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 چکیده

امنيت مسئله بسيار مهمي در توسعه مي باشد. بر این اساس وجود احساس امنيت بسترر مناست ي بترای 

و بيمي نست ت بته  هراستحولات جدید خواهد بود. زیرا احساس امنيت حالري است که آحاد جامعه 

در برختي شترای  حقوق آنان به مخاطره نيفرتد. امتا  وجهچيهبهی مشروع نداشره و هایآزادحقوق و 

ن تحت تأثير عواملي دسرخوش دگرگوني گردد. در شرای  امروزی کاهش اممکن است امنيت یک مک

تواند یکي از دلایل کاهش همگوني اجرماعي به واسطه ورود افراد خارج از اجرماع مانند گردشگران مي

 شتده ستعي مطالعته ایتن در دليتل همتين بهویژه در مکان های کوچک مانند روسراها باشد. امنيت به 

 بتر ایتن استاس شتود. بررستي هسترند گردشگری هدف که روسراهایي در روسرایيان امنيت احساس

 ،يپژوهشت هتدف نظتر از و استت تحليلتي –توصيفي یهاپژوهش نوع از پژوهش این يشناسروش

 .باشندمي نيشابور شهرسران گردشگری هدف روسرای 13 شامل پژوهش یآمار جامعه است. کاربردی

 گردیتد. انرختا  نفر 111 کوکران فرمول اسرفاده از با ،نمونه هایروسرا کل از نمونه حجم تعيين برای

کرون تا  متورد تایيتد رترار گرفتت. روایي شاخص ها از طریق پانل کارشناسان و پایایي نيز بتا آلفتای

و نرم افزار  waspas مدل از روسراها یبندرت ه برای و SPSS افزارنرم از اسرفاده با هاداده ليوتحلهیتجز

GIS زنان گروه دو در امنيت احساس ميانگين مقایسه از آمدهدستبه نرایج به توجه با است شدهاسرفاده 

 دو هر در درمجموع اما ؛دارند بيشرری امنيت احساس مردان به نس ت زنان که کرد بيان توانيم مردان و

-گویته عتاملي تحليل نرایج به توجه با همچنين .باشديم 0 مروس  حد از ترنیيپا امنيت احساس گروه

 اخلتاري متوازین رعایتت و روزش انه طول در منزل گذاشرن خالي امنيت مزاحم، افراد با برخورد های

 در امنيتت احساس تفاوت فضایي ليلتح نرایج آوردند. دست به را عاملي بار بيشررین گردشگر توس 
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 امرياز با غار روسرای و بيشررین یدارا 37011امرياز  با بوژآباد روسرای که دهديم نشان نمونه روسراهای

 هسرند. امنيتسطح اطمينان  کمررین یدارا 37231

 روسرایي توسعه ،روسرایيان امنيت محلي، مردم ،گردشگری امنيت، احساس کلیدی: واژگان

 دمهقم -1

 زنتدگي بترای شتر  نخسترين کهیطوربه است. مطرح انسان اساسي نيازهای از یکي عنوانبه امنيت

 نيازهتای از پت  لتذا .(kargar & sarvar, 2011: 204)امنيتت متي باشتد مکان یک در سکونت و انسان

 فترد صتيتشخ دهندهليتشتک یاهیپا و اساسي ساخرارهای از یکي عنوانبه ، احساس امنيتفيزیولوژیکي

 عتدم دليتل بته را فضتایي مردم اگر :در این رابطه معرقد است 1نيال(. 80Kelman :1998 ,)شوديم رلمداد

 نشتا  عمومي، فضاهای و هامکان امنينا. لذا رودمي بين از عمومي عرصه نکنند، اسرفاده ترس یا و راحري

 عمتومي، مشارکت و فرهنگي رشد راه سر بر مانع ایجاد با و کندمي مخرل روزمره زندگي در را امريسل و

 مفهتوم بته توانمي را امنيت مقابل در (.eftekhari, 2002: 10)کندمي تحميل جامعه بر را زیادی یهانهیهز

 حقوق به نس ت بيم و هراس ن ود به افراد، مورد در و رضایت بدون اج اری تصرف و تعرض از مصونيت

 کته عتاملي هتر کل در و رمررر هيغ حوادث و فقر بيماری، مرگ، خطر و تهدید از بودن مصون و آزادی و

 آستتودگي و آرامتتش امنيت، احساس اما (.Jones, 1999: 102) نمود تعریف ب رد بين از را انسان آرامش

 کتته آورديم وجود به را عظيمي اجرماعي سرمایه و ارت اطات آن، مخرلف ابعاد به توجه که است خاطری

 .shaterian, etal)استت روسترایي و شهری عمومي فضاهای از لذت و آرامش ث ات، برای عتاملي ختود

کته دربردارنتده حجتم مرراکمتي از افتراد  احساس امنيت در فضاهای کوچکرر مثتل روستراها(. 2 :2016

گوناگون است اهميت زیادی دارد چرا که در صورتي رادر به ایفای کارکردهای ویژه خود خواهند بود کته 

 بتا روسترایي یهتامکان در امنيتت احستاس لذا نزد ساکنان آن در حد رابل ر ولي ارزیابي شود. امنيت در

 ،. بنابرینکرد اشاره روسرا از خارج و بيگانه افراد وجود به توانيم جمله آن از که دارد ارت ا  زیادی عوامل

 (Sharpley, 2002:234)امنيت روسرایي شاخص ترین عامل گسررش گردشگری در هر روسترایي استت

(Prashyanusorn et al., 2010: 75) در  کننتدهنييتعدرک ایمنتي و امنيتت یکتي از عوامتل  کتهیيازآنجا

ی مسافرین در مقصد است، هاتيفعالی مسافران برای بازدید از یک مکان و همچنين در حوزه ريگميتصم

در نهایت نه تنها منجر بته کتاهش که  شوديمدر تقاضای گردشگری  توجهرابلن ود امنيت منجر به کاهش 

                                                           
1. ELEN 
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تعداد گردشگران در منطقه مي شود بلکه س ب مي شود که جامعه ميزبتان نفتع کمرتری از پرانستل هتای 

 ،و بتالعک  نيتزگردشگری ب رند و همچنين جامعه روسرایي رادر به ایفای کارکرد ویژه خود نخواهد بود. 

 امنيتت کتهیطوربته کنتد.متي ایفتا زیادی قشن محلي مردم امنيت احساس در روسرا یک در گردشگری

 هميشه امنيت و ایمني کهیطوربه است. روسرایي هر در گردشگری گسررش عامل نیترشاخص روسرایي

 تتوانيم مجموع در (.Norizawati & Mosron: 2014: 59) است بوده گردشگری و سفر برای لازم شر 

 ایمني و امنيري حوادث به تواننديم عرضه و قاضات دو هر آن در که است صنعت یک گردشگری که گفت

 این در مطالعه مورد مسئله اهميت به توجه با بنابراین (.fuchs & pizam, 2011: 300-306) باشند حساس

  .(1)جدولاست  شده انجام جهان و ایران در مرعددی مطالعات زمينه
 

 پژوهش موضوع مورد در شدهانجام مطالعات برخی. 1 جدول
 محتوی هاو یافته پژوهش عنوان پژوهشگر منا

 و حيدرنژاد

 (1031همکاران)

 توسعه در امنيت احساس نقش بررسي

 )مطالعه مرزی نواحي گردشگری

 چابهار( مرزی شهر موردی:

