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 چکیده

امنیت و توجه به آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماایی، سیاسای و مقولة : اهداف

لاا  امنیات در عانعت ی اسات  مگردشارر ةتوساعاز یواما  مهام  محیطی يکای

توساعة و  گردشرر بکه به افزايش جذ گردشرری، احساس امنیت گردشرران است

تحلی  فضايی احساس امنیات  ،هدف تحقیق حاضرکند  میمقصد گردشرری کمک 

 گردشرری در شهر ساری است توسعة آن بر  ثیرتأگردشرران و 

تحلیلی و  -روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توعیفی روش:

یدانی استفاده شاده آوری اطلایات از روش استنادی و مهمبستری است  برای جمع

 6931آماری تحقیق شام  گردشرران ورودی به شهر سااری در ساال جامعة است  

گیری در دساترس ینوان حجم نمونه و با استفاده از روش نمونهنفر به 944بوده که 

های آمااری انتخاب شدند  اين تحقیق با تکیه بر تکنیک تاپسیس خاکستری و روش

گردشارری در توساعة آن بار  ثیرأتات گردشارری و به تحلی  فضايی احساس امنی

 مناطق شهر ساری پرداخته است  

                                                 
ريزی گردشرری دانشراه آزاد نامهجغرافیا و بررشتة کارشناسی ارشد مريم درخشی در  ةناممقاله مستخرج از پايان اين *

 ةگانتحلی  فضايی امنیت گردشرری در مناطق سه»نیا با ینوان به راهنمايی دکتر زهرا شريفی است و اسلامی واحد ساری

  انجام شده است  «شهر ساری
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از نظر  6منطقة تکنیک تاپسیس خاکستری نشان داد که يند آفرنتايج ها/ نتایج: یافته 

در  4منطقة ترين سطح و در پايین 9منطقة گردشرری در بالاترين و توسعة شاخص 

  Kای باا توجاه باه مادل تحلیا  خوشاه وضعیتی متوسط قرار دارد  از سوی ديرار

منطقة در بالاترين و در  4و  6منطقة مشخص شد که به طور کلی احساس امنیت در 

دهاد کاه قرار دارد  نتايج تحلی  رگرسیون نشان می مطلوبیت ترين سطحدر پايین 9

گردشارری در ساطح توساعة مالی بار  -روانی و اقتصادی-احساس امنیت اجتمایی

 اثرگذار بوده است  46/4معناداری 

ی به دست آمده حاکی از آن است که هرچاه از شامال، بارب، هايافتهگیری: نتیجه

کنیم احساس ( حرکت می9منطقة ) ( به سمت جنوب 6و 4منطقةشرق و مرکز شهر)

سطح  یتدوين راهکارهايی برای ارتقا ،بنابراينشود  تر میامنیت گردشرران ضعیف

  گردشرری ضروری است توسعة های و برنامه مديريت ةزنجیر درامنیت احساس 

 گردشرری، تکنیک تاپسیس خاکستری توسعة امنیت، احساس امنیت،  :هاکلیدواژه

 مقدمه .2

ثیرگاذار بار عانايع سانتی، أدر بازار گردشارری در حاال گساترش و بحاران اقتصاادی ت

شاود  بارای نظر گرفته میگردشرری به طور فزاينده به ینوان نوشدارو برای اقتصاد شهری در 

پايدار گردشرری یوام  کلیدی زيادی وجود دارد که بايد در نظر گرفتاه شاود  یلااوه توسعة 

بر یواملی مانند رشد پوياای ماديريت، تغییار اقلایم، کااهش فقار و حمايات بارای حفا ات 

، 4461، 2)مابی، تکائو، کنستانتین، چتاو و تسایو حیاتی داردجنبة گردشرران و ساکنان، امنیت 

(  بیش از هر فعالیت اقتصادی ديرر موفقیت يا شکست مقصد گردشرری به توانايی 142ص  

)فطاری امیار، اساماوی  محیط امن و مطمئن بارای بازديدکننادگان وابساته اساتارائة آن در 

(  و هر مقصد گردشارری کاه ايان مسائولیت را نادياده 649، ص  4461، 2اسمایی  و پوسی

، ص  4464، 1)باوکی دست آوردن دلار توريستی باز مای ماناده يد برای ببریرد از رقابت شد

تارين گیری حرکات گردشرری امنیات از اساسای(  در بین یوام  درونی و بیرونی شک 941

گیرند کجاا و چطاور در گیری برای یزيمت تصمیم مییوام  است  گردشرران قب  از تصمیم

                                                 
1. Mawby, Tecău, Constantin, Chţu & Tescşiu  

2. Fitri Amir, Ismawi Ismail & Poh See 

3. Boakye 
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تجربه زيست يا تصاوير ههنای نتیجة امنیت يا سئلة ميک مکان امن تعطیلاتشان را سپری کنند  

مهمی را در تعیاین محا  تعطیلاات  نسبتا باشد و نقشمی ،شخصی که آن را تجربه کرده است

بخاش بازدياد مثبت و رضايتتجربة (  11، ص  4443، 2)سچی  میش و يونلیوونن کندايفا می

  گردشرری در آينده است کنندگان يک شاخص خوب از قصد توريستی دوباره به يک مقصد

ها آن را به ديرران توعیه کنناد نیاز یلاوه بر اين، تأثیر مثبت و معناداری بر اين احتمال که آن

، ص  4462، 4)جارج و باوينزشاود دارد و اين موجب تحريک تقاضای گردشرری بالقوه مای

212   ) 

شاوند محلی میة جامعهای زندگی متفاوتی وارد های فرهنری و سبکگردشرران با ارزش

هاا و سابک ها و فرهنگهای منحصر به فردی دارد  اين شکاف بین ارزشها و سبککه ارزش

تواند هام امنیات گردشارران و محلی اگر به درستی پر نشود، میجامعة زندگی گردشرران و 

شاود کاه باین تار مایمیزبان را به خطر انادازد  ايان درگیاری زماانی بایشجامعة هم امنیت 

 ران و مردم بومی از نظار اقتصاادی و اجتماایی تفااوت فراوانای وجاود داشاته باشادگردشر

(  اماروزه گردشارران 969، ص  6932)رمضان زاده لسبوئی، اکبريان رونیزی و رمضاانی فار، 

توانناد باه طاور ها مایآن ،های بسیاری برای گذراندن تعطیلات و سفر در اختیار دارندفرعت

های متفاوتی که مشکلات امنیتای مهمای نادارد جاايرزين کنناد  مکان بالقوه مقصد ناامن را با

هاا، مشاکلات امنیتای پديادار شاود معمولاا هنرامی که در مقاعد گردشرری يا مجااورت آن

)ريپناک و  کاهش تعداد گردشرران واردشده را در نواحی وسیع تحات نفاوه آن در پای دارد

هرهای کشاورهای پیشارفته دنیاا باه (  اهمیت گردشرری در شا42-41عص  ، 4461، 9مکنچ

فزاری نظیر بهبود مراکز اقامتی، حما  ا)سخت هاحدی است که شهرداران در ايجاد زيرساخت

هاای جدياد جاهباهبیاره(،  مین امنیات وأافزاری نظیر افزايش مشارکت، تو نرمبیره و نق  و 

