهنمايي 24 14/6

 ديپلم 121 9/30

 فوق ديپلم 87 25/22

 ليسانس 112 6/28

 فوق ليسانس 34 7/8

  يدكتر 13 3/3
 مجرد 95 3/24

 متأهل 285 9/72 4 وضعيت تأهل

 فوت و طالق)( بدون همسر 11 8/2
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  هاهيگو كيتفك به آنان يت اجتماعيامن احساس حسب بر انيپاسخگو يفراوان عي: توز3جدول 

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

 48/21 زان (باال)،يدرصد گردشگران به م 44/76 كه است آن از حاكي جدول يهاداده
 نينكنند. همچ مي ت در مشهدياحساس امن )كم( درصد به ميزان 04/2متوسط) و ( درصد

زان يدرصد به م 33/26درصد (متوسط) و  08/37اد)، يزان (زيان به ميدرصد پاسخگو 55/36
اطراف حرم اشاره كرده،  افته دريرواج  هاي يسطح گسترش انحرافات و بزهكار يابيبه ارز )(كم
جاد مزاحمت در محل اقامت ياز ا يدرخصوص نگران دارند. يندين مسئله احساس ناخوشايو از ا
را  ين احساسيكم) چن( درصد 63/39متوسط) و (درصد  01/23اد) يز( درصد 8/13خود 
 يت فرديجاد احساس امنيا يرا از برا يانتظام يروين ين گردشگران همكارياند. عالوه برا داشته

اند.  ارزيابي كرده) كم(درصد  69/19متوسط) و (درصد  85/26اد) و يز(درصد  52 يو اجتماع
درصد  94/30 ت خود رايد گردشگران احساس امنيدرهنگام خردر خصوص احتمال سرقت 

درصد  27/1 اند. در مجموع كرده يابيدرصد (كم) ارز 51/34 متوسط) و(درصد  52/34اد)،يز(
  اند. ن سؤاالت پاسخ ندادهيا هاي هياز گو يان به برخيهم پاسخگو
نيت اجتماعي افزايش يابد، ام ي اول: هرچه سطح امنيت در فضاهاي عمومي شهر فرضيه

  يابد. مي گردشگران ارتقا
  
  
 

    هيگو

 زانيم

  اديز يليخ

سط  اديز
متو

  

  كم

 يليخ
  كم

 يب
اب

جو
  

ت در شهريتا چه اندازه احساس امن
  ديكن مي مشهد

  0  2  6  84  127  172 يفراوان
  0  51/0  53/1  48/21  48/32  96/43  درصد

خالف در سطح  يزان سطح كارهايم
  شهر مشهد چقدر است

  0  3  100  145  90  53  يفراوان
  0  76/0  57/25  08/37  23  55/13  درصد

جاد مزاحمت در محل ياز ا ينگران
  د تا چه حد وجود دارداقامت خو

  1  25  130  90  20  34  يفراوان
  25/0  39/6  24/33  01/23  11/5  69/8  درصد

جهت رفع  يانتظام يروين يهمكار
  مزاحمت تا چه اندازه وجود دارد

  4  23  54  105  131  74  يفراوان
  02/1  88/5  81/13  85/26  50/33  92/18  درصد

د در ياحتمال سرقت در هنگام خر
  هد چقدر وجود داردمش هاي بازار

  0  45  90  135  63  58 يفراوان
  0  50/11  01/23  52/34  11/16  83/14  درصد
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 ي اول فرضيه به مربوط آماري ي تحليل خالصه :4جدول 

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

 بين توصيفي، آمار به توجه با و پيرسون همبستگي آزمون آمده از دست به نتايج به توجه با
ي  رابطه درصد 29 ميزان به ،امنيت در فضاهاي عمومي شهر و امنيت اجتماعي متغير دو

 آمده دست به 05/0 از تر كآمده كوچ  دست به معناداري سطح همچنين .دارد وجود مستقيم
 متغير بين گيريممي نتيجه .شودمي ييدأت ي پژوهش فرضيه و رد ي صفر فرضيه بنابراين است،