 امنيت احساس ميزان که اند رسيده نريجه اینبه  محققان هشوپژ این در

 احساس بين و است بالا به رو مروس  مطالعه مورد منطقه در گردشگران

 رگرسيون ضریب همچنين دارد. وجود مسرقيمي رابطه گردشگری و امنيت

 در افزایش واحد یک ازای به که است آن از حاکي امنيت، احساس

 نواحي به گردگشران مجدد سفر به تمایل در واحد 37513 امنيت، احساس

 دارد. وجود افزایش مرزی

 و اصفهاني گلشيری

 (1032) همکاران

 گردشگران امنيت فضایي ليلتح

 ایران روسرایي مناطق در سلامت

 اما اندداشره امنيت سفر طول در سلامت گردشگران که دهديم نشان نرایج

 جنو  در امنيت کهیطوربه ن وده یکسان مخرلف مناطق بين آن ميزان

 ارتقاء راهکارهای که بوده کمرر مناطق سایر به نس ت شرق جنو  و غر 

 مناطق در مجاور کشورهای یهایهمکار افزایش همچون امليعو امنيت،

 است. شنهادشدهيپ گردشگری مناطق در انرظامي نيروی حضور و مرزی

 و دهکردی کرمي

 (1032همکاران)

 توسعه موانع بندی اولویت و شناسایي

 امنيت حوزه در روسرایي گردشگری

 مطالعه: مورد دلفي) تکنيک از اسرفاده با

 بخرياری( لچهارمحا اسران

 موجود امنيري مانع مهمررین که است رسيده نريجه این به پژوهش این

 به گذار، سرمایه امنيت» بخرياری چهارمحال اسران در گردشگری توسعه

 نگردیده فراهم کافي حد به گردشگری توسعه در گذاری سرمایه منظور

 باشد. مي «است

 ي یجر هزار

(1033) 

 رماعياج امنيت احساس ميزان شناخت

 خارجي گردشگران با مردم تعاملات و

 رابطه گردشگری و اجرماعي امنيت احساس بين که دهديم نشان نرایج

 اجرماعي امنيت احساس مقدار هر ع ارتي به دارد. وجود يميمسرق و مث ت

 حري و ایران در ارامت به آنان تمایل اندازه همان به یابد افزایش گردشگران

 بيشررین آفریقایي گردشگران ميان این در و تاس بيشرر مجدد سفرهای
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 محتوی هاو یافته پژوهش عنوان پژوهشگر منا

 .اندداشره را امنيت احساس کمررین اروپایي گردشگران و امنيت احساس

 (1011) یخسرو
 جذ  در مؤلفه نیترمهم امنيت

 توریست

 نشان و نموده بررسي را گردشگری و امنيت بين ارت ا  پژوهش این در

 باني توانديم ردشگریگ بخش در یگذارهیسرما با کشور یک دهديم

 به بيترتنیابه و باشد مجرمانه یهازشيانگ نیترمهم از برخي حذف

 گردد. منجر امنيت نس ي تضمين

Choon Chiang 

(2000) 

در  تيو امن يمنیا یها یاسرراتژ

 يچارچو  مفهوم کی: یگردشگر

صنعت هرل سنگاپور یبرا  

 صنعت در امنيت و منيای مدیریت به گانهسه سيسرم رویکرد ،مطالعه این

 یاکپارچهی تلاش دهندهنشان گانهسه سيسرم چارچو  .دهديم ارائه هرل،

 ملک اپراتورهای و صنعت اعضای ملي، یهاآژان  توس  که است

 در امنيري و ایمني افزارسخت و افزارنرم دو هر .شوديم انجام شخصي

 عامل نیترمهم نعنوابه اغلب انساني عنصراست.  شدهارائه املاک سطح

 در مهمي نقش باید هرل انجمن صنعت، سطح در .شوديم شناخره امنيت

 سطح در .باشد داشره ایمني و امنيري یهاتيفعال کردن هماهنگ و تسهيل

 از محافظت و جرم عليه را رانون اجرای باید پلي  نيروهای ملي،

 کنند. نيتأم گردشگران

Ghaderia et al. 

(2017) 

در تقاضای گردشگری آیا امنيت 

 اهميت دارد؟

 در سياسي و اررصادی اجرماعي، امنيري یهاشاخص که دهديم نشان نرایج

 زیر شاخص سه بين رابطه که دهديم نشان کنررل، مرغيرهای سایر کنار

 است، داريمعن و مث ت افرهیتوسعه کشورهای در گردشگری و امنيت

 .است توجهرابل و منفي توسعهدرحال کشورهای در کهيدرحال

Prashyanusorn 

et al.(2010) 

پایدار  سيسرم نظارت برای گردشگری

با حفاظت ایمني و حفظ حریم 

 خصوصي

 یدهايکل از یکي امنيت که پردازديم نکره این بيان به پژوهش این در محقق

 یک «امنيري دوربين» هدف، این به دسريابي برای .است پایدار گردشگری

 .کنديم ایفا زمينه این در مهمي نقش و است ممه بسيار ابزار

Fan et 

al.(2013) 

AHP رات ي( )فرایند تحليلي سلسله م

يوتری و نرم افزار تجزیه و تحليل کامپ

 مورد اسرفاده در ایمني گردشگری

 و (AHP) مرات ي سلسله پردازش تئوری تحليل از پژوهش این در

 نشان نرایج .شد اسرفاده هاداده نای ليوتحلهیتجز برای کامپيوتری افزارنرم

 است. خوبي ت ليغاتي ارزش دارای گردشگری در ارزیابي روش این که داد

 است. گردشگری در مهم عوامل از یکي سلامت و ایمني حالنيدرع

 1031، دسررس در منابع براساس ماخذ:

 

 شتود متي س ب دشگرانگر در امنيت احساس افزایش با که دهد مي نشان پيشينه در مطالعاتبررسي 

اما در مطالعات پيشين به تأثير حضور گردشگر بر تغييرات احساس  کنند. پيدا سفر به بيشرری تمایل آنها که

امنيت جامعه ميزبان پرداخره نشده است. زیرا در اغلب موارد گردشگران بتا فرهنتگ هتای مرفتاوت و بتا 
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هتایي در هتا و ازدحتامها و ناهنجاریناآرامياحساس آزادی که در زمان گردشگری مي کنند، س ب ایجاد 

هتا شتده و جوامع محلي شده و ممکن است منجر به از بين رفرن آرامش زندگي و فعاليت در ایتن مکتان

 دليل همين به .ورود افراد غری ه زمينه ساز شکل گيری و افزایش فعاليت های مجرمانه را بيشرر فراهم سازد

شهرستران  گردشتگری هتدف که روسراهایي در روسرایيان امنيت ساساح است شده سعي مطالعه این در

 یريررارگ همچنين و دارد که تاریخي و جغرافيایي مورعيت دليل به نيشابور شهرسران شود. بررسي نيشابور

 روسراهای ميان این در کندمي جذ  خود سمت به را زیادی گردشگران ،کشور اصلي ارت اطي راه رکنا در

 دیگتر و مرعتدد آبشتارهای و ستارهاچشمه وجتود ،هتاکوه یدامنته در شتدنوارع دليل هب شهرسران این

 عامتلاز طرفتي  توانتديمت که هسرند زیادی يربوميغ و بومي گردشگران پذیرای سالانه ط يعي یهاجاذبه

 گردشتگری توستعه زمينه در مهم مسائل از یکياما از سوی دیگر  باشد. مردم درآمدهای افزایش در ميمه

 تحليل به پژوهش این .است ليحم مردم امنيت احساس و گردشگران حضور از مردم رضایت روسراها در

 حاضر مطالعه پژوهشي سؤالات .پردازديم گردشگری روسراهای در محلي مردم امنيت احساس ارزیابي و

 چتهو  نتد؟برخوردار امنيتت احستاس از گردشتگری روسراهای در ميزان چه تا محلي مردم از: اندع ارت

 است؟ مؤثر گردشگری یروسراها در محلي مردم امنيت احساس افزایش در عواملي

 نظری مبانی -2

 امنیت مفهومی تعریف -2-1

 فرهنتگ، )جامعته، دیگتر مفتاهيم از بستياری همانند که است انساني علوم در مطرح مفاهيم از امنيت

 در فترورفرن و امنيتت يمعماگونگ است. آن ماهوی و ذاتي خصيصه ،بودن گنگ و پيچيدگي و...( ارزش