شاکوهی و عامدی، )رهنماا، اجازا   کننادتوريستی و معرفی شهر خود با يکديرر رقابت می

در انجمان اروپاا نیااز باه رفاع مساائ  جارم و امنیات در  ،(  به طاور مثاال641، ص  6939

 گردشرری شهری، برای امنیت شهری به رسمیت شناخته شده است 

                                                 
1. Seçįlmįş & Ünlüönen 

2. George & Booyens 

3. Repnik & Mekinc 



 امشمارة سیای                                          مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                               631
 

اروپا با تمرکز بر شهرهايی کاه گردشارری ويیگای مهام پروژة اين در نوع خود نخستین  

)ماابی، تکاائو،  رری و امنیات مطارش شاده اساتست برای رسیدگی به گردشاا هااقتصاد آن

ای امنیات (  به طور کلای ممکان اسات در جامعاه141، ص  4461، 6کنستانتین، چتو و تسیو

-  گاهی ممکان اسات نااامنینکنندولی افراد در آن جامعه احساس امنیت  ؛وجود داشته باشد

نی ماوارد و مصااديق زماا، ولی مردم احساس امنیت کنناد؛ هايی در جامعه وجود داشته باشد

)هزارجريبای، کشاوری چرمای و  کنناداما ماردم احسااس نااامنی مای؛ ايجاد ناامنی کم است

 (   9، ص  6939فاروقی، 

کاه ايان دو  استبلکه احساس امنیت ؛ نه خود امنیت شودمیچه در اين تحقیق بررسی آن

نیسات؛  ناسابیهای امنیتی شهر ساری در وضاعیت ناممتفاوت از يکديررند  هر چند شاخص

هاای ماورد نیااز بارای بررسای احسااس ولی در شهر ساری به دلی  کمبود يا نبود پايراه داده

هاای گردشارری گردشرری، کمتر به آن توجاه شاده اسات و فعالیات ةامنیت آن هم در زمین

)نظیر حما  و  افزاریهای اخیر ابلب مربوط به اقدامات سختدر سال خصوعاگرفته عورت

)نظیر  ها و فضای سبزايجاد پار  بیره ()ايجاد تقاطع بیرهمسطح در میدان خزر و نق  داخلی

ريزان شهری و مديران گردشرری از پار  مل  و بیره( بوده و محققان مختلف از جمله برنامه

  انداين امر بفلت کرده

هاای افزايش گردشرران و به تبع آن موفقیت طرشزمینة تواند احساس امنیت میبنابراين،  

های داخلی و خارجی را باه دنباال داشاته باشاد  از ساوی گردشرری و جذب سرمايهتوسعة 

ديرر شهر ساری به دلی  قرارگیری در مسیر گذر تهاران و بارب اساتان مازنادران باه مشاهد 

های تاريخی، فرهنری و طبیعی، ساالانه پاذيرای گردشارران بسایاری باا مقدس، وجود جاهبه

اين تحقیق با هدف مطالعاه بار تحلیا  فضاايی احسااس    بنابراين،استهای متفاوت فرهنگ

گردشرری به دنباال فاراهم توسعة شهر ساری و اثر آن بر  ةگانامنیت گردشرری در مناطق سه

ورود ساالانة آوردن بستری جهت افزايش مدت اقامات و مانادگاری، رضاايتمندی و افازايش 

هاا الؤگويی باه ايان ساحاضر به دنبال پاسختحقیق  ،گردشرران به شهر ساری است  بنابراين

شهر ساری چرونه اسات   ةگانتوزيع فضايی احساس امنیت گردشرری در مناطق سه که است

 ای وجود دارد شهر ساری رابطه ةگانگردشرری در مناطق سهتوسعة آيا بین احساس امنیت و 

                                                 
1. Mawby, Tecău, Constantin, Chţu & Tescşiu 
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 تحقیق پیشینة .2

المللی مساافران زن از بررسی در  بین( در 4461)6فطری امیر، اسماوی اسمایی  و پوسی

دهنادگان راه رفاتن در اطاراف درعاد از پاساخ 33 ،امنیت و ايمنی در کوالالامپور بیان داشتند

درعاد  61اند، در حالی که اين در  در طول شاب تاا در روز بسیار امن دانسته را کوالالامپور

ان و ترافیاک جااده موجاب دهنادگپاسخ زنی و سرقت نررانی اعلیجیبکاهش يافته است  

هاا از ( در تحقیقای باه بررسای در  توريسات4462)4بود  جرج و بوينزاحساس ناامنی آنان 

بزرگ کیا  تااون پرداختناد  نتاايج تحقیاق منطقة ايمنی و امنیت در طی زمان تور شهری در 

یات درعد( در طی زمان تور شهری احساس ايمنی و امن 19) گوياننشان داد که اکثريت پاسخ

گويان بیاان درعد پاسخ 34ها از تور شهری خود راضی بودند و درعد بازديدکننده 39کردند  

های تحقیقای دونالدساون و ها تور شهری را به ديرران توعیه خواهند کرد  يافتهداشتند که آن

المللی از امنیت و ايمنای ( در خصوص بررسی نظر و احساس بازديدکنندگان بین4443)9فريرا

دهنادگان از امنیتشاان قبا  از سافر باه قای جنوبی آشکار کرد که بیش از يک سوم پاساخآفري

آفريقای جنوبی نرران بودند، نواحی تجاری مرکزی شهرهای کی  تاون و ژوهانسبورگ ترس 

دهندگان قربانی جرم و جنايت درعد پاسخ 1ها بازديد کردند و هايی بود که آنآورترين مکان

دهنادگان در  مثبات بازديدکننده نشان داد که پاساخ 293 از بررسی در (4449)2بودند  جرج

ها در زمان بیرون رفتن پس از تااريکی و اساتفاده اگرچه آن ؛اندمنطقی از ايمنی و امنیت داشته

در ( 6939) اناد  مناوچهری و مناوچهریکاردهنق  یمومی شهر احساس ناامنی می و از حم 

به افازايش احسااس امنیات  از نقش و یملکرد نیروی انتظامی بیان داشتند که رضايتتحقیقی 

)تماي  به سفر مجادد  گردشرریتوسعة و موجب کنند اجتمایی و فردی گردشرران کمک می

( در تحقیقای 6934) شود  امین بیادختی و شاريفیگردشرری به ديرران( میمنطقة و معرفی 

ثیرپاذيرترين أکماک ت یهاای راهنماااها هار داشتند که حضور نیروی انتظامی و استقرار پايرا

مین امنیت اجتمایی گردشرران نوروزی به شاهر سامنان أشاخص یملکرد نیروی انتظامی در ت

( در تحلیا  ابعااد مختلاف امنیات در محورهاای 6934) است  نساترن، شااهیوندی و باباائی