  .دارد وجود ي معناداري رابطه امنيت در فضاهاي عمومي شهر و امنيت اجتماعي
  

 ي اول فرضيه به مربوط آماري ي تحليل خالصه :5 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

 با برابر است شده داده نشان R عالمت با كه چندگانه همبستگي ضريب مقدار فوق جدول در
a 297/0 را امنيت در فضاهاي عمومي شهر و امنيت اجتماعيي  رابطه شدت بضري اين .است 

 يك به ضريب اين هرچقدر. است نوسان در يك و صفر بين همواره آن مقدار كه دهدمي نشان
 كه مدهآ دست هب تعيين ضريب همچنين .است تر قوي ي همبستگي دهنده نشان باشد تر نزديك
 متغيرهايو  وابسته متغير تغييرات درصد =R2 088/0 دهدمين نشا را تغييرپذيري مقدار

مستقيم و معناداري كه بين متغير امنيت در فضاهاي عمومي ي  طهكند. رابمي تبيين را مستقل
ي اين است كه با افزايش امنيت در فضاهاي  دهنده وجود دارد، نشان شهر و امنيت اجتماعي

يابد. البته  مي دشگران نيز، افزايشدر بين زائران و گر عمومي شهر، ميزان امنيت اجتماعي
  دهد، اين همبستگي در سطح قوي نيست. مي ي جدول نشانها اماره طور كه همان

 شاخص
N تعداد 

 نمونه
  معناداري سطح پيرسون همبستگي

Sig. (2-tailed) 

  000/0 297/0** 395 امنيت در فضاهاي عمومي شهر

 مربعات مجموع 
ي  درجه

 آزادي
F داري معني سطح 

 a000/0 14.348 1 1.462 رگرسيون

 فرضيه
 همبستگي ضريب

)R( انهچندگ 

 تعيين ضريب
)R2( 

 تعيين ضريب

 شده تعديل

 معيار خطاي

 تخمين

امنيت در فضاهاي 
عمومي شهر و امنيت 

 اجتماعي

a 297/0 088/0 082/0 31926/0 
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افزايش يابد، امنيت اجتماعي  هرچه سطح امنيت در محل اقامت گردشگران، ي دوم: فرضيه
  يابد. مي گردشگران ارتقاء

  
 دومي  فرضيه به مربوط آماري ي تحليل خالصه: 6جدول 

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

امنيت در محل  متغيردو بين پيرسون، همبستگي آزمون از آمده دست به نتايج به توجه با
 چنين. همدارد وجود ي مستقيم رابطه درصد 29 ميزان به ،اقامت گردشگران و امنيت اجتماعي

 و رد ي صفر فرضيه بنابراين آمده است، دست به 05/0 از تر آمده كوچك دست به معناداري سطح
امنيت در محل اقامت گردشگران و  بين متغير ريمگيمي نتيجه. شودمي تاييد ي پژوهش فرضيه

  .دارد وجود ي معناداري رابطه امنيت اجتماعي
  

 دومي  فرضيه به مربوط آماري ي تحليل خالصه :7 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

با   برابر است شده داده نشان R عالمت با كه چندگانه همبستگي ضريب مقدار فوق جدول در
 a501/0 امنيت در محل اقامت گردشگران و امنيت اجتماعي بين رابطه شدت ضريب اين .است 
 دهدمي نشان را تغييرپذيري مقدار آمده كه دست به ينتعي ضريب همچنيندهد. مي نشان را

251/0R2= با توجه به نتايج  كند. تبيين ميرا  مستقل متغيرهايو  وابسته متغير تغييرات درصد
امنيت در محل اقامت گردشگران و  بينمستقيم و معناداري كه ي  طهي باال، و رابها آزمون

اد كه با افزايش امنيت در فضاهاي عمومي شهر، توان نشان د مي وجود دارد، امنيت اجتماعي

 شاخص
N 
 نمونه تعداد

 همبستگي

 پيرسون
 معناداري سطح

Sig. (2-tailed) 

