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 چکیده

خص در کشورهای جهان سوم چون ایران اهمیت بسزایی دارد. از پیی  نیازهیای توسیعی ایی      صنعت گردشگری باأل

 ایعدیید  ایی  صینعت را بیا مشی         تواندمینبود امنیت  کییطوربی. باشدمیصنعت نیز احساس امنیت گردشگران 

و  اسیت  شیماری بیی رهنگی ساالنی پیییرای گردشیگران   متعدد طبیعی و ف هایجاذبیبا داشت   شاندیزرو سازد. شهر یروب

. در ای  راستا هدف پژوه  حاضر بررسی نق  رودمیشمار منابع اقتصادی بی تری مهمگردشگری در ای  شهر ی ی از 

 983 نظرا  عوامل،  ای سنج  برای .شدتعیی   شاندیزامنیت( بر امنیت گردشگران شهر  ۀکنندتأمی عنوان نهاد یپلیس )ب

 گردیید. ماهییت   در دسترس اخیی  گیرینمونی از استفاد  با 5933داخلی وارد شد  بی ای  شهر در سال گردشگران  از نفر

 محتوا است. روایی گردید  آوریجمع نامیپرس  طریق ازها داد  بود  و توصیفی -پیمایشی آن روش و کاربردی پژوه 

 معتبیر  هیای پژوه  از شد  استخراج هایمؤلفی بی توجی با  سؤاال شدن مشخص طریق تحقیق از نامیپرس  صوری و

گرفیت. همننیی     قرار ییدأت و بررسی مورد گردشگری ۀحوز کارشناسان و اساتید از تعدادی قضاو  از طریق و گیشتی

 و تجزیی برای داد. قرار تأیید مورد را آن پایایی ،نامیپرس  مختلف هایساز  برای 1/1 از تر بزرگ کرونباخ آلفای ضریب

  spssافزاربی کمک نرم اینمونی تک آزمونتی پیرسون و همبستگی ضریب، چندگانی رگرسیون روش از اط عا  تحلیل

    هیای      مؤلفیی    و   (    جیدیت         عمل رد،  ،       توانایی )        نق  پلیس     های     مؤلفی           میان تمامی  اینست کی ایج پژوه  بیانگرنت شد. استفاد 

همننی  نقی  عمل یرد    .    دارد      وجود               معنادار و مثبت   ای     رابطی                           )مالی، جانی و فضاهای شهری(   ن       گردشگرا      امنیت      احساس

 دارد. شهر شاندیز گیاری را بر احساس امنیت گردشگرانتأثیرپلیس بیشتری  

 .گردشگری، امنیت، پلیس، شهر شاندیز:   ها   اژهو    کلید
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 مقدمه .9

 لهئطرح مس .9 .9

بود  و بیا ذا   ی ی از نیازهای فطری انسان  امنیت

او آمیختی شد  است. از همیی  رو، ایی  نییاز همیوار      

ز جملیی   اتب ف ری مختلیف ا ممورد توجی متف ران 

و  شناسی و.... بیود  اسیت  فلسفی، روان شناسی، جامعی

گفت قدمت شناخت علوم امنیتیی بیی پهنیای     توانمی

بیی تناسیب    هیا انسیان از علم بشر بود  و هر اجتماعی 

 کننید میی ن زندگی کی در آ ایجامعی  نیازها و تحوال

 آرامی   تواندمیزوال امنیت است.  برد میاز آن بهر  

را جیای آن اضیطرا    خاطر انسان را از بی  ببرد و بیی 

از اندیشییمندان تییا آنجییا  . برخیییوارد دل انسییان کنیید

ی آدمیی  کی مرتفع شدن بسییاری از نیازهیا   اندپیشرفتی

، خییوا )صیینعت دداننییمیییامنیییت او  تییأمی در گییرو 

 ، ص.5932، زاد بحرینیی و  لیو امیی  حقیقتیان، شییری 

ی یی از   عنیوان بیاز گیشتی دور، هموار  امنیت (. 512

و بیی تعبییر    آمد میجوامع بشری بی شمار  هایدغدغی

برخی از اندیشمندان در ایی  زمینیی، از دالییل اصیلی     

دست شسیت  بشیر از آزادی و حییا  طبیعیی و تی       

گی جمعییییی، همییییی  امنیییییت بییییی زنییییددادن 

 ، شییرفی و زنگنییی،)ضییرابی ی)جمعی( اسییتاجتمییاع

بنابرای  امنیت یک نیاز اولییی بیرای    (.513 ص. ،5935

زنییدگی اجتمییاعی اسییت و جییزز مهمییی از حقییو   

امنییت و افیزای     تأمی ، گرددمیشهروندی محسو  

وظیایف و   تیری  مهیم احساس امنییت شیهروندان از   

، زییرا اگیر   آیدمی  ت الیف ح ومت)دولت( بی حسا

امنییت و احسیاس امنییت     ۀکنندتضمی شهری نتواند 

منافع خیود   هایظرفیتشهروندان باشد؛ قطعاً بی تمام 

و شهروندان  دسترسیی پییدا نخواهید کیرد. اصیوالً      

تحییر ، پویییایی،  هییاینشییانیاحسییاس امنیییت بییا  

، امید بیی آینید  و تی ش همیرا      بینیهمگرایی، خوش

حساس امنیت، موجیب اعتمیاد بیی    . همننی  اشودمی

نفس شیهروندان شید  و در نتیجیی بیی مثابیی سیرمایی       

 ةانسییانی شییهروندان، قییادر خواهنیید بییود در توسییع  

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیی نقی  بایسیتی    

خود را ایفا نمایند. از سوی دیگر احساس عدم امنییت  

شیید  و موجییب انهییدام سییرمایی انسییانی و اجتمییاعی 

 هیای آشیفتگی و  هیا ناهنجیاری و بیروز   باعث ظهیور 

، یییاری، فراهییانی و زاد )ابییراهیم گییرددمیییاجتمییاعی 

 تیری  مهیم رای  ی یی از  بناب (.3 ، ص.5932، صحرایی

 و اسیت امنییت اجتمیاعی    تیأمی   هیا ح ومت ةوظیف

امنیت اجتماعی آرام  و آسودگی خاطری اسیت کیی   

برای اعضای خود ایجیاد کنید   هر جامعی موظف است 

فیر و  رونییزی، رمضیانی  ، اکبرییان زاد  لسبوئیان)رمض

و  هیا دولتو اصل وجود ( 955 ، ص.5933، حیدری

ری از امنییت  جوامع مبتنی بر نییاز میردم بیی برخیوردا    

بیی فراخیور ام انیا  و     ایجامعیی بود  اسیت و هیر   

و تحقیق کامیل    تأمی ا جهت شرایط خود، نهادهایی ر

یک وظیایف   رجامعی ایجاد نمود  است کی هرامنیت د

خاصییی را در اییی  راسییتا برعهیید  دارنیید و از جملییی 

بی سازمان انتظامی جوامع یعنی  توانمی هاآن تری مهم

 (.169 ، ص.5988ک لی،  )تاجران و پلیس اشار  کرد

بخ  مهمی از نظام سیاسیی ییک    عنوانبیپلیس  

امنییت داخلیی را برعهید      تیأمی  کشور، وظیفی خطیر 

رسیانی بیی   خیدما   هایارگانجملی  دارد. ای  نیرو از

 گییرددمیییامنیییت تلقییی  تییأمی آحییاد جامعییی بییرای 

 لحیا  (،29، ص. 5935، شید  ، ربانی و ادیبیی )طاهری

افیراد سیاک  و    آن ی مسئلی امنیت و جرم فقط متوجیی 
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امنییت گردشیگران نییز     بل یی  ،شیود نمیی شهرنشینان 