                                                 
1. Fitri Amir, Ismawi Ismail & Poh See 

2. George & Booyens 

3. Donaldson & Ferreira 

4. George 
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تی باین گردشررپذير شهر اعفهان به اين نتیجاه رسایدند کاه در بعاد امنیات اجتماایی تفااو

وجود ندارد  گلشایری اعافهانی، رکان رود و بازار اعفهان گردشرری جلفا، زايندهمحورهای 

( با واکاوی فضاايی امنیات گردشارران سالامت در ابعااد 6932) الدين افتخاری و پورطاهری

جانی و مالی و رفتاری در روستاهای آبررم ايران نشان دادند که گردشرران سالامت  -فیزيکی

اما میزان آن بین مناطق مختلف يکسان نبود به طاوری کاه امنیات  ؛ر امنیت داشتنددر طول سف

در جنوب برب و جنوب شرق نسبت به ساير مناطق کمتر بود  شاهیوندی، ريیسای واناانی و 

ای بر روی گردشرران خارجی واردشده باه شاهر اعافهان در ساال ( در مطالعه6934سلطانی)

مسافرتشاان باه شاهر اعافهان باه دلیا  انریزة درعد آنان  46به اين نتیجه رسیدند که  6933

و تماي  دارند مجددا به اين شهر مسافرت کنناد  رباانی،  استوجود امنیت اجتمایی و روانی 

رساانی ( در پیوهشی بیان داشتند که بین خادمات6934) شاهیوندی، دهقان نیا و نا رحضرت

ظامی در فضاهای گردشرری شهر اعافهان و پلیس و حضور فیزيکی زياد نیروهای امنیتی و انت

مسافرت مجدد آناان انریزة اجتمایی، امنیت جانی و مالی گردشرران خارجی و  -امنیت روانی

( در تحقیقای 6934) معنااداری وجاود دارد  خورشایدی و پاورجعفریرابطة به شهر اعفهان 

ر کشور توانساته اين عنعت دتوسعة ا هار داشتند که از ديدگاه متخصصان عنعت گردشرری 

زدايای را فاراهم موجبات افزايش امنیت اجتمایی، انسجام فرهنری، نظم اجتمایی و محرومیت

( نشان 6939) عادقی یمروآبادی، گوگردچیان، شهبازی و سیفی کفشرری ایآورد  در مطالعه

و یناوان ياک یاما  اختلاال امنیات شويی بهگردشرری نیازمند مبارزه با پولتوسعة که  ندداد

( نشاان داد 6939) های تحقیق بخارايی، شربتیان و احمدیگردشرری خواهد بود  يافتهتوسعة 

که بین افزايش امنیت در فضاهای یمومی، یملکرد بهینه و باه موقاع پلایس در هنراام خطار، 

ای و میزان امنیات آموزش نیروی انسانی متخصص جهت راهنمايی گردشرران، تبلیغات رسانه

( 6932) معناداری وجود دارد  مويدفر و تقاوايیرابطة شهر مشهد ان به کلاناجتمایی گردشرر

امنیت گردشرران در ابعاد  یبیان داشتند که بین مديريت بحران گردشرری در شهر يزد و ارتقا

 ایمعنااداری وجاود دارد  در مطالعاهرابطاة سیاسی، اقتصاادی و رفتااری  -کالبدی، اجتمایی

 -پلیسای، قاانونی -ماالی، روانای -که امنیت اقتصادی ند( نشان داد6939) اسماییلی و کیانپور

هاای جاذب گردشارران لفاهمؤترين بهداشتی از مهم -نق  و بذايی و ای و حم اداری، جاده

( در تحقیقی نشان دادند که درعاد 6932) زادهزاده، مسلمی و حسینالمللی است  اسمایی بین
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دانند  بالب تحقیقات دارای امنیت اجتمایی نسبتا خوبی می بالايی از گردشرران، شهر تبريز را

کاه شده يا احساس امنیت را در مفهوم کلی و يا در قالب يک يا دو بعد، تنها از منظار آنانجام

  در انادکاردهآيا احساس امنیت در مقصدها و محورهای گردشرری وجود دارد يا نه  بررسی 

 لا از يک سو با استفاده از تکنیک جديد احسااس امنیاتاين کار پیوهشی بنا بر آن است که او

)در قالب ابعاد اجتمایی و روانی، اقتصاادی و ماالی و کالبادی و محیطای( و از ساوی ديرار 

بین احسااس رابطة و ثانیا  شودشهر ساری تحلی  فضايی  ةگانسهگردشرری در مناطق توسعة 

    شودگردشرری نیز بررسی توسعة امنیت و 

   تحقیق سیشناروش .1

 تحقیقروش . 2. 1

پیوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش و ماهیات توعایفی، تحلیلای و 

باه شاهر  6931اند کاه در ساال آماری تحقیق تمامی گردشررانی بودهجامعة همبستری است  

شود که خوب است محقاق هايی ارائه میاند  گاه برای حجم نمونه حد نصابساری سفر کرده

ها را در نظر داشته باشد تا حداق  حجم نمونه از آن کمتر نشاود  در آننمونة تخمین حجم  در

، 6931)حااف  نیاا،  نفر اسات 644ياب و پیمايشی حداق  حجم نمونه  ةتحقیق توعیفی زمین

هاای در اين تحقیق به دلی  ثابت نبودن تعداد گردشرران در زمانبنابراين، (  612-611عص  

-نفار باه 644شهری منطقة )در هر  تخمین شخصی برای برآورد حجم نمونه مختلف از روش

( و دهنادتحقیق را تشکی  مینمونة حجم  گردشرر 944که در ک   ینوان نمونه انتخاب شدند

ها، مراکز تجمع و بازديد گردشرران جهات گیری در دسترس با مراجعه به هت از روش نمونه

 ای و میادانیها از روش کتابخاناهست  برای گردآوری دادهها استفاده شده انامهتکمی  پرسش

ای( بهره گرفتاه شاد  باه منظاور تعیاین گزينهساخته در طیف لیکرت هفتمحقق ةنام)پرسش

نامه از نوع عوری بر اساس ا هار نظر عاحبنظران گردشرری و جهات بارآورد روايی پرسش

و  36/4متغیر احسااس امنیات باا ضاريب  )پايايی پايايی از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد

گوياه در ساه  49(  متغیر مستق  احساس امنیت با تأيید شد 13/4گردشرری با ضريب توسعة 

گردشارری وابستة توسعة بعد اجتمایی و روانی، اقتصادی و مالی و کالبدی و محیطی و متغیر 

شهر، افزايش مدت اقامات و )پیشنهاد سفر به دوستان و اقوام، تصوير ههنی مثبت از  گويه 2با 
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توساعة در ايان تحقیاق منظاور از   شادارزياابی  ماندگاری و تماي  به بازديد مجدد در آينده(

و تبلیا  مقصاد گردشارری توساط  شادهمطالعاهمنطقاة گردشرری تماي  و بازديد مجادد از 

جهات در طور که طبق تحقیقات متعدد احسااس امنیات یاما  اعالی همان  گردشرران است

)میانرین، انحراف معیاار(  ها از آمار توعیفیبرای تجزيه و تحلی  داده ق گردشرری است رون