امنيت در محل اقامت 
 گردشگران و امنيت اجتماعي

395 **501/0 000/0 

 داري معني سطح F ي آزادي درجه مربعات مجموع 

 a000/0 49/521 1 149/4 رگرسيون

 فرضيه
 همبستگي ضريب

)R( چندگانه 

 تعيين ضريب
)R2( 

 تعيين ضريب

 شده تعديل

 معيار خطاي

 تخمين

امنيت در محل اقامت
ت گردشگران و امني
 اجتماعي

a501/0 251/0 246/0 28945/0 
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ي ها داده يابد؛ و همانطور كه مي در بين زائران و گردشگران نيز، افزايش ميزان امنيت اجتماعي
  .است دهد، اين همبستگي در سطح قوي نيز مي جدول نشان
ت يمنن ايي سوم: هرچه عملكرد پليس در مواقع خطر بهينه و به موقع باشد، بنابرا فرضيه

  يابد. مي اجتماعي زائران ارتقاء
  

 سومي  فرضيه به مربوط آماري ي تحليل خالصه :8ل جدو

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

عملكرد پليس و  متغير دو بين پيرسون همبستگي آزمون آمده از دست به نتايج به توجه با
 معناداري سطح همچنين .دارد وجود ي مستقيم رابطه درصد 29 ميزان به ،امنيت اجتماعي

ي  فرضيه و رد ي صفر فرضيه بنابراين آمده است، دست به 05/0 از تر آمده كوچك دست به
ي  رابطهمتغير عملكرد پليس و امنيت اجتماعي  بين گيريممي نتيجه .شودمي تاييد پژوهش

  .دارد وجود معناداري
  

 سومي  فرضيه به مربوط آماري ي تحليل خالصه: 9 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

 برابر است شده داده نشان R عالمت با كه چندگانه همبستگي ضريب مقدار جدول فوق در
عملكرد پليس و احساس امنيت اجتماعي  متغير بين رابطه شدت ضريب . ايناست a 756/0 با
 دهدمي نشان را تغييرپذيري مقدار آمده كه دست به تعيين ضريب همچنين .هددمي نشان را

571/0 R2= ي  طهكند راب تبيين ميرا  مستقل متغيرهايو  وابسته متغير تغييرات درصد

 شاخص
N 
 نمونه تعداد

 همبستگي

 پيرسون
 معناداري سطح

Sig. (2-tailed) 

 000/0 756/0** 395 عملكرد پليس و امنيت اجتماعي

 داري معني سطح F ي آزادي درجه مربعات مجموع 

  a 000/0 197/204 1 9/453 رگرسيون

 فرضيه
 همبستگي ضريب

)R( چندگانه 

 تعيين ضريب
)R2( 

 تعيين ضريب

 شده تعديل

 معيار خطاي

 خمينت

عملكرد پليس و 
 امنيت اجتماعي

a756/0  571/0  568/0 21894/0 
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مستقيم و معناداري كه بين متغير عملكرد پليس و احساس امنيت اجتماعي وجود دارد، 
بهينه و به موقع پليس در هنگام خطر، ميزان احساس ي اين است كه با عملكرد  دهنده نشان

ي ها توان يافته مي در جدول يابد. و همانطور كه مي امنيت زائران و گردشگران نيز، افزايش
  شود. مي بين دو متغير مشاهده آمده را مشاهده كرد، همبستگي در سطح قوي نيز دست به

نمايي و كمك به گردشگر درسطح هرچه نيروي انساني متخصص براي راه ي چهارم: فرضيه
  يابد. مي شهر بيشتر باشد، امنيت اجتماعي گردشگران ارتقاء

  
 چهارمي  فرضيه به مربوط آماري تحليلي  خالصه :10 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

نيروي انساني متخصص و  متغير دو بين پيرسون، همبستگي آزمون جدول نتايج به توجه با
 معناداري سطح همچنين .دارد وجود ي مستقيم رابطه درصد 29 ميزان به ،امنيت اجتماعي