 مهمیی اسیت کیی بایسیتی بیدان توجیی گیردد.        مسئلة

علیییی گردشییگران توجییی  جنایییا  اخیییر ی یییطوربییی

 همگان را در سطح بی  المللی بیی امنییت گردشیگران   

در  5سیازمان جهیانی گردشیگری   جلب کرد  اسیت و  

دربار  امنیت گردشگر ع و  بر مسیئولیت   5331سال 

س مت خود، معتقد بیی مسیئولیت    تأمی گردشگر در 

، 2)چیانی   باشید میی امنیت نیز  تأمی میزبان در  ةجامع

لی در کشییورهایی کییی  ئاییی  مسیی (. 31، ص. 5336

 تیر جیدی اسیت   هاآنگردشگری ی ی از منابع درآمد 

هسیتند بیرای    هیایی را دنبیال  بیی  هیا آن. شودمیدنبال 

 اسیت  خطیر بیی سفرشان  گردشگران کی متقاعد کردن

 گردشیگری از  امنییت  مسیئلة . بیدی  خیاطر   باشید می

در  ییاتی یک جزز ح عنوانبی اجرای قانون هایسازمان

، 3و تارلو 9)موئیسام است ضروریگردشگری  صنعت

(. براساس آمار، گردشیگران بیشیتر در   52 ، ص.5331

سیاالنی   جیرم  داد مثال  طوربیمعرض خطر قرار دارند 

نشییان  5339تییا  5383 در سییالهای باربییادوس بییرای

بیاالتر از   مهمیان جامعیی   قربیانی  کلی نرخ کی دهدمی

وع جیرایم متفیاو  اسیت.    . البتیی نی  اسیت میزبان  نرخ

بی احتمیال زییاد توسیط     بی میزان قابل توجهی ساکنان

 کیی حیالی در  شیوند میخشونت آمیز قربانی  هایجرم

گردشگران بی میزان قابل توجهی بیی احتمیال بیشیتری    

 هیای داد  . شیوند میی دچار سیرقت امیوال و سیرقت    

 5339تییا  5331 ماهانییی در قربییانی مهمییان بییرای    

و  1)آلبییوکر  دهییدمیییی را نشییان الگوهییای مشییابه

                                                           
1. World Tourism Organization 

2. Chiang 

3. Muehsam 

4. Tarlow 

5. Albuquerquea 

(. بنییابرای  امنیییت و  311 ، ص.5333، 6الییوریمییک

گردشگری دو موضوع بسیار مهم بود  کی مورد توجیی  

گردشیگری بیا    اسیت. توسیعة   ریزانبرنامیمسئوالن و 

توجی بی پیامدهایی کی در جامعی بی همیرا  دارد، میورد   

رور  توجی بسیاری از نهادها و افراد قرار گرفتی و ضی 

. صیینعت کنییدمیییبحییث در اییی  زمینییی را مشییخص 

بی مثابی تولیدکنند  ثرو   گردشگری در جوامع کنونی

کیی   ایگونیی بیی و ایجاد اشتغال شیناختی شید  اسیت؛    

بیان داشت در جوامعی کیی ام انیا  صینعتی     توانمی

 توانید میبرای رشد و توسعی وجود ندارد، گردشگری 

 زاد رمضیان ) شید با هیا آنبهتری  صنعت بیرای رشید   

حضیور و   1(. از نظیر تیارلو  951 ، ص.5933لسبوئی، 

 اسیت  مؤثرامنیت گردشگران  تأمی عمل رد پلیس در 

الزم  ةبیی حماییت از بازدیدکننیدگان زمینی     و با توجیی 

. از آوردمیی جهت حمایت از اقتصاد محلی را فیراهم  

ذهنیی مثبتیی از    خدما  امنیتی تصویر تأمی طرفی با 

و در بازدیید دوبیار  آن    شیود میرد داد  آن م ان بی ف

. فرصیت در  افیراد از سیایر    شودمیواقع  مؤثرم ان 

، ص. 2111)تیارلو،   دهدمیرا  هافرهن و  هاسرزمی 

تییاریخی و  هییایجاذبییی(. نقیی  پلیییس در حفیی  2

. در ارتبیا  بیا حفی     اسیت تفریحی نیز بسییار مهیم   

 هییایروشطبیعییی، پلیییس باییید اتخییاذ  هییایجاذبییی

کنید.   تیأمی  اسب، امنیت الزم را بیرای گردشیگران   من

طیور معمیول میورد اسیتفاد      کی بی هاییروشی ی از 

، حضیور فیزی یی پلییس در محیل بیی      گییرد میقرار 

. باشید میی پلیس موقیت   هایکیوسکصور  سیار با 

هر منطقی بیا توجیی بیی فصیلی کیی جیاذ  جمعییت        

                                                           
6. McElroy 

7. Tarlow 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738399000316
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738399000316
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گردشگر اسیت، امنییت آن از طرییق نییروی انتظیامی      

. نق  پلیس در حف  فضاهای تیاریخی  گرددمی می تأ

. بیی ایی    استو فرهنگی نیز از دو جهت قابل بررسی 

ای  گونی از آثار نشان از فرهن ، هنیر،   صور  کی اوالً

کیی   نماینید میی تاریخ و تمدن مردمان ییک سیرزمی    

سرقت، تخریب و یا تضعیف ای  گونی از آثیار باعیث   

، . ثانییاً شیود میی ی  آن سرزم هایانسانتضعیف تمدن 

پلیس وظیفی دارد گردشگران را از حوادث و خطیرا   

و حضیور بیی    رسیانی اطی ع احتمالی در امان گییارد.  

در کیاه  ایی     ایعمید  نقی    تواندمیموقع پلیس 

، )ربیانی  گونی خطرا  برای گردشیگران داشیتی باشید   

 ، ص.5931، نیییا و ناظرحضییر شییاهیوندی، دهقییان

جی بی اهمیت گردشگری و موضیوع  (. بنابرای  با تو36

امنیت و نق  مهیم پلییس در ایی  حیوز  ضیرور       

؛ بیدی  خیاطر   گیردد میی پژوه  در ای  زمینی اثبیا   

پلیییس بییر امنیییت  نقیی  تییأثیرپییژوه  حاضییر بییی 

عنیوان ی یی از   یبی  شیاندیز شیهر  داخلیی  گردشگران 

. شیهرهای توریسیتی اسیتان پرداختیی اسیت      تری مهم

 ایی   پیژوه   مفهیومی ارچو  رو براساس چی  ازی 

   .است زیر  سؤاالبی  پاسخگویی پیپژوه  در 

گردشیگران   امنییت موجود احسیاس   وضعیت -5

   ؟چگونی است شاندیزشهر 

بیر احسیاس امنییت     مثبتی تأثیر نق  پلیس آیا -2

 ؟دارد داخلی شهر شاندیز گردشگران

 و مبانی نظری پژوهش ةپیشین. 2. 9

عی، مطالعیاتی  با توجی بی اهمیت موضوع مورد مطال

در ای  زمینی انجام گردید  است کیی در زییر بیی چنید     

 :  گرددمیاشار   هاآننمونی از 

خیود   در مقالیة  5338در سال  2و سولمز 5سیویل -

و  بحیران سیاسیی   تروریسیم،  مفاهیم ةبی بررسی رابط

در ای  مقالیی بیی    هاآن. اندپرداختیجن  با گردشگری 

 ر اییی  خصییوصمقییاال  و مبییانی نطییری د بررسییی

 تروریسیم و . براساس نتایج ای  مقالیی بیی    اندپرداختی

 داریمعنیا  ةو تقاضاهای مسافرتی رابط سیاسی ثباتیبی

مقصید   بر روی تصیویر  خشونت سیاسی وجود دارد.