 پردازانهیتنظر از 1نبتوزا کته است جایي تا يروزمرگ و ایدئولوژیکي و تئوریکي رازهای و رمز از یاهاله

 و هتاتنارض از کتافي آگتاهي بتدون امنيتت مفهتوم درک برای کوششي هر» کرده بيان بارهنیدرا برجسره

 بته و استت يچنتدوجه مفهوم یک تيامن .«است شانمیاند هساد مفهوم این خود در موجود یهایينارسا

 دربتاره لغتت یهتافرهنگ در منتدرج تعتاریف دارد. وجود زیادی اخرلاف آن معنای درباره جهت همين

 روانتي و متادی امنيت بر ناظر که «ایمني احساس» ای «ترس از آزادی احساس» روی بر امنيت، کلي مفهوم

 حفاظتت از اندع ارت لغوی، ازلحاظ را تيامن «هراس و هادولت مردم،» کرا  در بوزان .دارند ديتأک است،

                                                           
1. Bozan 
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 یهتاافتیدر بته اعرمتاد) دیتترد از رهتایي و ذهني( امنيت) يمنیا احساس عيني(، )امنيت خطر مقابل در

 روديمت شتمار بته انستان اساسي یهازهيانگ و ازهاين از تيامن(. Bozan, 1999: 37-52) دانديم شخصي(

 را آن جتای ينتاآرام و اضتطرا  تشتویش، و روديمت بتين از انسان خاطر آرامش آن زوال با کهیورطبه

 از تتوانيمت را امنيت يطورکلبه است. امنيت نيتأم گرو در آدمي نيازهای از بسياری شدن مرتفع .رديگيم

 متال، جتان، بته تنست  ایمنتي تیتنها در انسان که کرد تلقي آرام يريوضع فرهنگي، و ياجرماع نظرنقطه

 اطمينتان آینتده در چه و حال زمان در چه خود و... هاارزش تفکرات، ارت اطات، هویت، حيثيت، ناموس،

 Ahmadi) ساخره و احساس امنيت داشره باشد سپری ممکن ریسک حدارل باتحمل را روزش انه و داشره

et al. 2013: 111 .) 

 احساس امنیت -2-2

 از ناشتي احساس این دارد. گوناگوني ابعاد که است اجرماعي – يشناخرروان یدهیپد امنيت احساس

 های صورتبه مخرلف افراد و است پيراموني محي  و اوضاع و شرای  از افراد ميرمسرقيغ و مسرقيم تجربه

 از ناشي نگراني شرای  بروز و امنيت احساس در اخرلال هرگونه شک بدون .کننديم تجربه را آن گوناگون

 افتزایش را اجرمتاعي یهانتهیهز ،سوکی از جامعه در ذهني و عيني ساز دغدغه زيآممخاطره یهاتيمورع

 و انستجام اجرمتاعي، و فتردی يتفتاوتيب بروز و اجرماعي اعرماد در اخرلال ایجاد با دیگر سوی از و داده

 آنرتوني دگاهیتد از(.  astane, et al. 2014: 110Darban) دهتديمت ررار تهدید مورد را اجرماعي یکرنگي

 اطمينتاني بته کته استت امنيت احساس مهم یهاصورت از یکي شناخري هسري یا وجودی امنيت 1گيدنز

 در کتنش متادی و اجرماعي یها يمح دوام و خود هویت تشخيص تداوم به هاآدم بيشرر که است راجع

 «جهتان در هستري» شتناخري، یتدهپد اصطلاحبه یا «هسري» با امنيت احساس از نوع این .خوددارند اطراف

 استت، مهتم بسيار اعرماد مفهوم برای که چيزها و اشخاص یریاعرمادپذ احساس وی ازنظر دارد. سروکار

 موجتب امنيت، حساسا. (Giddens, 2011: 110-119) دارد بنيادی اهميت وجودی، امنيت احساس برای

 اررصتادی، توستعه در بتود خواهتد رتادر اني،انست سرمایه این جهيدرنر و شوديم شهروندان نف اعرمادبه

 شتهروندان در امنيتت احستاس حتال همين در نماید. ایفا را یاسرهیشا نقش سياسي و يفرهنگ اجرماعي،

 امنيتت ایجتاد بته کمک برای را آنان بيشرر چه هر مشارکت امکان و شده نظام کارگزاران به اعرماد موجب

 و مشارکت عدم و عهیشا بدبيني، رواج ،یاعرماديب باعث امنيت احساس کاهش مرقابلاً کرد. خواهد فراهم

                                                           
1. Anthony  Giddens  
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 بترای مناست ي بسترر رونتد این و شده کشور امنيري و ياسيس اجرماعي، اررصادی، یهابرنامه در همکاری

 امنيتت، احستاس ميان، این در(. rajabipoor, 2005) شد خواهد ليداخ امنيت تهدید و اجرماعي آشفرگي

 ایتن و رديتگيمت ستامان آن م نتای بر انسان يهسر و هویت که است زندگي از اریفيتع به اعرماد حاصل

 ژهیوبه والدین، غیدريب مح ت و لطف در ریشه بنيادیني، اعرماد پایه بر و شده یزیريپ خانواده در احساس

 :باشديم زیر شرح به یيهايژگیو دارای امنيت احساس دارد. مادر

 است. ذهني امنيت احساس-

 .ابدیيم تعریف تيرابل خطر، ون ود بود م نای بر و نيست فیتعررابل خودیخودبه امنيت حساسا-

 خطتر بترآورد استاس بر هرلحظه در و دارد جریان زمان طول در است، فرایند یک امنيت احساس -

 .ردیپذيم تغيير

 است. آن عيني جن ه از ترمهم ذهني() تيامن وجه این-

 انيتم ن هیتپا و بخشتديمت سامان را فرد شناخري هسري ،هاشناخت به ميناناط ضمن امنيت احساس -

 آحتاد کته استت حالري امنيت احساس نیبنابرا ؛( ahmadi et al. 2013: 112) نوردديدرم را آدمي وجود

 مختاطره بته آنتان حقوق وجهچيهبه و نداشره مشروع یهایآزاد و حقوق به نس ت بيمي و هراس جامعه

  نيفرد.

 استت، افرتهیکاهشی امنيت کمرنگ شده و یا ای احساس کنند که پدیدهاین اساس اگر مردم جامعهبر

اما در مرحله بعد و بته نحتوه ؛ یک وارعيت ذهني تلقي کنند عنوانبهممکن است در مرحله اول آن را فق  

بنتابراین بتا  (.hoseni nesar & ghasemi, 2012: 2)افتی بيروني تجلي خواهد یپدیده عنوانبه ناخودآگاه

ی حجتم مرراکمتي از افتراد دربردارنتدهیک مورعيت زیسري که  مثابهبهروسراها  شدهمطرحتوجه به موارد 

است، در صورتي رادر به ایفای کارکردهای ویژه خود خواهند بود کته  فردمنحصربهی هاجاذبهگوناگون و 

 امنيت در نزد ساکنان آن در حد رابل ر ولي باشد.

 انواع امنیت -2-3

 و جترم وجتود عتدم یتا وجتود ميتزان به شهروندان رواني احساس به جامعه یک در امنيت احساس

 احساس باشد بالاتر خيز جرم شرای  و جرم فراواني مقدار هر و گردديبازم جامعه آن در خيز جرم شرای 

   است: شده پرداخره امنيت انواع ذکر به ادامه در است. ترنیيپا شهروندان امنيت
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 جامعه اررصادی مخرلف یهابخش و اجزا در نظمي چنانآن ایجاد معنای به ()اررصادی مالي امنيت-1

 مصتون خود ازيموردن اساسي امکانات و لوازم فقدان و کم ود به نس ت خطر، احساس از را افراد که است

 ,salehi amiri & afshari naderi) استت بانتک و بتازار امنيت، بعد این مفهومي تعریف بارز نمونه دارد،

2011: 6-7)  

 از متانع که است یيهابيآس و خطرات مقابل در افراد جان و جسم تضمين معنای به جاني امنيت -2

 امنيتت باشتد، داشتره وجتود هاانسان جان هيعل که تهدیدی هرگونه گریدع ارتبه شود، هاآن حيات ادامه

 جتان هيتعل تهدیتدی گونهچيه که است شرایطي جاني، امنيت شرای  بنابراین ،برديم بين از را هاآن جاني

 (. nabavi et al. 2010: 82)باشد رهنداش وجود جامعه افراد

 و جامعته اداره چگتونگي پيرامتون افراد، برای اظهارنظر امکان نمودن فراهم معنای به سياسي امنيت-0

 .باشديم هراس و بيم احساس بدون امور، گونهنیا در شرکت

 Hoseni) باشديم افراد مناس ات و رواب  در اخلاق الگوی و اصول تضمين معنای به اخلاري امنيت -1

nesar & ghasemi, 2012: 2). 