ي  فرضيه و رد ي صفر فرضيه بنابراين آمده است، دست به 05/0 از تر آمده كوچك دست به
نيروي انساني متخصص و  بين متغير افزايش گيريممي نتيجهبنابراين  .شودمي يدئتا پژوهش

  .دارد وجود ي معناداري رابطه ميزان امنيت اجتماعي
  

 چهارمي  فرضيه به مربوط آماري ي تحليل خالصه: 11 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع

 شاخص
N 
 نمونه تعداد

 همبستگي

 پيرسون
 معناداري سطح

Sig. (2-tailed) 

نيروي انساني متخصص و امنيت 
 اجتماعي

395 **688/0 000/0 

 داري معني سطح F ي آزادي درجه مربعات جموعم 

  a000/0 132/729 1 7/824 رگرسيون

 فرضيه

 ضريب

 )R( همبستگي
 چندگانه

 ضريب

 )R2( تعيين

 تعيين ضريب

 شده تعديل

 معيار خطاي

 تخمين

نيروي انساني متخصص و 
 امنيت اجتماعي

a688/0  473/0 469/0 24279/0 
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 با برابر است شده داده نشان R عالمت با كه چندگانه همبستگي ضريب مقدارفوق  جدول در
a688 /0 نشان را سالمت معنوي و احساس امنيت متغير بين رابطه شدت ضريب اين .است  

 =R2 473/0 دهدمي نشان را تغييرپذيري مقدار آمده كه دست به تعيين ضريب همچنين دهد.مي

مستقيم و ي  رابطه كند.مي تبيين را مستقل متغيرهاي و وابسته متغيير تغييرات درصد
ي  دهنده ن متغير سالمت معنوي و احساس امنيت اجتماعي وجود دارد، نشانمعناداري كه بي

اين است كه با افزايش نيروي انساني متخصص براي راهنمايي گردشگران و زائران، ميزان 
  يابد. مي امنيت اجتماعي آنان نيز، افزايش

كشور ي داخلي و خارجي درجهت امنيت اجتماعي ها هرچه تبليغات رسانه ي پنجم: فرضيه
  يابد. مي گردشگران ارتقاء باشد، ميزان امنيت اجتماعي

  
 پنجمي  فرضيه به مربوط آماري تحليلي  خالصه :12 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

 امنيت واي  هتبليغات رسان متغير دو بين پيرسون، همبستگي آزمون جدول نتايج به توجه با
 همچنين. دارد وجود مستقيمي  طهراب درصد 29 ميزان توصيفي به آمار به توجه با و اجتماعي،

 و رد صفري  يهفرض نيبنابرا است،آمده  دست به 05/0 ازتر  كوچكآمده  دست به معناداري سطح
 ميزان واي  هتبليغات رسان متغير بين ميريگ مي جهينت بنابراين. شود مي ديتائ پژوهشي  يهفرض

  .دارد وجودي معناداري  طهراب اجتماعي امنيت
  

 پنجمي  فرضيه به مربوط آماري ي تحليل خالصه: 13 جدول

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع

  معناداري سطح پيرسون همبستگي تعداد N شاخص
 Sig. (2-tailed) 

تبليغات رسانه و امنيت 
 اجتماعي

395 **726/0 000/0 

مجموع   
 يردا يسطح معن F ي آزادي درجه  مربعات

 a000/0 099/40 1 307/6  رگرسيون

 فرضيه
همبستگي ضريب

)R( چندگانه 

 تعيين ضريب
)R2( 

 تعيين ضريب

 شده تعديل

 معيار خطاي

 تخمين

تبليغات رسانه و امنيت 
 اجتماعي

a726/0  551/0  518/0 21094/0 
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 برابر است شده داده نشان R عالمت با كه چندگانه همبستگي ضريب مقدار فوق جدول در
 نشان را امنيت احساس و معنوي سالمت متغير بين بطهرا شدت ضريب اين. است a726/0 با