 بازارییابی  هایت شو  مدیریت بحران، .گیاردمی تأثیر

مثبتی بر انگیز  گردشگران بیرای سیفر    تأثیربازیابی نیز 

 .گیاردیم

در کتیا  خیود بیی بررسیی       3و مانزفیلید  9پیزام -

بییی  ایمنییی، آرامیی  و صییلح و گردشییگری   ةرابطیی

. ای  کتا  در میورد اثیرا  فقیدان ایمنیی،     اندپرداختی

در  المللیی بیی  امنیت و صلح در گردشگری داخلی و 

. در بخی  اول اییی  کتییا  بییی  اسییتسراسیر جهییان  

جهیانگردی و  توصیف و تجزیی و تحلیل رابطیی بیی    

شد  است و براساس نتایج آن  جرم و جنایت پرداختی

معنییاداری بییی  جییرم و جنایییت و کییاه      رابطییة

در بخ  دوم بی اثیرا  جیرم    .گردشگری وجود دارد

و جنایییت و خشییونت بییر گردشییگری بییا مطالعییی   

گردشیگری در آفریقییای جنیوبی، تایلنیید، روسیی ی در   

فلورییدا،  اثرا  تروریسم در گردشیگری در   نیوزیلند،

برداشیت از جیرم و جناییت در مییان      ،ایاال  متحید  

ثبیاتی  گردشگران در شمال غربی اقییانوس آرام و بیی  

سیاسییی اقیییانوس آرام جنییوبی، ایرلنیید شییمالی و     

جمهوری ایرلنید، مصیر، قبیرس و م زییک پرداختیی      

                                                           
1. Sevil 

2. Sönmez 

3. Pizam 

4. Mansfeld 
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است. در بخ  سوم  ایی  کتیا  بیی بررسیی اثیرا       

ر ایی   جن  بر گردشگری اختصیاص یافتیی اسیت. د   

کلیی و   طیور بیاثرا  منفی جن  بر گردشگری  بخ 

خاص مورد تجزیی و تحلییل قیرار    طوربیدر اسلوونی 

در بخ  چهارم، بی تجزیی و تحلیل بیروز   گرفتی است.

 هیا هتیل ، مسئولیت قیانونی میدیران   هاهتلجنایا  در 

نسبت بی مهمانان خود پرداختی و در نهاییت اقیداماتی   

از طرییق طراحیی محیطیی    جهت پیشگیری از جیرم  

 .کندمیارائی 

حمییدی  ایب پور، ویسیان، اصغری و محمیدی ن -

نقیی  پلیییس در »در مقالییی ای تحییت عنییوان  (5939)

)مطالعی میوردی: شیهر    امنیت اجتماعی پایدار احساس

انید. براسیاس نتیایج    بی ای  موضوع پرداختی «دهگ ن(

حاصییل از اییی  پییژوه  بییی  سییی شیییو  )توانییایی،  

، جدیت( پلیس و احسیاس امنییت اجتمیاعی    عمل رد

 شهروندان رابطی معناداری وجود دارد.

نیز از جملی افرادی اسیت کیی    (5983) پورموذن -

ر احسیاس امنییت   عمل یرد پلییس بی    تیأثیر بی بررسی 

مییورد مطالعییی اییی  تحقیییق   پرداختییی اسییت. نمونییة

نفییر  235شییهروندان شییمال تهییران و تعییداد نمونییی  

بیی  توانمنیدی پلییس و     هیا فتیی یا. براسیاس  باشدمی

 معناداری وجود دارد. ةاحساس امنیت شهروندان رابط

بررسیی  » در مقالی ای تحت عنوان( 5988)بیا   -

بیا  » بر احساس امنیت شیهروندان تهرانیی   مؤثرعوامل 

جمعیی، عمل یرد پلییس و بیروز      هایرسانیکید بر تأ

آمیاری   ةبی ای  موضوع پرداختی اسیت. جامعی   «جرایم

ای گییری خوشیی  نفر و روش نمونی 188پژوه  ای  

ای بیود  اسیت. نتیایج تحقییق نییز بییانگر       چندمرحلی

معنیادار بیی  عمل یرد پلییس و امنییت       ةوجود رابطی 

 .باشدمیشهروندان 

گرفتیی   2از ریشیة التیی  واژۀ سی یور    5واژۀ امنیت

نداشیت  دلهیر  و   » لغیت بیی معنیای   شد  است کی در 

آن رهیایی از خطییر،  و معنیای لغیوی    اسیت  «دغدغیی 

تهدید، آسیب، اضیطرا ، هیراس، تیرس، نگرانیی ییا      

وجییود آرامیی ، اطمینییان، آسییای ، اعتمییاد، تییأمی  و 

 ، ص.5932و فخیارزاد ،   پیور اسیماعیل ) ضام  است

(. امنیییت در معنییای کلییی آن یعنییی تضییمی  تییداوم 9

)اصییغرپور ماسییولی و کامییل  ارضییاز نیازهییای انسییانی

ت بیی معنییای  حسیاس امنیی  ا(. 9، ص. 5932قالیبیاف،  

احساس آرام  و اطمینان از عیدم تعیرض بیی جیان،     

مال و سایر حقو  انسان است. ای  ارزش انحصیاری،  

 زندگی فردی و اجتماعی اسیت  هایضرور ی ی از 

گرچی امنییت،   (.9 ، ص.5932و ج لی،  بی حقیقت)

انید،  هر دو از یک ریشی عربیی گرفتیی شید     9و ایمنی

باید با هم اشتبا  کیرد. امنییت مفهیومی    ها را نمعنای آن

ای میرتبط بیا   گونیی اجتماعی است و کاربرد آن نیز بیی 

و ایمنیی بیی    کنید میی شهر و جامعی و جمع معنی پیدا 

معنی دوری از خطیر و در سی مت زیسیت  اسیت و     

، 5932)پورموسوی و امینیی،   فردی دارد کاربرد عمدتاً

ت از تییوان بییی معنییی مصییونی . امنیییت را مییی(3ص. 

تعرض و تصرف اجباری بیدون رضیایت و در میورد    

افراد، بی نبود هراس و بیم نسبت بی حقیو  و آزادی و  

مصون بودن از تهدید و خطر میرگ، بیمیاری، فقیر و    

حوادث غیرمترقبی و در کیل، هیر عیاملی کیی آرامی       

، ص. 5333انسان را از بی  ببرد تعریف نمود )جیونز،  

                                                           
1. Security 

2. Secures 

3. Safety 
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لید امنیت را از جینس  نظران تو(. برخی از صاحب519

ها تفاوتی قائل نیسیتند. در  دانند و بی  آنپیشگیری می

حالی کی تولیید امنییت ییک گیام پیی  از پیشیگیری       

ای هم معتقدند در صورتی کی پلیس بتوانید  است. عد 

با اقتدار کافی نق  محوری در کنترل جامعی ایفا کنید،  

ای در نهایت آزادی فرد و جامعی تأمی  خواهد شد. بیر 

هیای  حف  امنیت پلیس باید بتواند در مورد همی جنبیی 

زنییدگی اجتمییاعی اط عییا  مختلییف را جمییع کنیید 

س س آن را تجزیی و تحلیل کرد  و راه ار و پیشینهاد  

تیری   عنیوان محیوری  ارائی نماید. از آنجا کی پلیس بیی 

باشید و  نهاد برقراری امنیت و آسای  خاطر مردم میی 

ها حداکثر امنییت و  می سازمانکند با تعامل هت ش می

نظم را در جامعی برقرار نماید، زمانی احسیاس امنییت   

تیک  هیای تیک  شود کی م حظیا  و آزادی محقق می

افراد مراعا  گردد و نقطی عزیمت بیرای رسییدن بیی    

باشید  ای ام ، امنیت فیرد فیرد شیهروندان میی    جامعی

 (.23-29، ص. 5988)رحیمی خورشیدوند، 

، اییاال   5331در دهیة   سرته: تئوری پنجرره شک 

متحد  آمری ا شاهد گسترش روزافزون جرایم خشی   

بود. نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبیارز   

بییا حمییل سیی ا و مییواد مخدر،آشییو  و رفتارهییای 

ضداجتماعی و مدنی روز بی روز در حال افزای  بود. 