 فرهنتگ، زبتان، ستنري الگوهتای حفتظ رابليتت» را اجرماعي امنيت 1بوزان باری اجرماعي: امنيت -5

 فتظح به را اجرماعي امنيت او دروارع .دانديم «تحول از ر ولي رابل شرای  با ملي عرف و تیهو ،مذهب

 کنررل ابزار یا اجرماعي هنجارهای شامل: اجرماعي امنيت نيتأم برای اصلي منابع دانديم هویت و هاارزش

 یهاشتاخص از یکتي ياجرمتاع تيتامن استت. هتویري یهاگروه و بيروني کنررل ابزار یا دوست دروني،

 .رترارداد ارزیابي و يموردبررس ،يمعلول و علت ش که یک در را آن نتوايم که است اجرماعي رفاه اساسي

 مرحول  شرای برابر در خود اساسي یهايژگیو حفظ برای جامعه توانایي به عي،اجرما تيامن لحاظ، بدین

 .(Navidniya, 2003: 6)است مربو  لياحرما یا وارعي تهدیدات و

 همته بته آن، پایته بر که است جامعي درک بر ناظر یداریپا مانند آن ترکي ي مفاهيم و پایدار امنيت -1

 شتوديمت توجته بتاهم تعامتل در و یکتدیگر کنار در و... امنيري و يفرهنگ ،ياجرماع سياسي، مؤثر عوامل

(paydar & mirzaee, 2015: 2 .)تمام شکوفایي که یاگونهبه شوديم محسو  پایدار توسعه اساس تيامن 

 جغرافيتایي فضتای در امنيتت پایتداری ميزان به وابسره مکان هر اجرماعي و محيطي اررصادی، یهابخش

 امنيت اررصادی بعد که حدی تا شوديم نگاه انساني – اررصادی رویکرد با امنيت به امروزه .باشديم مربو 

                                                           
1. Bozan 
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 فيتتکي دارد. وجتود ارت تا  انسان رفرار و فقر امنيت، بين است. گرفره را ملي امنيت نظامي بعد جای ملي

 .Saied alipour et al) باشتديمت فقتر زنتدگي محي  به وابسره مکان در انسان رفرار و اجرماعي تعاملات

 مفهتوم، ایتن و شتده رلمتداد م احتث کانوني محور زندگي، تيفيک پایدار، امنيت نظریات در(. 50 :2016

 این از بگذارند. اماحرر شهروندی حقوق به هادولت آن، چارچو  در که است شرایطي حاکميت مرضمن

 و توسعه ،رونیازا است. اث ات اتکایي رابل درجات به رسيدن برای هامؤلفه نیترمهم از انساني امنيت منظر

 کته کترد تصور را یاچرخه توانيم و است شهروندان برابری و بيکاری فقر، کاهش نريجه امنيت پایداری

 و يافرگينتوستعه بته منجتر امنينتا و نتاامني به منجر ني،انسا امنيت با مرت   یهامؤلفه سایر کاهش و فقر

بنابراین احساس امنيت یک وارعيتت  (. Abaszade & karami, 2011: 39) شد خواهد عهجام در يث اتيب

باشد. امنيت از جن ته درونتي در جوامتع باشد و تحت تأثير عوامل مخرلفي ميکليدی در زندگي انسان مي

هتای رتومي و انند روسراها از سطح بالاتری  نس ت بته جوامتع شتهری بتا تنتوعدارای انسجام اجرماعي م

فرهنگي دارد. امنيت در جوامع ممکن است تحت تأثير عوامل بيروني مانند حضور گردشگران دچار تغييتر 

شود که حضور بيش از ظرفيت گردشگران در ستکونرگاه هتای محلتي گردد. در اغلب موارد مشاهده مي

 دهد.های اجرماعي شده و امنيت را تحت تأثير ررار ميیريمنجر به نارضا

 گردشگری یهاطیمح در امنیت -2-4

 انگلستران در هجدهم ررن دوم یمهين در اجرماعي تفریحي، فعاليت یک عنوانبه روسرایي گردشگری

 در شرکت اما بود ررارگرفره تفریحي یهاتيفعال مورداسرفاده روسرایي مناطق همآن ر ل شد. ظاهر اروپا و

 توستعه دليتل به سرميب و نوزدهم ررن در است. بوده جامعه برتر ارشار به محدود تفریحي یهاتيفعال این

 گردشتگری بترای تقاضا سریع رشد شد. آسان روسرایي مناطق به يابیراه یيجاجابه سهولت و ونقلحمل

 یبرجستره رشتد شتاهد ایيروستر گردشتگری زمتان همتين در ال رته شتد آغاز 1315 سال از روسرایي

 منجر یااندازه تا روسرایي گردشگری برای تقاضا افزایش و بوده جمعيت رشد شاهد يالمللنيب گردشگری

 وجتود گردشتگری توستعه عوامل از یکي نيب نیا در (.Sharpley, 2001: 53) شد گردشگری وسعهت به

 راه رد تدوین در اصول نیتریاديبن و نیترمهم از تيامن است. بوده گردشگری یها يمح در امنيت مسئله

 و استت امنيتت وجتود درگرو گردشگری مقاصد در صنعت این دوام چراکه ،روديم شمار به گردشگری

 که هسرند معادله یک پارامررهای گردشگری، و امنيت .شوديم مقصد ناامني موجب آن سازوکار در اخرلال

 آن بته اصتلاً باشتند داشره ناامني احساس مقصدی به نس ت گردشگران چنانچه دارند. باهم مسرقيم نس ت
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 گردشگری توسعه یراه ردها تدوین در اصل نیتریيربنایز و نیترمهم امنيت بحث امروزه .کنندينم سفر

 seydayi & hedayati) دارد وجتود مرقابتل ارت تاطي امنيتت و توستعه ث تات، گردشتگری، ميتان است.

moghadam, 2010: 102.) امنيتت چنانچته و استروسراها  در گردشگران جلب برای اصلي عامل تيامن 

 همتراه بته را روسترایي توستعه گردشتگری، رونتق باشند داشره امنيت احساس گردشگران و باشد برررار

 بتود خواهتد امنيتت کننتدهنيتأم نيتز توستعه کته استت اهميتت حتائز آنجایي از امر این داشت خواهد

(manoochehri & manoochehri, 2014: 104؛) مقولته، در امنيت و گردشگری که گفت توانيم نیبنابرا 

 ريتتأث هتم و افزایشتي ريتتأث تواننتديم هم کهیطوربه هسرند، باهم دوجان ه تعامل در و یکدیگر به وابسره

 بسترر ميزبتان جوامتع در یا و گردشگری یهامکان سطح در هرگاه کهیطوربه باشند داشره هم بر کاهشي

 و ابتدیيم رونق گردشگری به مربو  یهاتيفعال آن پي در و کننديم سفر افراد باشد فراهم مناس ي يريامن

 اگتر حرتي کترد نخواهنتد ستفر آنجا به هرگز باشند داشره ناامني احساس مقصد به نس ت گردشگران اگر

 به یگردشگر (.Tavalayi, 2012: 281) باشد فراهم گردشگران غيره و خدمات تسهيلات، امکانات، بهررین