احساس امنیت در مناطق سه  مطلوبیت )تعیین سطح Kای )مدل تحلی  خوشه و آمار استنباطی

توساعة احسااس امنیات و رابطاة )ارزياابی  شهر سااری(، ضاريب همبساتری پیرساون ةگان

)تعیین میزان اثر مجموع متغیرهاای مساتق  احسااس  متغیرهدگردشرری(، رگرسیون خطی چن

توساعة وابساتة محیطای( بار متغیار  -ماالی و کالبادی -روانای، اقتصاادی -)اجتمایی امنیت

گردشرری در مناطق شاهر توسعة )تحلی  فضايی  گردشرری( و از تکنیک تاپسیس خاکستری

   شد  استفاده Arc Gisو   Spssافزارساری( با استفاده از نرم

 ای خاکستریتحلیل رابطه. 2. 2. 1

اکناون در  و کارد مطارشتئوری خاکساتری را  6334در سال برای اولین بار پرفسور دنگ 

گیری کاربرد دارد  در ادامه ابتدا بینی، کنترل سیستم و تصمیمهای گوناگونی از قبی  پیشحوزه

و ایاداد خاکساتری در  به برخی از تعاريف اساسی سیساتم خاکساتری، مجمویاه خاکساتری

تصامیم  ةئلبه کارگیری اين مفهوم برای ح  مسا نحوةتئوری خاکستری پرداخته شده و سپس 

 شده است   ئهگیری ارا

 مفاهیم اساسی تئوری خاکستری. 2. 2. 1

شود که حاوی اطلایات بیر قطعی اسات ینوان سیستمی تعريف میسیستم خاکستری به -

 شود  متغیرهای خاکستری بیان می ایداد خاکستری ووسیلة که به 

خاکساتری مجمویة يک مجمویه مرجع جهانی باشد، در اين عورت  Xفرض کنید که  -

G  ازX  شود:به عورت زير تعريف می  و  بر حسب دو ضابطه 

 

,                                            
                                  

 و  ایتاارين یملیااات رياضاای باار روی یاادد خاکسااتری بااازهمهاام - 

 :است   

    رابطة )4(                                                      

 (6) ةرابط
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 :شودعورت زير محاسبه میو طول يک یدد خاکستری نیز به 

    رابطة )9(                                                                        
 شود:گونه بیان میاين  امکاندرجة   و  برای دو یدد خاکستری -

,  where    =l(                                   رابطة )2(   (
 تاپسیس خاکستری. 1. 2. 1

 ةگانابندی منااطق ساهدر اين پیوهش از يک رويکرد مبتنی بر تئوری خاکستری برای رتبه

  در ايان پایوهش فارض شاده ايمکردهگردشرری استفاده توسعة شهر ساری از نظر شاخص 

 و  استمنطقه  mای از مجمویه است که

متغیرهای زبانی و ایداد خاکستری متنا ر با آن را نشان می  6بردار وزن معیارها است  جدول 

 دهد   
 

 متغیرهای زبانی و اعداد خاکستری متناظر با آن -2جدول 

 4443، 6جديدی، يوسف، فیروزی و هانگ :خذأم

در  خاکستری متناظر با آنمتغیرهای زبانی و اعداد 

 ارزیابی گزینه ها بر اساس معیارها

متغیرهای زبانی و اعداد خاکستری متناظر با 

 آن در وزن دهی به معیارها

 مقیاس عدد خاکستری مقیاس عدد خاکستری

 (VLخیلی کم) [6/4   4/4] (VPخیلی ضعیف) [4،6]

 (Lکم) [9/4   6/4] (Pضعیف) [6،9]

 (MLنسبتا کم) [2/4   9/4] (MPنسبتا ضعیف) [9،2]

 (Mمتوسط) [1/4   2/4] (Fمتوسط) [2،1]

 (MHنسبتا زياد) [1/4   1/4] (MGنسبتا خوب) [1،1]

 (Hزياد) [3/4   1/4] (Gخوب) [1،3]

 (VHخیلی زياد) [4/6   3/4] (VGخیلی خوب) [3،64]

 

 زير خلاعه شده است: هایها در گامبندی گزينهمراح  اجرای مدل پیشنهادی برای رتبه

کاه تعاداد وزن معیارها: با فرض ايانکردن گیرندگان و مشخص   تشکی  تیم تصمیم6گام 

 زير برآورد کرد رابطة توان با ( را می، وزن معیارها)استنفر  Kتصمیم گیرندگان 
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       رابطة )1(                                                     

ها در هار   استفاده از متغیرهای کلامی برای مشخص کردن وضعیت هر يک از منطقه4گام 

توان ارزش هر کدام از مناطق را در هر ياک از معیارهاا باا کدام از معیارها: پس از ارزيابی می

  کرد زير برآوردمعادلة توجه به 

    رابطة )1(                                                       

های زبانی مبتنی یبارت است از متغیر که  D  ساخت ماتريس تصمیم خاکستری 9گام 

 (1رابطة ) بر ایداد خاکستری

  نرمالايز کردن ماتريس تصمیم خاکستری برای تغییر معیارهای گونااگون مسااله باه 2گام  

معیارهاا: باا نرماال کاردن مااتريس تصامیم مقايسة جهت  گیری مشتر واحدهای قاب  اندازه

که برای معیارهاايی ( 3رابطة ) گیرد[ قرار می4،  6]فاعلة خاکستری تمام ایداد خاکستری در 

 شود:به عورت زير محاسبه می از جنس سود 

{  رابطة )3(                  {

 شود:به عورت زير محاسبه می  ی از جنس هزينه یبارتو برای معیارهاي

{      رابطة )64(                    {

  
 ( 66رابطة ) موزونشدة   تشکی  ماتريس تصمیم خاکستری نرمالايز1گام 

گزيناه  mجاع: بارای مرگزيناة ینوان ل( آن بهآل و ندير)بیرايدهآ  تعیین جواب ايده1گام 

 تواند به عورت زير محاسبه شود ل و ندير آن میآ، جواب ايدهشدهبررسی

 

 رابطة )64(                                                         

   

           رابطة )69(                                            

ل باا آيادهاو جاواب  شادههاای مقايساهدرجه امکان خاکستری بین گزيناه ة  محاسب1گام 

 تر، بهتر است زير که در اين رابطه مقدار کوچک ةاستفاده از رابط

}=     رابطة )62(                                
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و جاواب  شادههای مقايسهمکان خاکستری بین گزينهادرجة زير رابطة   با استفاده از 3گام 

 کنیم که در اين رابطه مقدار بزرگتر، بهتر است ندير را برآورد می

}=       رابطة )61(                               

 :زيررابطة  ل با استفاده ازآ  تعريف شاخص نزديکی نسبی هر گزينه نسبت به جواب ايده3گام 

      رابطة )61(                                                                                           

را داشته باشد، ارجح است  بر اسااس  ترين ای که کمها: منطقهبندی گزينه  رتبه64گام  

گردشرری از میان مناطق ساه توسعة ين منطقه را به لحاظ شاخص توانیم بهترفرمول بالا ما می