هیای جیرج   در چنی  شرایطی دو جرم شناس بیی نیام  

های ش سیتی را  مز ویلسون، تئوری پنجر کلین  و جی

معرفی کردند و ای  چنی  استدالل کردند کیی جیرم از   

آیید، بل یی جیرم از تسیامح و     وجود نمیی نظمی بیبی

هیای  نزاکتیی تساهل نسبت بی انحرافا  کوچک و بیی 

آیید. چناننیی شیهروندان ییک     اجتماعی بوجیود میی  

جامعییی و ضییابطی ، نسییبت بییی جییرایم خفیییف و    

ا  خود با اغماض اسیت. ایی  تسیامح در دراز    انحراف

نظمی شود کی در آن منطقی و محلی بیمد ، سبب می

وجود آید و چنی  تصور شود کی آن محلی ییا گیرو    بی

زعیم برخیی، صیاحب نیدارد کیی بیی انحرافیا  و        بی

نظمیی ناشیی از   ها پاسخ بدهد. از دل ای  بیی رویکج

یم بیزرگ و  عدم برخورد با جرایم ساد  و خفیف، جرا

آینید. پیس جیرم خیود، ناشیی از      وجود میی شدید بی

نظمی است. لیا برخیورد قیوی و قیاطع و    استمرار بی

تیر  بدون اغماض با جرایم ساد  از ظهور جرایم بزرگ

، 5933جلییوگیری خواهیید کییرد )تقییوایی و حقیقییت، 

کیردن از  (. براساس ای  نظریی تنها جلوگیری568ص. 

ا ، واکین  فیوری و   ت رار جرم و اوجگییری تخلفی  

هاست. بدی  ترتیب بیا  تک آنسریع نشان دادن بی تک

کنیم کیی  ها را قانع میمح وم کردن فوری مرت بان، آن

هییر عمییل خیی ف و انحییراف علیییی جامعییی، چنییی   

سیان، احسیاس   العملیی را در پیی دارد و بیدی    ع س

مصونیت از تعقییب از بیی  خواهید رفیت. در واقیع      

ن، استفاد  از مواد مخدر، فعالییت  کسانی کی با پرسی زد

هییای جنییایی کوچییک و نوشیییدن علنییی    درگییرو 

مشروبا  ال لیی، نظیم عمیومی را در سیطوا پیایی       

هیا میؤثرتری  را    کنند. از ایی  رو کنتیرل آن  مختل می

نظمی اجتماعی و کاه  تیرس میردم   برای کاه  بی

شیود )عبیدی،   تیر میی  است و مانع رشد جیرایم مهیم  

(. از اییی  131، ص. 5988سییجادی، پییور و شییرافتی

هیای ش سیتی نقی     رهگیر، با توجی بی تئوری پنجر 

نظیار  اجتمیاعی و نیییروی پلییس در تیأمی  امنیییت     

 باشد.بسیار مهم می

هایی کی تاکنون در اییران انجیام شید     در پژوه 

است بی نق  پلیس در امنیت شهروندان پرداختی شید   
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و امنییت   است؛ اما بیا توجیی بیی اهمییت گردشیگری     

گردشگران در ای  پژوه  بی بررسی نق  پلییس بیر   

امنیت گردشگران پرداختی شد  اسیت و میدل نظیری    

 تحقیق بی شرا ذیل است:

 

 
 پژوهش. مدل نظری 9شکل 

 5933، های پژوه مأخی: یافتی
 

 پژوهششناسی روش .2

 پژوهش. روش 9. 2

. اسیت  یکیاربرد  حاضر بیی لحیاه هیدف    قیتحق

 قیا  یازجملی تحق قیتحق  یاز لحاه روش، ا  یهمنن

نییاز   اط عا  مورد. است یشیمایو از نوع پ یفیتوص

آوری شید   ساختی جمعمحقق نامیپرس با استفاد  از 

هیا و نقیا  گردشیگری    برخی م یان  بر مطالعیاست. 

 شیاندیز  شیهرداری  طبیعی پار شهر شاندیز از جملی 

 کیی  شید، چیرا   متمرکیز  و آبشار خمینیخیابان امام  و

 بیشیتری   اسیتقبال  میورد  هاای  م ان مشاهدا ، طبق

 بنییابرای ،. دارنیید قییرار داخلییی گردشییگران تمرکییز

 خوشیی ای  گیرینمونی بر مبنای گیرینمونی چارچو 

 هیا م یان  ایی   کیی  صور  بدی . شد تعیی  و طراحی

 ایی   در و شید   انتخا  جغرافیاییة خوش سی عنوانبی

هیا  نمونیی  ،دسیترس  در گییری نمونی نوع از خوشی سی

. گیردآوری شید   هیا آن از الزمیی  اط عیا   و انتخا 

وارد شید  در   داخلیی  آماری کلییی گردشیگران   جامعة

. براسیاس  باشدمی شاندیزبی شهر  5933سال نیمی اول 

تعییداد  شییاندیزآمییار اخییی شیید  از شییهرداری شییهر  

نفییر  5931111شییهر  سییاالنی اییی داخلییی  گردشییگر

 ةاز جامعی  گیرینمونیبر ای  اساس ابتدا پی . باشدمی

نفر انجام شد. بیا توجیی بیی مقیدار      91آماری بی تعداد 

براسیاس   ez، نمونیی پی واریانس  1661

درصید حجیم نمونیی    31بیا اطمینیان    فرمول کیوکران 

   .گردیدنفر برآورد  983پژوه  

 پژوهشهای . متغیرها و شاخص2. 2

 از تحقیییق نامیییپرسیی  صییوری و محتییوا واییییر

 هیای مؤلفیی  بیی  توجی با  سؤاال شدن مشخص طریق

 و گیشییتی معتبییر هییایپییژوه  از شیید  اسییتخراج

 رشیتی  اسیاتید  از تعیدادی  قضیاو   طریق از همننی 

و کارشناسان حوز  گردشیگری   ریزیجغرافیا و برنامی

بیرای تعییی    گرفت.  قرار تایید و بررسی مورد شهری

 هیا آنو وارد کردن  هانامیپرس پس از ت میل یایی، پا

 هیا آنضریب آلفای کرونباخ بیرای   Spssافزار رمندر 

تمیامی ابعیاد و     بیرای  ضیریب  مییزان  کی شد محاسبی

 عیدد  مبنیای  بیر . آمید  دسیت یبی  1/1 از بیشتر متغیرها

  سیؤاال  مییان  درونیی  هماهنگی رد بر دلیلی حاصلی،

ش پلیسنق  امنیت 

 امنیت مالی

 امنیت جانی

 توانایی

 عملکرد

 جدیت

امنیت فضاهای 

 شهری
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 (.5 )جدول گردید ییید تأ نامیی پرسی   اییایی پ و نیدارد  وجود نامیپرس 
 