 ایتن بته مهلکتي یهابيآس توانديم امنيت با  در تلنگری نیترکوچک که است شده تش يه بلوریني جام

 ازجملته هتاتيفعال توستعه یهابرنامه اصلي رویکرد عنوانبه پایداری بحث امروزه سویي از بزند. صنعت

 (1 شتکل) یگردشتگر پایتداری ثلتثم اصلي ارکان از یکي عنوانبه گردشگران است. مطرح گردشگری

  گردند. برطرف باید که دارند یيهایازمندين

 

 
 (manoochehri & manoochehri, 2014: 107) تیامنبر  دیتأکمثلث پایداری گردشگری با  .1شکل 
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 امنيتت ،شتوديمت ديتتأک آن به که گردشگری پایداری بحث در گردشگران نيازهای مهم انواع از یکي

 بترای هتم و باشتديمت صتادق محلتي مردم یعني ميزبان جامعه برای هم امر نیا است، عياجرما و فردی

 عنوانبته کته گردشتگری مسلم ردر باشد، اجرماعي و فردی امنيت دارای که یاجامعه چراکه گردشگران،

 کته برستد امنيرتي احستاس به کندو درک را امنيت مطلو  وضعيت این توانديم شوديم وارد نيز ميهمان

 عيني یهاجلوه از ترمهم بسيار امنيت ذهني یجن ه عنوانبه امنيت احساس امروزه شد عنوان که طورمانه

 ایجاد در توانديم هم گردشگران وجود ال ره .(manoochehri & manoochehri, 2014: 106) است امنيت

  باشد. مؤثر ميزبان جامعه امنيت

 موردمطالعه منطقه و تحقیق روش -3

 جتزء روش و ماهيتت ازلحتاظ و استت کتاربردی نتوع از هدف م نای بر حاضر تحقيق جامان روش

 روستراهای در محلتي متردم امنيتت احساس بررسي برای .شوديم محسو  تحليلي -توصيفي تحقيقات

 ابتزار استت. شتدهاسرفاده محيطتي( و اررصتادی اجرمتاعي، فرهنگتي، جاني،) تيامن بعد 5 از گردشگری

 پرسشتنامه در استت. امنيتت ابعاد به مربو  سؤالات رندهيبرگ در که است بوده پرسشنامه هاداده گردآوری

 (1 جدول) و مورد پرسش ررار گرفت شدهيطراح بعد 5 در گویه 03 تعداد جمعاً
 

 تحقیق یهاشاخص و ابعاد .2 جدول 
 ها گویه هاشاخص

 جاني امنيت
 تصادفات، ،ريگهمه یهایماريب شيوع باغات، و مزارع در امنيت مزاحم، غربيه افراد با برخورد شب، در خطر احساس

 منزل از خارج در روسرا دخرران و زنان اشرغال گردشگران، غفلت براثر مزارع و روسرا در یسوزآتش شرور، افراد حضور

 فرهنگي امنيت

 غری ه، افراد با دوسري و رت ا ا یبرررار روسرایيان، به مذه ي توهين و تخریب عدم گروهي،-رومي-نژادی یهاتنش عدم

 با گردشگران برخورد در اخلاري موازین رعایت روسرایيان، سنن و هاارزش به احررام روسرا، در فحشا و فساد رواج عدم

 روسرایيان به توهين و تحقير عدم روسرا، مردم

 اجرماعي امنيت

 در منزل گذاشرن خالي گردشگران، و مردم ميان قابلمر اعرماد روسرا، اهالي و گردشگران بين نزاع و درگيری وجود عدم

 نیيپا گردشگر، عنوانبه شرور افراد وجود ،ها هیغر به اعرماد عدم روسرا، در معراد گردشگران و اعرياد ن ود ،روزش انه طول

 پلي  اسگاهپ به آسان دسررسي نوامي ، امنيت وجود و...(، مسري ولگردی،) ياجرماع یهايرانونيب انحرافات بودن

 روسرا اهالي و گردشگران بين نزاع و درگيری زمان در امنيري ودسرگاهای

 اررصادی امنيت

 لوازم و اتوم يل سررت و دزدی امکان بودن پایين روسرا، در اموال و مال دزدی نيافرن افزایش باغات، و مزارع تخریب عدم

 داشرن همراه امکان گردشگر، کم فصول در بيکاری احرمال ات،معامل در یبردارکلاه زندگي، مخارج راحت نيتأم آن، داخل

 ريمري لوازم و پول
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 ها گویه هاشاخص

 محيطي امنيت

 ردم مدرسه، به کودکان فرسرادن تنها امکان روسرا، در یيتنهابه دخرران و زنان تردد عمومي، امکان و خيابان و کوچه امنيت

 رودخانه مثل آبي منابع و معابر تميزی از تیرضا روسرا(، و )شهر يراهنيب یهانيماش با تردد خلوت، مسيرهای در زدن

 تجمع یهامحل و خيابان و کوچه یزيتم روسرا، باارزش و تاریخي آثار به زدن صدمه چشمه،

 shafi sabet et al., 2016; bahreynizade & moosavi, 2012  من ع:
 

 نيشتابور شهرستران مازول و لفض دهسران از ی هدف گردشگریروسرا ده شامل مطالعه آماری نمونه

 یهتایآبتاد )شناستنامه باشتنديمت نفتر ختانوار 2111 بتا برابر جمعيري دارای 1035 سال در که باشديم

 توجه با نمونه حجم و خانوار تعداد (2) جدول به توجه با که (1035 ،مسکن و نفوس عمومي سرشماری

 بعتد که باشديم نفر 35 با برابر نمونه وسراهایر خانوارهای برای درصد 1/3 خطای با و کوکران فرمول به

 رسيد. پرسشنامه 111 به اصلاحات انجام از
 

 (1331) اصلاحات و روستا هر نمونه حجم خانوار، تعداد نمونه، روستاهای .3 جدول
 روستا نام دهستان خانوار تعداد نمونه حجم اصلاحی

11 11 111 

 فضل

 بوژان

 دربهشت 11 2 1

 غار 10 0 1

 رود 11 0 1

 سورند 11 0 1

 بوژآباد 235 1 13

 فوشنجان 231 11 11

 ریز برف 01 2 1

00 00 111 
 مازول

 ميرآباد

 صومعه 211 13 13

 جمع 2111 35 111

 1035 یرضو خراسان اسرانداری آمار مرکز مأخذ:
 

 لازم اصلاحات و شدههاسرفاد دانشگاهي اساتيد و مرخصصان نظرات از پرسشنامه سؤالات روایي جهت

 و پایتا از نشتان کته استت 3713 آن ميزان که شدهاسرفاده کرون ا  آلفای از پایایي برای و است آمدهعملبه

 تتک تتي )آزمتون استرن اطي و توصتيفي آمتار از هاداده ليوتحلهیتجز برای دارد. تحقيق بودن اعرمادرابل
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 ميتزان ازلحتاظ روسراها یبندرت ه برای و SPSS افزارنرم رد عاملي( تحليل مسرقل، نمونه دو تي ،یانمونه

 شتدهاسرفاده GIS از پتاس واس تحليتل از آمدهدستتبه رت ته نمایش برای و پاس واس تحليل از ،امنيت

 است.

 تحقیق یهاافتهی -4

 هسترند. زن درصتد 1/51 و مترد افراد از درصد 3/11 يموردبررس روسراهای در پاسخگو 111 بين از

 ررار سال 01-13 سني گروه در درصد( 5/02) پاسخگویان عمده و اند؛بوده ابردایي تحصيلات دارای لباغ

 گردشتگر هتزار 23 تا 13 دارای اغلب و ؛باشديم کيلومرر 23 تا 13 بين شهر از روسراها اکثر فاصله دارند،

 گردید. ها گویه کردن ترکيب به امارد باشندمي ترتي ي مقياس در تحقيق های گویه نکهای به توجه با هسرند.