 ( 116-119  عص ،4443، 6)جديدی، يوسف، فیروزی و هانگ شهر ساری انتخاب کنیمگانة 

 شدهمنطقة مطالعه. 2. 1

 19شهر ساری مرکز استان مازندران و شهرستان ساری اسات  ايان شاهر در طاول شارقی 

و ارتفاع متوسط آن از سطح درياا  دقیقه واقع شده است 92درجه و  91درجه و یرض شمالی 

شمال به جويباار و از جناوب باه از  قائمشهر،از برب به  ،نکااز شرق به   استمتر  24حدود 

شهر سااری شاام    (41 ص  ،6932)مهندسین مشاور مازند طرش، مصوب است متص   کیاسر

ناحیه و مرکز، شمال و برب شاهر،  1مشتم  بر  6 ةمنطق :که یبارتند از استشهری  ةسه منطق

اراضی شهر سااری کلیة ناحیه و  4شام   9منطقة شرقی شهر و  ةناحیه و نیم 2شام   4منطقة 

مهندساین مشااور مازناد طارش، ) گرگان را در بر می گیارد -واقع در جنوب ري  آهن ساری

ی نشاان شهر ساار ةگانهای کلی مناطق سهويیگی 4(  جدول 623-614عص  ،6932مصوب 

 می دهد 
 شهر ساری ةگانهای کلی مناطق سهویژگی -2جدول 

 6932خذ: مهندسین مشاور مازند طرش، أم  

 منطقه
 مساحت

 )هکتار(
 جمعیت

بعد 

 خانوار
 موقعیت جغرافیایی

تعداد نواحی 

 شهری

 1 مرکز، شمال و برب شهر 1/9 19312 3/6121 6منطقة 

 2 شرق شهر 1/9 643334 6/6142 4 ةمنطق

 4 گرگان -یآهن سار  يجنوب ر یاراض 3/9 31616 1/391 9 قةمنط
 

                                                 
1. Jadidi, Yusuff, Firouzi & Hong 



 امشمارة سیای                                          مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                               442
 

 . مبانی نظری تحقیق4

 . مفهوم امنیت و احساس امنیت 2. 4

امنیت به معنای ايمن شدن، در  فرهنگ معینتعاريف متفاوتی از امنیت ارائه شده است  در 

یز امنیات را در اماان ن فرهنگ یمید(  431، ص  6931)معین،  بیمی آمده استامان بودن و بی

(  لاارونی ماارتین 633، ص  6913)یمید،  بودن، ايمنی، آرامش و آسودگی تعريف کرده است

 دانادبخش میآن را رهايی نسبی از تهديدات زيان 6مورزای امنیت را تضمین رفاه آتی و جان 

باودن،  تاوان امنیات را متارادف باا در اماانمی ،(  بدين ترتیب643، ص  6934)هزارجريبی، 

 ،بیم و هاراس در تضااد کاما  اسات  بناابراين ،ايمنی، آرامش و آسودگی دانست که با ترس

امنیت و به تعبیر بهتر احساس امنیت، از نیازهاای مهام هار فارد در زنادگی اجتماایی بارای 

، 6934)زياری، مهدی و مهاديان بهنمیاری،  دستیابی به آرامش، اطمینان و کیفیت زندگی است

شاود  بعاد یت اجتمایی دارای دو بعد است که شام  بعد یینی و بعد ههنی مای(  امن43ص  

هماان احسااس برگیرنادة یینی يک امر محاسباتی بر مبنای رياضی و احتمال و بعد ههنای در 

)انتظااری،  شاوداجتمایی ياد می -روان شناختیپديدة ینوان امنیت اجتمایی است که از آن به

-(  احساس امنیت یبارت از نویی ههنیات و جهات66، ص  6932اسدپور و احمدی آهنگ، 

نسابت باه یادم  ،بخاش( شاهروندانکنناده و آراماشبخش، قانع)رضايت گیری روانی مثبت

های ثیرگذاری حضوری و بروز رويدادها و وقايع ضدامنیتی در شرايط فعلی و آتی در حوزهأت

)احمادی و  امنیت سرزمینی استامنیت اجتمایی، ثبات سیاسی، انسجام هويتی، يکپارچری و 

جامعاة توساعة کند که به طور ماوازی باا ( استدلال می4466)4(  کورز93، ص  6939احیايی، 

ینوان يک موجاود زناده تواند بهکند  مفهوم امنیت میانسانی در  احساس امنیت نیز تغییر می

 ( 49، ص  4461، 9کنچ)ريپنک و م به نظر برسد که با تکام ، به طور مداوم رشد و تغییر کند

 . رویکردهای نظری به امنیت2. 4

هاا باه ياک خارده برای امنیت اجتمایی چهار بعد قائ  است که هر کادام از آن 2پارسونز

تاوان باه تحقاق امنیات در ها مایشوند و از برآيند برخورداری از آنسیستم جامعه مربوط می

                                                 
1. John. E. Mowers 

2. Kurez 

3. Repnik & Mekinc 

4. Parsons 
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ی، حقوقی، قضايی و فرهنری به ترتیب سطح جامعه امید داشت  امنیت مالی و اقتصادی، سیاس

در نظام فکری پارسونز ضروری هستند  فقدان هر يک از اين ابعاد جامعاه را در کلیات خاود 

م با آرامش و اطمینان خااطر لاازم أای توبرای داشتن جامعه ،بنابراين  دچار یدم تعادل می کند

در برابار خطرهاا را امنیات  مصاونیت 6است به هر چهار بعد امنیت توجه شود  آنتونی گیادنز

ای کاه دهند؛ باه گوناهدو روی يک سکه را تشکی  می« خطر و امنیت»نامیده است  در نظر او 

وقتی امنیت وجود دارد خطر رخت برمی بندد و بالعکس، هنرام دست و پنجه نارم کاردن باا 

عاورت  ینوان يکی ازخطر، امنیت مغشوش و پنهان است  سپس او به طرش امنیت وجودی به

های مهم امنیت پرداخته و از ضرورت امنیت وجودی برای مقاومت در برابر هجوم گساترده و 

اعطلاش امنیت اجتمایی را  4مخاطرات نهادهای مدرنیته سخن گفته است  باری بوزان ةسابقبی

به کاار بارد  امنیات اجتماایی تنهاا يکای از  مردم، دولت ها و هراسبرای اولین بار در کتاب 

هاای ايان رويکارد بعدی او به فرضیه امنیت است  ديرر بخشرويکرد پنج ةگانای پنجهبخش

 «   امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی و محیطی»یبارتند از: 

دهد که همساو باا تعرياف باوزان اسات  تعريفی از امنیت اجتمایی به دست می 9ال ويور

های اساسی خود در برابار ويیگیامنیت اجتمایی به توانايی جامعه برای حف  »گويد: ويور می