 نامهپرسشدر  هامقیاستعریف عملیاتی متغیرها به همراه ضریب آلفای کرونباخ . 9 جدول

 گویه ابعاد متغیرها
تعداد 

 هاگویه

ضریب 

 پایایی

 ابعاد

ضریب 

پایایی 

 متغیرها

 مالی 

خالی گیاشت  منزل، پار  ماشی  در خیابان، حمل پول نقد، 

ز طریق آگهی روزنامی، ترس از د  از زیور آال ، خرید ااستفا

شلوغ، رعایت ایمنی  هایم انقاپی، ترس از سرقت در کیف

 خاطر ترس از سرقتبی

1 813/1 

 جانی امنیت 813/1

تردد در ساعا  پایانی شب، ترس از آزار و اذیت، تردد با 

مسافرک  شخصی، رفت  بی پارکف فرستادن فرزند در مسیر 

نی بی مدرسی، پییرفت  خوراکی از افراد غریبی، دوستی با افراد طوال

 غریبی، ترس از اراذل و اوباش، نداشت  نگرانی ف ری

8 851/1 

 
فضاهای 

 شهری

و تیرهای بر ، قدم زدن در پیاد  رو،  هاچراغترافیک، جای مناسب 

خاص،  هایگرد اجتماعی در میان  هایحمایتمبلمان شهر، 

ای سرمایی گیاری، آرام  در مراکز تفریحی و مناسب بودن بر

 شهر هایاقامتگا 

1 135/1 

 عمل رد 
 خدمت مبتنی بر قانون، روز، ارائةر طول شبانیداشت  گشت د

 م با احترام، دقت در ماموریتأبرخورد تو
3 816/1 

891/1 
نق  

 پلیس
 جدیت

 سرعت پلیس در هنگام نیاز مردم، قاطعیت در  برخورد با مجرمان،

 دقت عمل در ش ایا ، در دسترس بودن
3 311/1 

 توانایی 
داشت  تجهیزا  الزم، توانایی در مقابلی با جرایم، داشت  نیروی 

 متخصص، داشت  مهار  الزم
3 862/1 

 5933، پژوه  هاییافتیخی: مأ
 

 تحقیق لمرو. ق3. 2

شهرستان بینیالود در شیمال شیر  اییران و مرکیز      

در غر  و شمال غربی شیهر  استان خراسان رضوی و 

مقدس مشهد واقع شد  است. ای  شهرستان در حیال  

حاضر شامل دو بخ  طرقبیی و شیاندیز بیود  کیی از     

در تقسییما  کشیوری تبیدیل بیی      5981اواخر سیال  

نیژاد  ، حیاتمی شهرستان شد  است )ثابت کوش ی نیان

(. مرکزییت گردشیگری   13 ، ص.5932، نژادو حاتمی

. ایی   باشید میی بی شیهر شیاندیز    منطقی شاندیز مربو 

و دارای  ر در شمال غر  شهر مشیهد واقیع شید    شه

. شیهر شیاندیز   باشدمیه تار  5311وسعتی در حدود 

 5311کیی بیا ارتفیاع     باشید میی مرکز دهستان شیاندیز  

شیییمالی  هیییایدامنییییمتیییری از سیییطح درییییا در 

ارتفاعا  بینالود قرار گرفتی اسیت و اقتصیاد آن   سلسلی

غییداری، گردشییگری، کشییاورزی، صیینایع با ةبییر پاییی
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 (.36 ، ص.5935)تقیوایی و زنگنیی،    باشید میی دستی، اداری و خدماتی 
 

 
 مورد مطالعه معرفی منطقة .2 شکل

 5933، های پژوه مأخی: یافتی

 

 تحقیق هاییافته .3

 های فردی گردشگرانیژگی. و9. 3

شید  در   آوریجمیع  هیای داد برای تبیی  و شرا 

در اینجیا   .شیود میی مار توصییفی اسیتفاد    پژوه  ازآ

صیور   پیژوه  بیی  ۀ شیوند پرس   983مشخصا  

نمودار و آمار توصییفی دربیار  سی ، تأهیل و سیطح      

 .شودمیارائی  هاآنتحصی   

سیال   92شد ، میانگی  س  بازدید کنندگان پرس 

سیال بیود     13سال و بیشتری   51بود  است. کمتری  

درصید  1169 ان زن ودهنیدگ درصد پاسیخ 3361است. 

هیل و  أدرصید مت  15656و از نظر تأهیل،  مرد بود  اند 

 اند.درصد مجرد بود  38689
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 سن پرسش شدگان بنا به درصد .3 شکل

 5933، های پژوه مأخی: یافتی
 

 2مورد نظر از لحاه سطح تحصیی  ،   هاینمونی

درصید ابتیدایی،    5961، سیواد یب دهندگانپاسخدرصد 

درصیید کارشناسییی و 3161درصیید زیییر دییی لم، 9568

 .  اندبود درصد دارای کارشناسی ارشد و باالتر 363
 

 
 شدگان بنا به درصدتحصیالت پرسش سطح .4 شکل

 5933، های پژوه مأخی: یافتی
 

درصیید  6161درصیید پاسییخ دهنییدگان بی ییار ،22

درصیید  668درصیید خانییی دار،  168دارای شییغل آزاد، 

درصید بازنشسیتی   265 درصید محصیل و   363 کارمند،

 دهنیدگان زییر پانصیدهزار،   درصد پاسیخ 21اند و بود 

درصد بیی  ییک تیا    2963لیون، یدرصد زیر یک م3166

 .نید اداشیتی لیون درآمد یم 2درصد باالی 51لیون ویدوم

هییای درصیید گردشییگران از اسییتان 5/28همننییی  

 هیای اسیتان  6/59)جنوبی، رضوی، شمالی(،  خراسان

درصید از   5/52فارس، ییزد(،   )اصفهان،ایران  مرکزی

)آذربایجان غربی، شیرقی و اردبییل(،    غربی هایاستان

)گییی ن، کشییور  هییای شییمالیدرصیید از اسییتان9/55

و بقییی از سیایر    استان تهیران،  2/8مازندران، گلستان(، 

 ند.ا بود هااستان
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میزان احساس امنیت گردشیگران در   بررسی. 2. 9

 شاندیز   شهر

بیا اسیتفاد  از    کیی  9 و 2 بر اساس نتایج جدول    

 اول پیژوه   سیؤال در پاسخ بی  اینمونیتک آزمونتی

میانگی  احساس امنییت گردشیگران   انجام شد  است، 

  کی حیاکی از مییزان   بود جدول بحرانیمقدار باالتر از 

باال بودن احساس امنیت گردشگران در شیهر شیاندیز   

    دارد.