 بته مرعلق جاني امنيتاحساس  در ميانگين بيشررین تحقيق، یهاشاخص در شدهمحاس ه نيانگيم اساس بر

 شتاخص در باشتد. مي 2755 با دربهشت روسرای به مرعلق نيز ميانگين کمررین و 2733 با بوژاباد روسرای

 بته مرعلتق نيتز ميتانگين کمرترین و 0721 بتا دربهشت رایروس به مرعلق ميانگين بيشررین فرهنگي امنيت

 بتا دربهشت روسرای به مرعلق ميانگين بيشررین اجرماعي امنيت شاخص در .باشديم 2711 با غار روسرای

 بيشررین اررصادی امنيت شاخص در .باشديم 2723 با سورند روسرای به مرعلق نيز ميانگين کمررین و 2730

 2710 بتا دربهشتت روسترای بته مرعلتق نيتز ميانگين کمررین و 0721 با بوژآباد رایروس به مرعلق ميانگين

 نيز ميانگين کمررین و 2731 با بوژان روسرای به مرعلق ميانگين بيشررین محيطي امنيت شاخص در .باشديم

 باشد. مي 2701 با دربهشت روسرای به مرعلق
 

 روستا تفکیک به تحقیق متغیرهای میانگین .4 جدول

 روستا امن
 محیطی امنیت اقتصادی امنیت اجتماعی امنیت فرهنگی امنیت جانی امنیت

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 3711 2731 3701 2751 3713 2713 3751 2731 3711 2713 بوژان

 3701 2701 3701 2710 3721 2730 3713 0721 3703 2755 بهشت در

 3713 2703 3701 2711 3721 2711 3713 2711 3750 2711 غار

 3705 2713 3751 2733 3752 2713 3710 2711 3703 2735 رود

 3753 2711 3721 2710 3711 2723 3720 2712 3713 2711 سورند

 3751 2731 3701 0731 3752 2755 3711 0731 3751 2733 بوژاباد
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 روستا امن
 محیطی امنیت اقتصادی امنیت اجتماعی امنیت فرهنگی امنیت جانی امنیت

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 3755 2711 3701 2751 3700 2711 3711 2711 3751 2715 صومعه

 3710 2735 3711 2713 3703 2712 3711 2711 3711 2713 ميرآباد

 3701 2711 3755 2735 3711 2751 3711 2751 3701 2730 فوشنجان

 3713 2711 3713 2751 3711 2710 3715 2711 3723 2712 ریز برف

 1031 پژوهش، هاییافره مأخذ:

 

 -کلمتوگروف آزمتون از مرغيرهتا بتودن نرمتال بررستي به اردام تحليلي، یهاآزمون انجام از پيش

 و +1731 بتين هتاداده تمتام استميرنوف -کلموگروف که دهدمي نشان نرایج که شد اسرفاده اسميرنوف

 شاخص همه در جهيدرنر پ  دباشمي 3735 از بيشرر هم هاداده تمام داریمعني سطح و باشدمي -1731

 مورداسترفاده هتاداده تحليتل انجام برای پارامرریک آزمونهای لذا باشد.مي نرمال هاداده توزیع مرغيرها و

 گرفرند. ررار

 ایتن در شد. اسرفاده اینمونه تک T آزمون از محلي جامعه امنيت ميانگين بررسي برای اول، گام در

 نرتایج و شد سنجش (0) فرضي ميانگين با تحقيق مرغيرهای و هااخصش یشدهمحاس ه ميانگين آزمون

 ميتزان بته توجته بتا و استت ترکوچتک 0 از پاستخگویان کل نظر وارعي ميانگين که است این بيانگر

 و بوده معنادار هاشاخص تمامي در است 3735 از کمرر ها؛شاخص تمام برای که آمدهدستبه معناداری

 جامعه که است این دهندهنشان که است منفي هاشاخص تمامي در t آماره است. معهجا کلبه تعميمرابل

 .باشنديم پایيني امنيت احساس دارای محلي
 

 ای(نمونه یک T )آزمون روستاییان امنیت احساس میزان بررسی .1 جدول

 متغیرهای و هاشاخص

 تحقیق

 آماره
t 

 میانگین
 انحراف

 معیار

 میزان

 معنادار

 اختلاف

 انگینمی

95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

 3711- 3703- 3721- 3733 3751 2713 1733- جاني امنيت

 3731- 3721- 3711- 3733 3751 2710 0723- فرهنگي امنيت

 3721- 3711- 3700- 3733 3711 2711 1710- اجرماعي امنيت

 3725- 3712- 3701- 3733 3711 2711 1713- اررصادی امنيت
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 متغیرهای و هاشاخص

 تحقیق

 آماره

t 
 میانگین

 انحراف

 معیار

 میزان

 معنادار

 اختلاف

 انگینمی

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 3731- 3721- 3711- 3733 3752 2711 0712- محيطي امنيت

 1031 پژوهش، هاییافره مأخذ:
 

 مسرقل گره دو با تي آماری آزمون به اردام هاشاخص بودن نرمال دليل به موضوع، بيشرر تحليل جهت

 گتره دو بتا تتي آزمتون نرایج (5 جدول.)گردید مردان، و زنان گروه دو در ميانگين همقایس سنجش جهت

 آزمتون انجتام برای است. داده نمایش را مرد و زن گروه دو در امنيت احساس تفاوت با ارت ا  در مسرقل

 رترار يموردبررست (Levene) لون آزمون کمک به هایان وار برابری است لازم ابردا مسرقل، گروه دو تي

 بتا تتي آزمون باشد، < Sig 35/3 که مواردی در لون، ونآزم یداريمعن سطح (5) جدول به توجه اب گيرد.

 گيترد.يم انجتام واریتان  برابتری عتدم فترض بتا تتي آزمون موارد سایر در و هایان وار برابری فرض

 اررصتادی و اجرمتاعي فرهنگتي، جتاني، امنيتت شاخص چهار در مورد در شوديم همشاهد که طورهمان

 است. شدهگرفره نظر در هاان یوار برابری عدم محيطي منيتا شاخص در و هاان یوار برابری فرض
 

 از بیشتر و کمتر گروه دو در پایدار اشتغال یهاشاخص و پروژه مدیریت میانگین مقایسه نتایج. 6 جدول

 وام میانگین

وام میزان   

 هامیانگین برابری برای تی آزمون لون آزمون توصیفی یهاآماره

 میانگین
 انحراف

 معیار
 آماره t داریمعن سطح F مارهآ

 درجه

 آزادی
 داریمعن سطح

 امنيت

 جاني

 3751 2711 مرد
3713 

 برابری3715

 واریان 
-2731 115733 3731 

 3755 2711 زن

 امنيت

 فرهنگي

 3711 2715 مرد
1751 

 برابری3722

 واریان 
-2732 115733 3733 

 3713 2735 زن

 امنيت

 اجرماعي

 3711 2751 مرد
3723 

 برابری3753

 واریان 
-2711 115733 3731 

 3712 2711 زن

 امنيت

 اررصادی

 3705 2711 مرد
2711 

 برابری3713

 واریان 
-1711 115733 3733 

 3715 2711 زن
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وام میزان   

 هامیانگین برابری برای تی آزمون لون آزمون توصیفی یهاآماره

 میانگین
 انحراف

 معیار
 آماره t داریمعن سطح F مارهآ

 درجه

 آزادی
 داریمعن سطح

 امنيت

 محيطي

 3715 2713 مرد
1711 

 برابری عدم3730

 واریان 
-2755 110701 3731 

 3755 2730 زن

 1031 پژوهش، یهاافرهی :مأخذ

 

 دو در هاشاخص تمام در امنيت احساس معناداری ميزان شود،يم مشاهده (5) جدول در که طورهمان

 اطمينتان سطح در گروه دو این بين در تفاوت جودو بيانگر باشند،يم 35/3 از کمرر Sig با مرد و زن گروه