(  13-36، عاص  6932)بااپیری،  شرايط متحول و تهديدات واقعی يا احتمالی مرباوط اسات

پردازان شهرسازی است که در تبیین امنیت شهری به تعام  فضای فیزيکی و نظريهاز  2جیکوبز

ی لی در ايجاد محیطینوان یامسازد و بر فعال بودن فضا بهفرايندهای اجتمایی که محیط را می

 ة(  نظريا631، ص  6934)خوش فار، اسافنديان و رحماانی،  کید داردأامن و موفق، توجه و ت

هايی است که به امنیت پرداختاه اسات، ماازلو نیازهاای نیز يکی از نظريه 1مراتبی مازلوسلسله

ايمنای،  انسان را در پنج دسته تقسیم می کند که یبارت است از: نیازهاای جسامانی، نیازهاای

 نیازهای تعلق و یشق، نیازهای احترام و نیازهای خودشکوفايی 

مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاعله پاس از ارضاای نیازهاای اولیاه او در اين سلسله 

دهد و معتقد است در اکثر افراد تا نیازهای سطوش پايین برآورده نشود، چنان ارگانیسم قرار می

                                                 
1. Antonio Godinez 

2. Barry Buzan 

3. Ole Weaver 

4. Jacobs 

5. Maslow 
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يابد)سلیمی سبحان، امکان پرداختن به نیازهای سطح بالاتر کاهش میکند که را درگیر خود می

 (   641، ص  6939

 احساس امنیتحوزة . رویکردهای موجود در 1. 4

و و مقابلاه س افزاری از يکتمرکز بر قدرت سخت ةرويکرد سنتی: اين رويکرد با پس زمین

ترين حاد افراد( را به پايین) با تهديدات دشمنان خارجی از سوی ديرر، نقش و جايراه جامعه

رويکرد اجتماایی:   شودی احساس ناامنی ايجاد میبالقوه برا ة  از اين رو زمیندهدنزول میآن 

دوم قرن بیستم اين رويکارد باا تمرکاز بار بساترهای درونای و نیمة در مقاب  ديدگاه فوق از 

ناامنی و احسااس آن  )قدرت( را که یام  اجتمایی امنیت هرگونه تفکیک بین جامعه و دولت

برای مردم بود، نفی کرده و بریکس ایتقاد دارد که در شرايط مناسبات دوسويه باین دولات و 

گیارد  در ايان رويکارد جانبه و پايدار قرار مایهمهتوسعة مردم است که امنیت تولید و مبنای 

ندی افراد جامعه افراد جامعه به تناسب در تولید امنیت نقش دارند و مبنای آن هم رضايتمهمة 

سیساتمی نرريساته و جامعاه را  -پردازان امنیت را از منظر فلسافیاست  بخش ديرر از نظريه

جامعاه برگزيادة  ةسو حاکمان از میان طبق اند که در آن از يکزمانی دارای امنیت قلمداد کرده

معاه شوند و از سوی ديرر رفاه یمومی و تناسب قاوای درونای فاردی و درون جاانتخاب می

)احساس امنیات(  امنیت یینی و امنیت ههنی ،گیرد  از اين رومبنای مناسبات اجتمایی قرار می

 (   694، ص  6934)هزارجريبی،  دشودر جامعه پايدار می

 امنیتحوزة . انواع مکاتب در 4. 4

کید بر توافق حاکم بر روابط اجتمایی در نظام اجتمایی وجود امنیات را أکارکردگرايی: با ت

بیناد و ايان هماهنری سااختاری، يکپاارچری و انساجام اجتماایی قابا  تحقاق مایساية ر د

کانش متقابا  آورد  معه به ارمغان میهماهنری و انسجام کارکردی امنیت اجتمایی را برای جا

ساازد  )احساس امنیت( افراد از شرايط حاکم بر جامعه بنا مای نمادی: امنیت را با تفسیر ههنی

های نظم و امنیت که بر رفتار اجتمایی افاراد اساتوار اسات متقاب  است که بنیاندر اين تعام  

شناسی مردمای: شود  روشدر اين ديدگاه احساس امنیت تبیین می ،کندساخته و تداوم پیدا می

هاا قابا  مقررات روزمره باین آنپیروی مردم از  ةجتمایی را در ساياين مکتب نظم و امنیت ا

کید بر اهمیت محوری زباان و ساخن در  مای أداند  اين ديدگاه نظم و امنیت را با تتبیین می

 (   94، ص  6933)بیات،  کند
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 ردشگری. امنیت و گ5. 4

پايدار گردشرری يک جابجايی از رويکردهای سنتی اقتصاد نئوکلاسیک در توسعة رويکرد 

دهد که در اين رويکارد مینرر)سیستمی( را نشان گردشرری به يک رويکرد کلیزمینة توسعة 

 بلکه نیازهای جامعه و محیط زيست طبیعی نیز مورد توجه قرار می گیرد ؛نه تنها نیازهای بازار

 (   664، ص  6939)سلیمی سبحان، 

یناوان ياک سیساتم متحاد و رويکرد سیستمی به ديدگاه مديريت مقاعاد گردشارری باه

نررد که يک سری از یملکردهاا و می های مختلف و مرتبطهدفمند متشک  از یناعر و بخش

یناوان کنند  ايمنی و امنیت موفق بههای درون آن برای هدف سیستم با يکديرر کار میفعالیت

 آورديکی از یملکردهای سیستم گردشرری ياک رويکارد سیساتمی يکپارچاه را فاراهم مای

یناعار  ( یناعار گردشارری باه6333)4 (  طبق نظر جنسن ورباک21، ص  4444، 6)چیانگ

اولیه، یناعر ثانويه و یناعر اضافی تقسایم مای شاوند  یناعار اولیاه شاام  تواناايی جاذب 

و امنیت به طور مستقیم در ینصر اولیه تحت  بازديدکنندگان به مناطق گردشرری شهری است

امنیات در عانعت  جنباةدهاد شاود کاه نشاان مایهای فرهنری و اجتمایی بیان مایويیگی

هماه درباارة دشرری شهری مهم است  یناعار ثانوياه شاام  عاحبت ويیه گرگردشرری به

بازديدکنندگان مقصد گردشرری در مادت اقامات آناان اسات  وسیلة ه شده بخدمات استفاده

نق  داخلی، تسهیلات پارکینگ و تسهیلات گردشارری  و یناعر اضافی شام  دسترسی، حم 

(  موفقیاات و رشااد پاياادار 213-213، عااص  4464، 9)آريااس آنااور، بااوکری و ايااززاساات 

گردشرری در گرو یملکرد مناسب و هماهنگ یناعر و فاکتورهای متعددی است کاه باا هام 

امنیات گردشارران و مقصادهای »تارين ايان فاکتورهاا ارتباط تنراتنری دارند  يکای از مهام

-ییترين اع  در تدوين اساتراتترين و زيربنايیینوان مهماست  امروزه امنیت به« گردشرری