 اینمونه تکتینتایج آماری آزمون .2 جدول

 احساس امنیت گردشگران شهر شاندیز

 میانگین شاخص
انحراف 

 معیار
آماره 

t 

 ةدرج

 آزادی
 معناداری

احساس 

 امنیت
51/9 156/1 131/6 989 111/1 

 5933، وه های پژمأخی: یافتی

 

 احساس امنیت گردشگران شهر شاندیز ابعاد اینمونه تکتی نتایج آماری آزمون .3 جدول

هاشاخص  
 آماره

t میانگین آماره  یداریمعن درجه آزادی   

33/9 امنیت مالی  258/8  989 111/1  

29/9 امنیت جانی  1/989 989 111/1  

86/2 امنیت فضاهای شهری  511/1-  989 111/1  

 5933، های پژوه ی: یافتیمأخ
 

با توجّی بی این ی سؤاال  در طیف ترتیبی از بسیار 

هیا  کم تا بسیار زیاد طراحی شد  و بی هر کدام از گزینی

و 3، زییاد= 9، متوسیط= 2، کم=5یک امتیاز )بسیار کم=

هیا بیا   ( داد  شد  است، وضعیّت پاسیخ 1بسیار زیاد =

ظری( اسیت،  توجّی بی عدد سی کی حد متوسط )میانة ن

ای، نمونیی تیک  آزمیونتی بررسی شد. ای  عدد سی، در 

(Test Value خواند  می )هیا  شود. اگر میانگی  پاسخ

  مییزان  ع و ای باشد کی از عدد سی بیشتر و بی گونیبی

 (2-tailed)باشید،  111/1دو دامنیی، کمتیر از    داریمعنا

 ادّعا کرد کی شاخص مورد نظر در حیدّ بیاالتر   توانمی

از متوسط یا مطلو  قرار دارد. با توجّی بیی نتیایج ایی     

هیا، بیاالتر از مییزان    آزمون، میانگی  در همی شیاخص 

Test Value     .؛ یعنی عدد سیی )عیدد متوسیط( اسیت

هیا  داری دو دامنیی نییز در همیة شیاخص    میزان معنیی 

شاخص امنییت  جز  بیاست. پس  11/1کمتر از آلفای 

حد ّمناسیبی قیرار   در  هاشاخصفضاهای شهری سایر 

 (.  2 )جدول دارد

حاکی از ای  است کیی   پژوه  هاییافتیهمننی  

درصد بیاالیی از گردشیگران حاضیر بیی مسیافر  و      

. بیا توجیی بیی    باشیند میی تفریح مجدد بی شهر شاندیز 

گردشییگری و مسییائل امنیییت اجتمییاعی  هییایمؤلفییی

 35)معیادل   نفیر از گردشیگران   911موجود در شهر، 

کی تمایل بی مسافر  مجدد بیی   اندنمود  درصد( اظهار

نفیر   59ای  شهر را دارند و ای  در حالی است کی تنها 

درصد( اظهار عیدم تماییل بیی مسیافر      98/9 )معادل

 (.3 )جدول اندنمود مجدد بی ای  شهر 
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 بررسی انگیزه مسافرت مجدد به این شهر از دیدگاه گردشگران .4جدول 
 سافرت مجدد به شهر شاندیزانگیزه م تعداد درصد

 مخالف کام ٌ 6 16/5

 مخالف 1 82/5

 نی موافق و نی مخالف 22 15/1

 موافق 551 93/91

 موافق کام ً 299 12/61

 5933، های پژوه مأخی: یافتی
 

 امنیت احساس بر پلیس نقش تأثیربررسی . 3. 3

 گردشگران

و پاسیخ   فرضییی  آزمون بحث بی شدن وارد از قبل

 بییی  همبسییتگی ضییرایبدوم پییژوه ،  سییؤال بییی

 از کلیی  شمایی تا   استشد محاسبی تحقیق متغیرهای

در  .آیید  بدسیت  هاآن هایمؤلفی و متغیرها بی  روابط

گیاشیتی   نمیای  بی  متغیرها همبستگی میزان 1جدول 

 حباتوجیی بیی سیط    شد  است. براساس نتایج حاصیل، 

پلییس و   نقی  کرد بیی   توان بیانمی 16111معناداری 

معناداری وجیود دارد  ة رابطاحساس امنیت گردشگران 

 16395 و مقیدار وجی بی آزمون همبستگی تهمننی  با 

همبستگی ة رابطبیان کرد کی بی  ای  دو متغیر  توانمی

 .جود داردو مثبتی
 

 

 هاشاخصنتایج آماری آزمون پیرسون و همبستگی بین  .5جدول 
 احساس امنیت نقش پلیس 

 Pearson Correlation -/5 395/1 بستگی پیرسونضریب هم

 sig  111/1سطح معناداری

 983 983 (n)  تعداد

 5933های پژوه ، مأخی: یافتی
 

 ها. نتایج آماری آزمون پیرسون و همبستگی بین شاخص6جدول 

 
 امنیت فضاهای شهری احساس امنیت جانی احساس امنیت مالی

 سطح معناداری شدت رابطه سطح معناداری بطهشدت را سطح معناداری شدت رابطه

111/1583/1 111/1226/1 111/1 239/1 جدیت

111/1913/1 111/1211/1 111/1 266/1 عمل رد

111/1211/1 111/1291/1 111/1 261/1 توانایی

 5933، های پژوه مأخی: یافتی
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 مؤلفیی پلییس بیر    نقی   های مؤلفیدر بررسی اثر 

 6همانطور کی جیدول   گردشگرانمنیت  حساسهای ا

دهد در بعد جدیت پلیس با بعد امنیت میالی  نشان می

  کرد بیی  توان بیانمی 111/1معناداری ح باتوجی بی سط

وجود  ارتبا گردشگران  منیت احساس و پلیس نق 

 و مقیدار وجی بی آزمیون همبسیتگی   تهمننی  با  .دارد

ة رابطی   دو متغییر  بیان کرد کی بی  ایی  توانمی 395/1

در بعد عمل رد پلیس بیا  . همبستگی مثبتی وجود دارد

 16111معنیاداری   حباتوجیی بیی سیط   بعد امنیت میالی  

وجییی بییی آزمییون تمعنییاداری بییا ة رابطییضییم  تایییید 

بیان کرد کیی بیی     توانمی (266/1)و مقدارهمبستگی 

همبستگی مثبتیی وجیود دارد  بیی    ة رابطای  دو متغیر 

عمل یرد پلییس مییزان     بیا افیزای  نقی    ای  معنا کی 

احساس امنیت میالی گردشیگران نییز بیاالتر خواهید      

در بعد توانیایی پلییس بیا بعید امنییت      همننی  رفت. 

اظهیار  تیوان  می 111/1معناداری ح باتوجی بی سطمالی 

پلیییس و احسییاس امنیییت  نقیی  داشییت کییی میییان

وجیی بیی   تبا  داشتی ومعناداری وجود ة رابط گردشگران

بیان کرد کیی   توانمی 261/1 و مقدارن همبستگی آزمو

همبسیتگی مثبتیی وجیود    ة رابطی  نیز بی  ای  دو متغیر

. در بررسی رابطی مییان بعید احسیاس امنییت در     دارد

نق  پلیس ضیم  تاییید    هایمؤلفیفضاهای شهری با 

بیا   عمل یرد شود کی معناداری تمام روابط م حظی می

از آن درجی و پس  دارای باالتری  211/1 شد  رابطی

 226/1بیا   جیدیت و  291/1ترتیب ابعاد توانیایی بیا  بی

نقی    هیای مؤلفیی تمیامی  . در مجمیوع  گیرندمیقرار 

پلیس رابطی معناداری با احساس امنیت جانی داشیتی و  

با توجی بی شد  رابطی بر اسیاس آزمیون همبسیتگی    

عمل رد، توانیایی و جیدیت قیرار     هایمؤلفیترتیب بی

 دارند.  