 امنيتت احساس مردان به نس ت زنان که کرد بيان توانيم آمدهدستبه نرایج به توجه با باشد.يم درصد 35

ال يره این نکره رابل ذکر است که امنيت کمرر مردان نس ت به زنان به این دليل است که مردان  دارند بيشرری

 مروس  حد از ترنیيپا امنيت احساس گروه دو هر در درمجموع اما ؛ارت ا  بيشرری با گردشگران داشره اند

 .باشديم 0

 روستاییان امنیت احساس در تحقیق یهاشاخص از یک هر اثرگذاری میزان حلیلت

 احستاس ميتزان در تحقيتق یهاشتاخص از یتک هر اثرگذاری ميزان ارزیابي منظوربه مطالعه، این در

 مربتو  یهاداده بودن مناسب آزمون جهت است. شدهاسرفاده یدیيتأ عاملي تحليل آماری آزمون زا امنيت

 در تحقيتق یهاشتاخص از یتک هتر اثرگتذاری ميزان خصوص در تحليل مورد مرغيرهای یهمجموع به

 آزمتون معنتاداری شتد. استرفاده (KMO و Bartlett) تستت از عاملي تحليل شروع برای امنيت احساس

 کته عوامتل تمتام معناداری ميزان و 375 از بيشرر که KMO مناسب مقدار و %33 اطمينان سطح در بارتلت

 است. عاملي تحليل انجام برای موردنظر مرغيرهای مناس ت و هم سرگي از حاکي است 3735 زا کمرر
 

 معناداری سطح در بارتلت آزمون .7 جدول
 معناداری سطح آزادی درجه بارتلت مقدار KMO مقدار تحلیل مورد مجموعه

 333/3 111 15/1130 501/3 مردان

 1031 پژوهش، هاییافره مأخذ:
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 یهاشاخص از یک هر اثرگذاری ميزان ارزیابي به پرسشنامه از مسرخرج مرغير 03 از اسرفاده با ادامه در

 بررستي از حاصل نريجه شد؛ اردام یدیيتأ عاملي تحليلي ینمونه از گيریبهره با امنيت احساس در تحقيق

 درصتد و ژهویت مقتدار (1) جتدول رد .باشتديمت 11/5 واریان  درصد ميزان که دهدمي نشان مرغير، 03

 است. شدهارائه واریان 
 

 عامل هر واریانس درصد و ویژه مقدار عامل، نام .8 جدول
 واریانس درصد ویژه مقدار عامل نام ردیف

 11/5 25/2 امنیت احساس 1

 1031 پژوهش، هاییافره مأخذ:
 

 هتاآن عتاملي بتار که يموردبررس عوامل های گویه از یک هر عاملي بار ميزان (1) جدول در ادامه در

 بيشرر هاآن عاملي بار که ها گویه مابقي و گردید حذف عامل هر های گویه ليست از باشديم 5/3 از کمرر

 استت مشتاهدهرابل متذکور جتدول در آنچته بته توجه با .است شده آورده مذکور جدول در بود 5/3 از

 در منتزل گذاشرن خالي امنيت مزاحم، دافرا با برخورد هایگویه همچنين .اندشدهحذف هاگویه از تعدادی

 اهتالي و گردشتگران بتين نتزاع و درگيری ميزان گردشگر، توس  اخلاري موازین رعایت ،روزش انه طول

 از که است آن دهنده نشان که آوردند. دست به را عاملي بار بيشررین یيتنهابه زنان تردد در امنيت و روسرا

 داشتره منطقته امنيت بر را گذاری تاثير بيشررین مذکور های گویه گردشگری هدف روسراهای ساکنان نظر

 است.
 

 امنیت احساس های گویه عاملی بار .3 جدول

 یعامل بار ها گویه یعامل بار ها گویه

 37521 شب در خطر احساس 37531 گردشگر شرور افراد وجود از امنيت

 37115 احممز افراد با برخورد حذف هايرانونيب و انحرافات از امنيت

 37511 باغات و مزارع در امنيت احساس 37511 روسرا در نوامي  امنيت

 حذف گردشگران توس  واگيردار یهایماريب شيوع 37533 پلي  پاسگاه به آسان دسررسي

 37513 تصادفات مورد در امنيت احساس حذف گردشگر توس  مزارع تخریب از امنيت

 حذف شرور افراد حضور از ينگران حذف اموال و مال دزدی ميزان

 37521- مزارع در یسوزآتش از امنيت احساس حذف معاملات در یبردارکلاه

 حذف دخرران و زنان اشرغال از امنيت احساس حذف فصلي بيکاری احرمال
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 یعامل بار ها گویه یعامل بار ها گویه

 حذف ...و نژادی یهاتنش از امنيت احساس 37531 ريمري لوازم و پول داشرن همراه از امنيت

 37511 مذه ي توهين و تخریب حذف مخارج راحت نيتأم از رضایت

 حذف غری ه افراد با دوسران و ارت ا  37525 آن داخل لوازم و اتوم يل سررت

 حذف گردشگران توس  فحشا و فساد رواج 37110 خيابان و کوچه در امنيت

 37132 روسرا سنن و هاارزش به احررام 37121 یيتنهابه زنان تردد در امنيت

 37111 گردشگر توس  اخلاري موازین رعایت حذف مدرسه به کودکان فرسرادن تنها در امنيت

 37111 عمومي اماکن و ابانيخ و کوچه تميزی از رضایت حذف خلوت مسيرهای در زدن ردم زمان در امنيت

 حذف گردشگران و مردم بين مرقابل اعرماد ميزان حذف يراهنيب یهانيماش با تردد زمان امنيت

 37531 خودرو پارک امنيت حذف آبي منابع و معابر تميزی از ضایتر

 37113 روزش انه طول در منزل گذاشرن خالي امنيت 37532 گردشگر توس  روسرا بارزش آثار به زدن صدمه

 اهالي و گردشگران بين نزاع و درگيری ميزان

 روسرا
37111 

 حذف گردشگر معراد افراد از امنيت احساس

 37511 روسرا در غری ه افراد هب اعرماد

 1031 پژوهش، هاییافره مأخذ:
 

 پذیر گردشگر روستاهای در امنیت احساس تفاوت فضایی تحلیل

 تکنيتک از پتذیر گردشگر روسراهای در امنيت احساس تفاوت فضایي تحليل برای مطالعه ادامه در

WASPAS چنتد یريگميتصتم روش نرختا ا در توانتديم که پارامررهایي از یکي است. شدهاسرفاده 

 دو ترکيتب کته کننتديمت پيشتنهاد محققان این .هاستمدل این درت ميزان گيرد ررار موردتوجه مرغيره

 یهامتدل نرتایج درتت ميتزان(، zavadskas, et al. 2012: 3)ب ترد بالتا را آن درتت ميزان توانديم مدل

 يخوببته وزنتي( توليتد دل)مت WPS متدل و وزنتي( جمتع )متدلWSM شاخصه چند یريگميتصم

 نرتایج کته ررارگرفرته تحليتل متورد محققتان توست  ترکي تي یهامدل درت ميزان است. شدهشناخره

 هامتدل آن درتت ميتزان بتا مقایسه در ترکي ي یهامدل درت ميزان است. کرده ديتائ را آنان یهايبررس

 کته استت رایتج ترکي تي یاهمتدل از یکتي WASPAS متدل است. بالاتر بسيار شدن ترکيب از پيش

 متدل ایتن از حاصل جینرا همچنين و باشد داشره بالایي کارایي یريگميتصم پيچيده مسائل در توانديم

 یهامتتدل نیترشتتناخره و بهرتترین از WSM وزنتتي جمتتع متتدل باشتتد. برختتوردار بالتتایي درتتت از

 یتک کته استت شده تلاش WASPAS ترکي ي مدل در است. معياره چند مسائل حل در یريگميتصم
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 برابتری ستهم ترکي تي معيار این در که ؛شود کاربردهبه گزینه هر نهایي اهميت تعيين برای ترکي ي معيار