 آيد  میاان گردشارری، ثباات، توساعه و امنیاتگردشرری در جهان به شمار میتوسعة های 

های جهانرردی تاا حادود زياادی باه زيرساختتوسعة  ؛ زيراای وجود داردشدهتعريف ةرابط

)امنیت(،  کننده، قوانین و مقرراتهای جاری و یمرانی يک منطقه، یوام  حمايتساير فعالیت

نق  در امور جهانرردی وابساته  و های مرتبط و گسترش حم ماهنری سازمانرسانی، هاطلاع

                                                 
1. Chiang 

2. Jansen-verbek 

3. Aris Anuar, Bookhari & Azah Aziz 
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-هاای جبارانکارگیری خشاونت در ساطوش مختلاف زياانه است و هرگونه بروز ناامنی و ب

(  31-649، عاص  6933)عایدايی و هادايتی مقادم،  ناپذيری به اين عنعت وارد می ساازد

شده يا واقعی گردشرر هنراام مساافرت باه امنیت گردشرری یبارت است از: مصونیت ادرا 

(  افزايش ايمنی، امنیت و احساس 21، ص  6939مقصدی خاص)حاجی اسماییلی و کیانپور، 

گردشرری توسعة امنیت گردشرران يک راه واقعی برای موفقیت در جلب رضايت مشتريان و 

ا یم  کردن فراتار مین امنیت ايشان يأمین انتظارات گردشرران و تأزيرا ت؛ در يک مقصد است

هاا ناه تنهاا از اين انتظارات به معرفی مقصد با جلوه ای مناسب نزد گردشرران انجامیده و آن

ثر در تبلیا  بارای ؤبلکه یااملی ما ؛خود قرار خواهند دادبرنامة تکرار سفر به اين مقصد را در 

و سابب افازايش مانادگاری گردشاارران در شاهر مقصاد خواهنااد  اساات مقصاد ماورد نظار

 (   644، ص  6939شد)سلیمی سبحان، 

 های تحقیق. یافته5

بنـدی منـاطق شـهر سـاری از نظـر . مراحل انجام تکنیک تاپسیس خاکستری به منظور اولویـت2. 5

 گردشگری ةشاخص توسع

 وزن معیارها ة. محاسب2. 2. 5

 قاوامدر اين تحقیق ابتدا بر اساس مطالعات نظری چهار معیار)پیشنهاد سفر باه دوساتان و ا

(Q1تصوير ههنی مثبت از شهر ،) (Q2افزايش مدت اقامت و ماندگاری ،) (Q3 و تمايا  باه )

شهر ساری از نظر شااخص  ةگانبندی مناطق سه( به منظور اولويتQ4) بازديد مجدد در آينده

 ,D1, D2, D3 D4) نفار خباره 1گردشرری شناسايی شد، سپس با اساتفاده از نظار توسعة 

D5شدمحاسبه  9وزن معیارها به شرش جدول  1رابطة و  6دول ( و بر اساس ج    
 

 شدهارزیابیوزن معیارهای  -1جدول

 6931خذ: محاسبات نرارنده، أم

 

 

 

 

 

D3 D2 D1 iQ 
H (3/4 ،1/4) H (3/4 ،1/4) VH (4/6 ،3/4) Q1 

VH (4/6 ،3/4) H (3/4 ،1/4) M (1/4 ،2/4) Q2 

MH (1/4 ،1/4) M (1/4 ،2/4) VH (4/6 ،3/4) Q3 

VH (4/6 ،3/4) H (3/4 ،1/4) VH (4/6 ،3/4) Q4 
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 شدهارزیابیوزن معیارهای  -4جدول 

 6931خذ: محاسبات نرارنده، أم

 

 

 

 
   تصمیم .  تشکیل ماتریس2. 2. 5

( A2, A1A ,3شهر سااری) ةگانوزن معیارها، وضعیت هر يک از مناطق سه ةمحاسب از پس

 644گردشارر)در هار منطقاه نظار  944نسبت به هر يک از معیارهای پیوهش بر اساس نظار 

که با استفاده  شدای( ارزيابی گزينه 1)در طیف لیکرت  تغیرهای زبانیگردشرر( با استفاده از م

 ةز و رابطای نرمالايماتريس تصمیم بازه 3 ةای، رابطماتريس تصمیم بازه 1 ةو رابط 6از جدول 

 (   2)جدول  ای نرمالايز موزون محاسبه شده استماتريس تصمیم بازه 66
 

 ای نرمالایز موزونای نرمالایز و تصمیم بازهازهای، تصمیم بماتریس تصمیم بازه -5 جدول

 6931خذ: محاسبات نرارنده، أم

 4Q 3Q 2Q 1Q نوع ماتریس
 معیار

 منطقه

-بازه تصمیم 

 ای

(9/3  ،1) (3/3  ،1/1) (9/3  ،4/1) (9/3  ،1) 1A 

(1/1  ،9/1) (1/1  ،4/1) (3/1  ،1/1) (1/1  ،2/1) 2A 

(4/4  ،6) (4/4  ،3/4) (9/4  ،6) (4/4  ،6) 3A 

-هباز میتصم

زينرمالا یا  

(6  ،32/4)  (6  ،31/4)  (6  ،33/4)  (6  ،32/4)  A1 

(13/4  ،12/4)  (31/4  ،14/4)  (32/4  ،13/4)  (36/4  ،11/4)  A2 

(41/4  ،64/4)  (41/4  ،64/4)  (43/4  ،64/4)  (41/4  ،64/4)  A3 

-هباز تصمیم

 نرمالايز ای

 موزون

(3/4  ،12/4)  (3/4  ،11/4)  (31/4  ،14/4)  (33/4  ،13/4)  A1 

(16/4  ،23/4)  (13/4  ،21/4)  (36/4  ،19/4)  (16/4  ،21/4)  A2 

(42/4  ،43/4)  (4/4  ،41/4)  (42/4  ،43/4)  (49/4  ،43/4)  A3 

 

jW D5 D4 iQ 
(33/4 ،1/4) MH (1/4 ،1/4) VH (4/6 ،3/4) Q1 

(31/4 ،13/4) VH (4/6 ،3/4) H (3/4 ،1/4) Q2 

(3/4 ،11/4) VH (4/6 ،3/4) H (3/4 ،1/4) Q3 

(3/4 ،11/4) VH (4/6 ،3/4) MH (1/4 ،1/4) Q4 
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 ل منفیآآل مثبت و جواب ایدهتعیین جواب ایده .1. 2. 5

به شرش هيا  ارائاه  69و  64 ةرابط ل منفی با استفاده ازآيدهجواب ا ل مثبت وآجواب ايدهمحاسبة 

 شده است:

([3/4 ،12/4)(،3/4  ،11/4(،)31/4  ،14/4(، )33/4  ،13/4 = ]) 

([42/4 ،43/4(،)4/4  ،41/4(، )42/4  ،43/4(، )49/4  ،43/4= ]) 

 ل منفیآل مثبت و جواب ایدهآسبت به جواب ایدهها نامکان خاکستری گزینهمحاسبة درجة . 4. 2. 5

ل منفای بار آل مثبت و  جواب ايدهآامکان خاکستری گزينه ها نسبت به جواب ايدهمحاسبة درجة 