 دهد مي نشان را تغييرپذيري مقدار كهآمده  دست به تعيين ضريب همچنين دهد. مي
551/0R2= ي  رابطه. كند مي تبيين را مستقل متغيرهاي و وابسته متغيير تغييرات درصد

 دارد، وجود اجتماعي منيتا احساس واي  هتبليغات رسان متغير بين كه معناداري و مستقيم
 ي گردشگري و جهانگردان، در حوزهاي  هافزايش تبليغات رسان با كه است ي اين دهنده نشان
  .يابد مي افزايش اجتماعي، امنيت ميزان

  
  : ضرايب رگرسيون متغيرهاي مستقل بر امنيت اجتماعي گردشگران14جدول 

  حاضر تحقيق محاسبات: منبع
  

آمده است ضريب بتا اهميت نسبي متغيرها را  در جدول فوق نتايج اصلي رگرسيون در آن
كند.  مي كند و بزرگ بودن بتا اهميت و نقش آن را در پيشگويي متغير وابسته مشخص مي بيان

: امنيت در اماكن عمومي با بتاي زاندمتغير باقي ماندند كه عبارتچهار در مدل نهايي تعداد
نيروي انساني  756/0 ؛ عملكرد پليس با بتاي501/0در محل اقامت با بتاي  ؛ امنيت297/0

نتيجه  طبق اين جدول 575/0با بتاي  و تبليغات رسانه 688/0ا مقدار بتاي متخصص ب
اجتماعي، عملكرد  بيني متغير امنيتدر پيشترين عامل تأثير گذار استفاده  گيريم، مهم مي

اي، نيروي . و بعد از آن تبليغات رسانهكه بيشترين ميزان بتا را داشته است پليس است
ي خدمات گردشگري و هتلداري، امنيت مراكز اقامتي و..... به ترتيب  متخصص در حوزه

با  ي امنيت اجتماعي زائران و گردشگران كالنشهر مشهد بيشترين تأثير را بر روي متغير وابسته
سرمايه گذاري و تقويت امنيت در اماكن  ي اين تحقيق دارد. دست آمده ي بهها توجه به يافته

گذار بر امنيت اجتماعي مسافران بوده است، بنابراين تاثير ها كمتر از ديگر شاخص عمومي
است كه بايد بيشتر مورد اي  هين مسئلتر مهمي امنيت در اماكن عمومي ها مؤلفهتقويت ارتقاء 

  وجه مسئوالن و متوليان شهري، فرهنگي و انتظامي شهر مشهد قرار گيرد.ت
  

 متغيرهاي مستقل
 ضرايب معيارشده ضرايب معيارنشده

t 
سطح 
  بتا خطاي معيار B  معناداري

 000/0 3/788 297/0 046/0 175/0 امنيت در اماكن عمومي

 000/0 7/037 501/0 033/0 234/0 امنيت در محل اقامت

 000/0 14/043 756/0 044/0 621/0  عملكرد پليس

 000/0 11/521 688/0 038/0 442/0 نيروي انساني متخصص

 000/0 3/788 726/0 046/0 575/0  تبليغات رسانه
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  گيري و پيشنهاداتنتيجه
ت از ياست. همچنين، احساس امن 1وجود امنيت ترين وجوه زندگي يكي از با اهميت

عواملي چون حفظ ي  عهمطال ز اين جهت. اي مهم يك نظام اجتماعي كارآمد استها ويژگي
نيروهاي متخصص كه  انتظامي و تبليغات در احساس امنيت گردشگران، امنيت توسط نيروهاي

كنند، امنيت اماكن عمومي و امنيت در محل  مي در امر هدايت و راهنماي گردشگران فعاليت
در تحقيق حاضر ابتدا امنيت اجتماعي  دهد. مي ي اصلي پژوهش حاضر را تشكيل اقامت، هسته

متغيرهاي مستقل با امنيت ي  طهبراي بررسي راب سپس ي مربوطه سنجيده شد.ها با گويه
اين متغيرها را سنجيديم. وجود ي  رابطه با استفاده از آزمون رگرسيون چندمتغيره، اجتماعي،