 شود داده هانهیگز نهایي ارزیابي برای WSP و WSM از

 شدهيطراح یهاشاخص اساس بر موجود وضع ماتری  تشکيل

 نورم سازی مقياس بي روش اساس بر موجود وضع ماتری  کردن اسراندارد

 فرمتول دو از دارد وجود منفي یهاشاخص هم و مث ت یهاشاخص هم يققتح این در که آنجایي از

 است. شدهاسرفاده کردن اسراندارد برای زیر

 1 تابع از مث ت یهاشاخص برای

 
 

 

 2 تابع منفي یهاشاخص برای

 

 

 FAHP روش از پتژوهش ایتن رد دهتي وزن یهاروش اساس بر هاشاخص از هریک وزن محاس ه

 است. شدهاسرفاده

 (0) تابع طریق از اوليه اسرانداردشده معيارهای مقادیر واریان  برآورد

     0 تابع                                                                                         

(5 ،1) توابع طریق از   

 

     1 تابع

 

 

 5 تابع
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 (1 ،1) توابع صورتبه هانهیگز یبندرت ه برای (ƍ) و (ʎ) مقدار محاس ه

 
 

 روستاها رتبه و Qi و λ محاسبه .10 جدول
 رتبه Qi λ Qi و λ محاسبه

 0 370221 371523 بوژان

 1 370112 371133 بهشت در

 13 372312 371111 غار

 2 370211 371522 رود

 3 372311 371110 سورند

 1 370011 371123 بوژاباد

 1 370151 371511 صومعه

 1 370115 371511 ميرآباد

 5 370113 371511 فوشنجان

 1 370153 371531 ریز برف

 1031 پژوهش، یهاافرهی من ع:
 

استت بته ایتن  امنيت نبيشرری دارای بوژآباد روسرای است مشاهدهرابل بالا جدول در آنچه به توجه با

گردشگران مذه ي است و هدف اصلي گردشگران زیارت امتام زاده موجتود در  دليل که این روسرا دارای

مي باشد زیرا این روسرا به دليل داشترن جاذبته هتای  امنيت نکمرری دارای غار روسرای و روسرا مي باشد

گردشگران با فرهنگ ها و سلایق و سنين مرفاوت است و معمولا این روسرا مورد توجته  مرنوع دارای انواع

در مجموع با توجه به امرياز نهایي به دست آمده از مدل واس پاس مي تتوان ایتن ری از جوانان است. بسيا

نکره را ذکر نمود که بين روسرای اول و روسرای آختر اخرلتاف کمرتری وجتود دارد و ميتزان امنيتت در 

 در یک سطح مي باشد.تقری اً روسراهای مورد مطالعه همه 
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 موردمطالعه روستاهای در پاس واس مدل نتایج .2 شکل

 

 هاشنهادیپ و یریگجهینت -1

 در امنيت نيتأم برای تلاش در همواره انسان است. مطرح انسان اساسي نيازهای از یکي عنوانبه امنيت

 افتراد از مرراکمتي حجتم یدربردارنتده کته زیسري مورعيت یک مثابهبه روسراها است. بوده خود زندگي

 کته بود خواهند خود ویژه کارکردهای ایفای به رادر صورتي در است، فردحصربهمن یهاجاذبه و گوناگون

 احستاس شتده سعي مطالعه این در دليل همين به شود ارزیابي ر ولي رابل حد در آن ساکنان نزد در امنيت

 دليتل بته نيشتابور شهرستران شتود. بررستي هسرند گردشگران هدف که روسراهایي در روسرایيان امنيت

 گردشتگران کشتور، اصلي ارت اطي راه کنار در یريررارگ همچنين و دارد که يخیتار و جغرافيایي مورعيت

 یدامنته در شتدنوارع دليل به شهرسران این روسراهای ميان این در کنديم جذ  خود سمت به را زیادی

 و بتومي گردشگران پذیرای سالانه ط يعي یهاجاذبه دیگر و مرعدد آبشارهای و سارهاچشمه وجود ،هاکوه

 مهتم مستائل از یکتي باشتد. متردم درآمدهای افزایش در مهمي عامل توانديم که هسرند زیادی يربوميغ
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 محلي مردم امنيت احساس و گردشگران حضور از مردم رضایت روسراها در گردشگری توسعه ٔ  نهيدرزم

 بتا و تحليلتي -توصيفي روش با محلي مردم امنيت احساس ارزیابي و تحليل به حاضر پژوهش که است

 بتين از .پتردازديمت گردشگری روسراهای در خانوار 111 از ساخره محقق یهاپرسشنامه تحليل از اسرفاده

 دارای اغلتب هسرند. زن درصد 1/51 و مرد افراد از درصد 3/11 يموردبررس روسراهای در پاسخگو 111

 دارنتد، رترار ستال 01-13 ستني گتروه در (درصد 5/02) پاسخگویان عمده و اند؛بوده ابردایي تحصيلات

 هسترند. گردشگر هزار 23 تا 13 دارای اغلب و ؛باشديم کيلومرر 23 تا 13 بين شهر از روسراها اکثر فاصله

 احستاس دارای محلتي جامعه که داد نشان موردمطالعه منطقه امنيت ميزان در نمونه تک تي آزمون بررسي

 شتاخص در امنيتت بيشتررین و اررصتادی امنيت شاخص در امنيت زانمي کمررین .باشنديم پایيني امنيت

 نس ت زنان که داد نشان مردان و زنان گروه دو در امنيت ميزان ميانگين مقایسه شد. مشاهده طييمح امنيت

 مروس  حد از ترنیيپا امنيت احساس گروه دو هر در درمجموع اما ؛دارند بيشرری امنيت احساس مردان به

 گذاشترن خالي امنيت مزاحم، افراد با برخورد های گویه عاملي تحليل نرایج به توجه با همچنين .باشديم 0

 و گردشتگران بتين نزاع و درگيری ميزان گردشگر، توس  اخلاري موازین رعایت ،روزش انه طول در منزل

 فضتایي تحليتل نرتایج آوردنتد. دست به را عاملي بار بيشررین یيتنهابه زنان تردد در امنيت و روسرا اهالي

 37011 قدار به دست آمدهم با بوژآباد روسرای که دهديم نشان نمونه روسراهای در امنيت احساس تفاوت

 امنيتت احساس کمررین یدارا 37231 مقدار به دست آمده با غار روسرای و امنيت احساس بيشررین یدارا

. در مجمتوع استت بتوده گردشگران امنيت حساسموردا در اکثراً ر لي تحقيقات کهنیا به توجه با هسرند.

باید گفت حضور گردشگران در روسراهای هدف گردشگری منطقه منجر به کاهش سطح احساس تمنيت 

در بين مردم محلي شده است. بر این اسا مردم محلي احساس براین دارند که ميتزان جترایم مخرلتف  در 

 احستاس دارای روسترایيان کهنیا به توجه باست لذا روسراها به واسطه حضور گردشگران افزایش داشره ا

 موردمطالعته منطقته در گردشتگری امنيتت به تود بترای .هسترند گردشگران وجود لحاظ به پایيني امنيت

 .گردديم ارائه زیر هاشنهاديپ

 منجتر کته خود پرخطر رفرارهای از که شود انجام گردشگران یسازفرهنگ برای ت ليغاتي یهابرنامه 

 شود. یريجلوگ ،شوديم مقصد روسراهای در امنيت ميزان اهشک به

 ماننتد) امنيرتي زیرستاخري ختدمات کته استت نيتاز روسراها در امنيري خدمات کم ود به توجه با 

 یابند. به ود و توسعه گردشگری هدف روسراهای در پلي ( هایدکه و هاپاسگاه
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 انفرادی هایگردش کاهش و منطقه در خانوادگي گردشگری توسعه برای تشویق 

 حتل در گردشتگران بته يرستانخدمات جهت طالعه موردم منطقه در نهادمردم هایتشکل ایجاد 

 گردشگران. احرمالي مشکلات
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