 بیر  پلییس  نقی   تیأثیر برای بررسی گام بعدی  در

 از آزمییون رگرسیییون گردشییگران  امنیییت احسییاس

 کیدام  هر سهم  ییتعی استفاد  شد  است. برا چندگانی

 وابسییتی، را ییییتغ  ییییتب در مسییتقلی رهییایمتغ از

 از قیی تحق  یی ا در کیی  دارد وجودی متعدد هایروش

 روش  یییاسیت. ا  شیید  گییام اسیتفاد   بیی  گیام  روش

ی کلی  برازش. است روش تری پینید  ،یآمار حاهلبی

 بیی  انس،یی وار لیی تحل از اسیتفاد   بیا  ون،یرگرسی  مدل

 کیی  شد انجام زینی ونیرگرس مدلیی روا آزمون منظور

 ارائیی ی ونیرگرس مدل انسیوار لیتحل جدول قالب در

 هیر  دری داریمعنی  سطح مقدار کیی صورت در. گردید

 آن مناسیب  بیرازش  ازی حاک باشد، 11/1 از کمتر مدل

 از اسیتفاد   بیا یی نهیا  میدل  زیی ن تینها در. بود خواهد

 .شودیم نوشتی ونیرگرس استاندارد بیضرا

 تحلییل مورد نظر با اسیتفاد  از   فرضییکی از آنجایی

قرار گرفتی، ابتدا میدل   بررسیچندگانی مورد  رگرسیون

ت رگرسیونی مربوطی تیدوی  و سی س شیرایط صیح    

مدل مورد بررسی قرار گرفت. میدل مییکور در ذییل    

 است: تدوی  شد 

نقیی   α + β1 = احسییاس امنیییت گردشییگران

نقی    β3+نقی  توانیایی پلییس    β2 +عمل رد پلییس 

  پلیس جدیت
 

 ترسییم  ،رگرسییونی  روابیط  بررسیی  در گام اولی 

. است وابستی و مستقل متغیرهای برای پراکن  نمودار

 برخیی  در اگرچیی  ،لحاصیل  با توجی بیی نمودارهیای  

 جهیت بیی  بودند، غیرشفاف قدری خطی روابط موارد،
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 آمیاری  هیای آزمون تا شدند وارد مدل در قطعیت عدم

 از همننیی  قبیل   .باشد هاآن ةرابط صحت کنند تعیی 

 هیای فیرض  پی  بایستمی ابتدا فرضیی، آزمون انجام

 بیودن  نرمیال  رو همی  از. شود انجام رگرسیون آزمون

 خطاهیای  همبسیتگی  عیدم  و اسیتق ل  خطاها، یعتوز

 میورد  وابسیتی  متغییر  بیودن  نرمیال  و رگرسییون  مدل

 متغییر  بیودن  نرمیال  بررسی برای. گرفت قرار بررسی

. شد استفاد  اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از وابستی

 متغییر  معناداری بدسیت آمید  بیرای    سطح بی توجی با

 فیرض  باشید، میی  11/1 از احساس امنیت کیی بیشیتر  

 نرمیال  آزمیون  در .شیود میی  پییرفتی متغیر بودن نرمال

 بیی  نزدییک  خطاهیا  میانگی  فرضیی برای خطاها، بودن

. حاصیل شید   یک بی نزدیک آن معیار انحراف و صفر

( 865/5) واتسییون -دوربییی  آمییار  مقییدار همننییی 

پیژوه ،   فرضییبرای  .باشدمی خطاها استق ل بیانگر

 محاسیبی  گیام بیگام روش از استفاد  با رگرسیونی مدل

 بیودن  دارمعنا بیانگر شد  محاسبی داریامعن سطح .شد

 جیدول . باشدمی اطمینان %31 سطح در مستخرج مدل

 .دهدمی نشان را شد  محاسبی ضرایب مقادیر (1)

 

 Anovaبر اساس جدول  رگرسیون مدل تعیین و همبستگی ضرایب .7جدول 

 متغیر
 ضریب

 همبستگی

(R) 

 یینتع ضریب

(R2) 

 تعیین ضریب

 شده تعدیل

 برای داریامعنسطح

 F اصالح

 111/1 163/1 166/1 112/1 عمل رد پلیس

 111/1 612/1 613/1 111/1 توانایی پلیس

 119/1 651/1 659/1 189/1 جدیت پلیس

 5933، های پژوه مأخی: یافتی
 

 میدل  آخیری   در شد  تعیی  تعدیل ضریب مقدار

 اسیت  توانسیتی  شد  داد  توسعی مدل کی دهدمی نشان

 بیرازش . نمایید  توجیی را وابستی متغیر تغییرا  از 65%

 وارییانس  تحلییل  از اسیتفاد   بیا  ،رگرسییون  مدل کلی

 شید  انجیام  نییز  رگرسیونی مدل روایی آزمون منظوربی

 .گردید حاصل 8 جدول قرار بی آن نتایج کی
 

 

 رگرسیونی مدل واریانس تحلیل .8 جدول

 

 5933، های پژوه مأخی: یافتی

 
 

 دارییمعنسطح F متوسط مجذورات یدرجه  آزاد مجذورات مجموع مدل

 951/91 5 312/31 یونرگرس

 982 958/11 یماند باق 111/1 331/211
515/1 

 989 21/538 کل
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 میدل  میورد  در داریمعنیی  سطح برای صفر مقدار

 هیایی ن مدل نهایت در. دارد آن مناسب برازش از نشان

 اسیتاندارد  ضیرایب  از اسیتفاد   بیا  چندگانیی  رگرسیون

 نوشیتی  3 جیدول  اسیاس  بیر ( بتیا  ضرایب) رگرسیون

 .است شد 

 

 گامبهگام رگرسیون ضرایب . 1جدول

  مدل

 استاندارد یبضرا یراستانداردغ یبضرا

T دارییمعنسطح 

Beta استاندارد یخطا Beta 

5 
 111/1 -811/1  561/1 -593/1 مقدارثابت

 111/1 9/22 16112 133/1 313/1 عمل رد

2 

 111/1 -963/1  561/1 -113/1 مقدارثابت

 111/1 16/59 181/1 116/1 111/1 عمل رد

 111/1 55/6 262/1 132/1 213/1 جدیت

9 

 111/1 -11/1  16518 -181/1 مقدارثابت

 111/1 23/3 381/1 163/1 699/1 عمل رد

 115/1 95/9 512/1 115/1 511/1 جدیت

 119/1 33/2 16532 111/1 226/1 یتوانای

 استاندارد یبضرابا استفاد  از   یونرگرسمدل 

- = احساس امنیت گردشگران 811/1  + 699/1 + )نق  عمل رد پلیس(  226/1  

+ )نق  توانایی پلیس( 511/1   )نق  جدیت پلیس( 

 5933، های پژوه مأخی: یافتی

 

 شنهادهاو  پی گیرینتیجه. 4

گردشیگری در  امروز  با توجی بی اهمیت صینعت  

بی  جوامع مختلیف و ارزش درآمیدزایی آن، عوامیل    

ت گردشیگر و مانیدگاری او اهمییت    بیر رضیای   مؤثر

امییل در اییی  راسییتا عو تییری مهییم. ی ییی از یابییدمییی

. طبیعیی اسیت در صیور     باشید میی احساس امنیت 

تعیداد   ناامنی منطقی توریستی و یا احساس عدم امنیت

 تیوان میی گردشگران کاه  خواهید یافیت. بنیابرای     

 امنیت را از ملزومیا  صینعت گردشیگری نیام بیرد.     