ي خريد، مسيرهاي تردد و ... يكي از متغيرهاي مربوط ها امنيت در اماكن عمومي از قبيل محل
  .است و گسترش صنعت گردشگري ي مهم در توسعهها به امنيت اجتماعي و از جنبه

با افزايش امنيت در اين اماكن، در بين گردشگران و زائران  در اين پژوهش نشان داديم،
) 1389( ي ضرابي و زنگنه با توجه به مقاله يابد. مي احساس امنيت آنان نيز ارتقاء شهر مشهد،

ي اين ها نند، يافتهدا مي ي گردشگري الزم و ضروي كه وجود امنيت اجتماعي را براي حوزه
تحقيق هم بيانگر اين است كه لزوم تامين پايدار امنيت اجتماعي و عمومي گردشگران و زائران 

ميهمان هست. نتايج اين تحقيق ي  عهي مسئوالن و نگرش جامها ين برنامهتر مهمشهر مشهد از 
راي گردشگران تامين امنيت اجتماعي بي  مؤلفهين تر مهمحاكي از اين است كه عملكرد پليس 

) امنيت مالي و جاني گردشگران در 1389( شود كه در تحقيق باقري و باقري فرد مي محسوب
به اي  هگرو تالش و عملكرد پليس و نيروي انتظامي بسيار بااهميت است. وجود تلبليغات رسان

صورت رسمي و غيررسمي هم براي آگاهي زائران در جهت ارتقاي سطح امنيت اجتماعي در 
) وجود 1389( نظر رسيده است كه در تحقيق خليفه سلطان و همكارانتحقيق ضرورري به اين

ي گردشگري ايران براي جذب توريسم و ارتقاي  تبليغات از سوي مسئوالن و متوليان حوزه
سطح امنيت اجتماعي يكي از راهكارهاي مؤثر بر رونق اين صنعت بيان شده است. وجود 

عنوان ي صنعت گردشگري و خدمات هتلداري به وزهآموزش نيروهاي متخصص در ح
ي مهم تاثيرگذار بر گردشگري باشد كه در ها مؤلفهتواند از  مي ي انساني و امنيتيها سرمايه

آموزش نيروي انساني ي  مؤلفهي كاملي به  ) اشاره1391شمي و همكاران (ها تحقيق عظيمي
روزرساني بحث  اري آموزش و بهي گردشگري و هتلد متخصص شده است. بنابراين در حوزه

كاهش و عدم  ين خدمات مهمانداران و هتلداران خواهد بود.تر مهمامنيت در اماكن اقامتي از 
  شود. مي اعتماد گردشگران به اين امر موجب صدمه و آسيب به صنعت گردشگري

ي  براي رسيدن به احساس امنيت، دولت و شهروندان هركدام به نسبتي بايد نقش و وظيفه
گيرد.  خود را ايفا كنند، تحقق امنيت تنها به اتكاي دولت و نيروهاي رسمي جامعه صورت نمي
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و نيروي  يژ بلكه امنيت متكي به ديگر بسترهاي اجتماعي نيز هم هست؛ و فارغ از ايدئولو
  يابد. مي نگري جريان مسلط در بستري از يكسان

ين تر مهمي آن در هنگام خطر،  در اين پژوهش نقش فعال پليس و عملكرد هوشمندانه
ما ؛ اي تأثيرگذار بر افزايش امنيت اجتماعي گردشگران و زائران كالنشهر مشهد بوده است مؤلفه

تواند امنيت را درجامعه و بين شهروندان و گردشگران ايجاد كند،  مي اينكه چگونه پليس
مداري يا  ملكرد جامعهعبارت ديگر، به عاست كه به ميزان عملكرد پليس و يا بهاي  همقول

تواند در جامعه اجرا شود كه مسائلي از  مي گردد. زماني اين رويكرد محوري پليس برمي جامعه
ميزبان و ميهمان) تأمين ي  عهجام(قبيل امنيت عمومي و نظم اجتماعي با مشاركت شهروندان 

شد و نظام اخالقي پيشگيري بر مقابله پيشي بگيرد، آموزش همگاني قانون وجود داشته با گردد،
صورت و با آشنايي شهروندان از حقوق و تكاليف مدني و اجتماعي پليس رعايت شود. در اين

توان گفت در شهرهايي كه شهروندان  مي خود، امنيت اجتماعي در شهر برقرار گردد. در نتيجه
  كنند. مي آن احساس امنيت دارند، لزوماً گردشگران نيز اين امنيت را احساس

ع) در كالنشهر مشهد، محيط اين شهر را از ( موع وجود بارگاه ملكوتي حضرت رضادر مج
ين روح معنوي اگر همراه با آرامش و امنيت . امعنويت و تقدس خاصي برخوردار كرده است

اجتماعي گردشگران و زائران باشد، موجب انتقال فرهنگ، تبليغ دين و از بين رفتن 
توان راهبردها و  مي جين نتايخواهد شد. با توجه به ا رماني نادرست از امنيت كشوها برداشت

  ان كرد:يل بيدر سطور ذ يم رضويت زائران حريدر جهت ارتقاي سطح امن ييشنهادهايپ
و  ها ريزي شهري در مشهد سازمان  مهگردشگري و برناي  مهپايدار برناي  عهبراي توس -  

كاري، با تشكيل  وند، به دور از موازيش مي مند هايي كه از منافع جهانگردي بهره دستگاه
ي مختلف مرتبط با صنعت گردشگري و خدمات هتلداري بخشي از منافع حاصله از ها كميته

صورت مستقيم با همكاري نيروي انتظامي صرف بسترسازي امنيت درآمدهاي توريستي را به
  گردشگري و فضاهاي عمومي كنند. عمومي و اجتماعي در مراكز اقامتي،

نفع صنعت گردشگري از طريق همكاري با دانشگاه و مراكز  ي مجري و متوليان ذيها ازمانس - 
ي ضمن ها اقامتي كالس ي گردشگري و مراكزها براي متصديان، كاركنان آژانساي  هفني و حرف

  محوري امنيت اجتماعي را برگزار نمايند. خدمت و باز آموزي جهت تقويت مديريت دانش
ي استاني، مطبوعات محلي، ها عت گردشگري و هتلداري با همكاري رسانهصن نهادهاي متولي - 

مديريت شهري، نيروي انتظامي، مراكز فرهنگي بسيج و سپاه و آستان قدس رضوي و.... در 
، مراكز ها ميزبان و ميهمان تبليغات وسيعي را در سطح هتلي  عهراستاي آسايش رواني جام

  عمل آورد.ماعي زائران و گردشگران بهاقامتي جهت افزايش احساس امنيت اجت
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ي  عهي مجوز تسهيالت و خدمات اجتماعي و فرهنگي از سوي ميراث فرهنگي و جام ارايه - 

اصناف هتلداري به مراكز اقامتي و گردشگري در جهت ارتقاي كيفيت خدمات به گردشگران و 
 خواهد بود.ي افزايش امنيت اجتماعي مسافران ها ميهمان از ديگر ضرورتي  عهجام

ن و خالفكاران در فضاها و اماكن عمومي، زيارتي، و اقامتي از سوي يبرخورد قاطع با مجرم - 
ي نظارتي ها نيروي انتظامي و كنترل فرهنگي و اجتماعي بر واحدهاي اقامتي از سوي دستگاه

ي سامانه پاسخگو به مسائل و مشكالت زائران و  استان جهت برخورد با متخلفين و تعبيه
 گردد. مي پيشنهاد گردشگران از ديگر راهكارهاي افزايش احساس امنيت اجتماعي در مشهد

المللي همراه با به ي داخلي و بينها از سوي دولتمردان در حوزهاي  هافزايش تبليغات رسان - 
ي ها تصوير كشاندن ثبات و امنيت اجتماعي نقاط فرهنگي و گردشگري ايران از ديگر زمينه

 ت اجتماعي گردشگري در ايران خواهد بود.ارتقاء امني
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