بنابرای  هدف پژوه  حاضر بررسی نق  پلییس در  

بیا توجیی بیی    . شید تعیی   شاندیزاحساس امنیت شهر 

  و فرضییا   سیؤاال این ی در ابتدای پژوه  برخیی  

و تحلییل   مبنای تحقییق قیرار گرفتنید، مسییر تجزییی     

  و فرضیا  تعییی   سؤاالاط عا  در راستای همی  

هیای  شد. با استفاد  از مطالعی ادبیا  تحقیق و آزمیون 

آماری پاسخ بی هر یک از میوارد میورد آزمیون واقیع     

تیوان بیی   شد. نتیایج آزمیون فرضییا  تحقییق را میی     

 م حظی نمود. 51اختصار در جدول 

  االسییؤدر ادامییی بییی مطییرا کییردن فرضیییا  و 

پژوه  و نتایج برآمد  از تحقیق در رابطی با هیر ییک   
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یییک کییی  سییؤالدر پاسییخ بییی  پییردازیم.مییی هییاآناز 

گردشیگران شیهر    امنییت موجیود احسیاس    وضعیت

تیک   آزمیونتی از نتایج حاصیل   ؟چگونی است شاندیز

کی مییزان رضیایت گردشیگران     دهدمینشان ای نمونی

بیود  اسیت   یت در شهر شاندیز مناسب از وضعیت امن

باعث تمایل بی سفر مجدد بیی ایی  شیهر     مسئلیو ای  

تیوان عنیوان نمیود    یو در مقیاس ریزتر می  شد  است

ال و میزان رضایت از امنییت میالی و امنییت جیانی بیا     

و در پاسیخ بیی    .باشید میامنیت فضاهای شهری پایی  

بیر احسیاس    مثبتیی  تیأثیر نق  پلیس  آیادو کی  سؤال

آزمییون نتییایج حاصییل از  ؟امنیییت گردشییگران دارد

رابطی معناداری بی  نقی  پلییس و   همبستگی پیرسون 

امنیییت گردشییگران وجییود دارد و همننییی  بییی      

های احساس امنیت نییز  مؤلفیهای نق  پلیس و مؤلفی

با توجی بیی شید    معنادار و مثبتی برقرار است.  ةرابط

شود کیی  رابطی بر اساس آزمون همبستگی م حظی می

 211/1 امنییت جیانی بیا شید  رابطیی      و بعدعمل رد

ا امنیت فضیاهای  دارای باالتری  درجی و بعد جدیت ب

درجیی   تیری  پیایی  در  226/1 شهری با شد  رابطیة 

 تحقییق  هیای یافتیی . نتیایج پیژوه  بیا    گیرندمیقرار 

( 5939) پیور و هم یاران  پیشی  پیزام و مانزفیلد، نایب

از  لسیؤا در بررسیی ایی    مطابقت و همیاهنگی دارد.  

آزمون رگرسیون چندگانی بی روش گام بی گام اسیتفاد   

معنیادار و   تیأثیر شد. نتایج حاصل از ای  آزمون بیانگر 

مثبت ابعاد نق  پلیس بر احساس امنییت گردشیگران   

 نشیان  شید   تعیی  تعدیل ضریب مقداردارد. همننی  

 %65 اسیت  توانسیتی  شد  داد  توسعی مدل کی دهدمی

گونی کیی  همان .نماید توجیی را منیتا متغیر تغییرا  از

حضور و عمل رد پلییس  ، در ادبیا  پژوه  بیان شد

و بیا توجیی بیی     است مؤثرامنیت گردشگران  تأمی در 

حمایت از بازدیدکنندگان زمینی الزم جهت حمایت از 

 تیأمی  . از طرفیی بیا   آوردمیی اقتصاد محلی را فیراهم  

ان بیی فیرد   ذهنی مثبتی از آن م  خدما  امنیتی تصویر

واقیع   میؤثر و در بازدید دوبار  آن م یان   شودمیداد  

 هیای جاذبیی . همننی  نق  پلییس در حفی    شودمی

پلییس   چراکیی تاریخی و تفریحی نیز بسیار مهم است. 

مناسیب، امنییت الزم را    هیای روشبا اتخیاذ   تواندمی

 .کند تأمی برای گردشگران 

میدل   توان در قالباهداف پژوهشی تحقیق را می 

هیای آمیاری و   تحقیق کی پس از انجام تجزیی و تحلیل

خ صیی نمیود.    شد ،بررسی روابط رگرسیونی ترسیم 

م حظیی نمیود. بیا     1تیوان در شی ل   ای  مدل را میی 

ییابیم کیی   آمد  درمی دستبیبررسی معادلی رگرسیون 

در میییان ابعییاد نقیی  پلیییس، نقیی  عمل ییرد پلیییس  

   شد  است.تری  بعد شناختی مؤثر عنوانبی

بیدان پرداختیی    ترپی براساس مطالعا  پیشی  کی 

مثبتی در گردشگری دارد و نتایج ایی    تأثیرشد؛ پلیس 

 .باشدمیبخ  نیز موید تایید تحقیقا  پیشی  
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 عملکرد پلیس بر احساس امنیت گردشگران تأثیر .5 شکل

 5933،  های پژوهمأخی: یافتی

 

 دهید میی بررسی نتایج پژوه  نشیان  کلی  طوربی

کی گردشیگران از وضیعیت امنییت در شیهر شیاندیز      

رضییایت داشییتی انیید. البتییی میییزان رضییایت از امنیییت 

. در ای  راستا رسییدگی  باشدمیفضاهای شهری پایی  

بی شیاخص امنییت فضیاهای شیهری)ترافیک، جیای      

در پییاد  رو،   و تیرهای بر ، قدم زدن هاچراغمناسب 

با توجی بیی اهمییت    .گرددمیمبلمان شهر و..( پیشنهاد 

آن در گردشیگری و رضیایت    میؤثر روشنایی و نق  

بایستی مورد توجیی جیدی    مسئلیکم گردشگران، ای  

 معادلییی ضیرایب مسیئولی  در ایی  شیهر قیرار گییرد.      

 دهنید میی  نشیان  را متغیرها بی اولویت میزان ساختاری

 نتیجیی  در و نق  پلیس هایشاخص ارتقاز بمنظور کی

 جامعیی  سیطح  در احسیاس امنییت گردشیگران    بهبود

 از ییک  هیر  تقویت. گیرند قرار توجی مورد باید آماری

 معادلیی  در هیا آن از ییک  هر ضریب اساس بر متغیرها

 نقیا   توانید میی  کیی  اسیت  ابزاری ،تحقیق رگرسیونی

 را جامعییی آمییاری) شییهر شییاندیز(  ضییعف و قییو 

و جهت دهی استراتژی هیا   تدوی  در و کند مشخص

 درجیی  در لییا،  باشید  مفیید  شهر برای هاریزیبرنامیو 

 عمل یرد  نقی   بهبیود  بعید  بی باید توجی بیشتری  اول

 توجیی  دیگر متغیرهای بی بعد درجا  در و بود  پلیس

 شیهرهای توریسیتی   سایر در پژوه  ای  انجام .شود

 العیا  مط مجموعیی . گیردد میی  توصیی از جملی طرقبی

 راهنمیای  پیژوه   ایی   هیدف  راستای در شد  انجام

 و فعیال  وکارشناسیان  مشیاوران  ،میدیران  برای مفیدی

 در .باشییدمییی گردشییگری شییهری حییوز  در درگیییر

 بیر  میؤثر   عوامیل  دیگیر  تأثیر توانمی آتی هایتحقیق

 آزمیون  و بررسیی  مورد را احساس امنیت گردشگران

 هیای نق  زمان هم ا تأثیر توانمی همننی . داد قرار

 هیا آن گییاری تأثیر و ارتبیا   نحو  و ی دیگر بر پلیس

 بر عمل یرد(  توانایی تأثیر نمونی عنوانبی) را ی دیگر بر

 ISM هیای ت نییک  یا و سیستمی روی رد از استفاد  با

 .آزمود DEMATEL و

 

احساس امنیت 
 گردشگران

 توانایی

 عمل رد

 جدیت

Β 1669=  

Β 1622=  

Β 1651=  

 نق  پلیس
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