 شد به عورت هي  محاسبه  61و  62اساس روابط 

P{A1 ≥ Smin}= 6 

P{A2 ≥ Smin}= 6  

P{A3 ≥ Smin}= 4/1 

P{A1 ≤ Smax}= 4/1 

P{A2 ≤ Smax}= 4/114  

P{A3 ≤ Smax}= 6 

 

 شاخص نزدیکی نسبیة . محاسب5. 2. 5

 های پیوهش به عورت هي  محاسبه شد شاخص نزديکی نسبی گزينه 61 ةبا توجه به رابط

C1=4/1        C2= 4/11        C3= 4 

 بندی و تجزیه و تحلیل نتایج. رتبه6. 2. 5

بنادی اع  از شاخص نزديکی رتباهشهر ساری بر اساس نتايج ح ةدر اين مرحله سه منطق

 اسات   A1>A2>A3اند  نتايج حاع  از روش مبتنی بر تئوری خاکساتری باه عاورتشده

تارين سه در پاايینمنطقة گردشرری در بالاترين و توسعة يک از نظر شاخص  ةمنطق ،بنابراين

ايان (  بارای در  بهتار نتاايج در 9)شاک   در وضعیتی متوسط قارار داردمنطقة دو سطح و 

را برای مناطق  P{Ai ≤ Smax}و  P{Ai ≥ Smin}کنیم که احتمال مقادير قسمت تلاش می

ل آامکان خاکساتری نسابت باه جاواب اياده ةابتدا درج ،به همین منظور مقايسه کنیم گانه سه

نتايج حاع  از ايان محاسابات ، شود تا امکان مقايسه ايجاد شودسازی میمثبت و منفی نرمال

 ارائه شده است  1در جدول 
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 هاامکان خاکستری گزینهدرجة سازی نرمال -6جدول 

      6931خذ: محاسبات نرارنده، أم
NP 

}min≥ Si NP={A 

P 

}min≥ Si {A 

NP 

}max≤ Si NP={A 

P 

}max≤ Si {A 
 گزینه

 6منطقه  1/4 444/4 6 2/4

 4منطقه  114/4 999/4 6 2/4

4/4 
1/4 

222/4 
 9منطقه  6

 جمع 41/4 1/4

NPجواب ايده ال نرمالايز شده : 
 

آل مثبت و منفی بارای هار امکان خاکستری نسبت به جواب ايدهدرجة سازی پس از نرمال

ل و نادير آدرجه امکان خاکستری جواب ايادهمقايسة  6گزينه، به رسم آن پرداخته شد  شک  

 دهد آن را برای هر گزينه نمايش می
 

0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

6منطقه  4منطقه  9منطقه 
NP={Ai ≤ Smax} NP={Ai ≥ Smin}

 
 آن برای مناطق شهرساریل و ندیر آمکان خاکستری جواب ایدهادرجة  ةمقایس -2شکل 

 6931محاسبات نرارنده، خذ: أم
 

تار و از منحنای آل مثبات( نزدياک)جاواب اياده چاینای کاه باه منحنای نقطاههر گزينه

د  با تری کسب خواهد کرتری داشته باشد مطلوبیت بیشبیش ةآل منفی( فاعلتوپر)جواب ايده

تارين فاعاله را از چین و بایشيک کمترين فاعله را به منحنی نقطه ةتوجه به اين نکته، منطق

گردشارری توساعة ترين منطقه از لحااظ شااخص ینوان مناسببه ،بنابراين  منحنی توپر دارد

آل مثبات و کمتارين فاعاله را ترين فاعله را با منحنی ايدهبیش 9منطقة بالعکس  انتخاب شد 

گردشارری  ةترين منطقه از لحاظ شاخص توسعنامناسب  بنابراين، ل منفی داردآمنحنی ايده با
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  بدين منظور نتايج حاعا  از شدنیز بررسی  61 ةاست  اين تشريک مسایی با استفاده از رابط

دسات ه امکان خاکستری ب درجةتوان با منحنی که از نرمال کردن شاخص نزديکی نسبی را می

ارائاه شاده  4ها در شاک  گزينههمة ايسه کرد  نتايج حاع  از اين مقايسه برای آمده است مق

 است  

 
 ل با شاخص نزدیکی نسبیآامکان خاکستری جواب ایدهمقایسة درجة  -2شکل 

 6931محاسبات نرارنده، خذ: أم
 

تارين آل مثبت دارد و مناسبايدهکمترين فاعله را با منحنی  6منطقة  ،4با توجه به نمودار 

 9منطقاة باین دو منحنای از هام در فاعالة گردشرری است  توسعة منطقه به لحاظ شاخص 

تارين ساطح باه در پاايین 9منطقاة تر است و به همین دلی  ساير مناطق بیشفاعلة نسبت به 

  (9)شک  قرار دارد گردشرری در بین سه منطقه توسعة لحاظ شاخص 
 

 
 گردشگری توسعةشهر ساری به لحاظ شاخص  ةگانلیل فضایی مناطق سهتح -1شکل 

 6931خذ: نرارنده، أم



 469                        آن بر  ریگردشرران و تاث تیاحساس امن يیفضا  یتحل       سال شانزدهم               

 

 شهر ساری ةگان. احساس امنیت گردشگران در مناطق سه2. 5

شهر سااری را نشاان مای  ةگانهای آن در مناطق سهلفهؤمیزان احساس امنیت و م 1جدول 

 2تار از های نهايی احساس امنیات بایشهلفؤدهد  در ک  میانرین پاسخ جامعه به هر يک از م

اناد  را انتخااب کارده 2هاای بالاای گويان گزينهدهد درعد زيادی از پاسخکه نشان می است

احسااس امنیات  وضعیت متغیربه طور کلی  Kای گیری از مدل تحلی  خوشهبا بهره ،همچنین

مقادار میاانرین چاون  3شهر ساری مشخص شده است  بر اسااس جادول  ةگاندر مناطق سه

 61/9برابر باا  9منطقة و در  63/1برابر با  4و  6ة منطقمتغیر احساس امنیت در  هایداده نهايی

 9ة منطقادر بالااترين و در  4و  6منطقاة وضعیت کلی متغیر احساس امنیت در  بنابراين ؛است

ر منااطق احساس امنیات را د مطلوبیت سطح 2قرار دارد  شک   مطلوبیت ترين سطحدر پايین

 دهد شهر ساری نشان می ةگانسه
 

 شهر ساری ةگانهای آن در مناطق سهلفهؤمیزان احساس امنیت و م -7جدول 

 6931 نرارنده، محاسبات: خذأم

 منطقه

 های نهایی احساس امنیتلفهؤم

احساس امنیت 

 اجتماعی و روانی

 احساس امنیت

 اقتصادی و مالی 

احساس امنیت 

 کالبدی و محیطی 
 انگین کلمی

 91/1 44/2 14/1 49/1 6منطقة 

 33/2 31/2 41/1 41/1 4منطقة 

 61/9 31/9 21/9 66/4 9منطقة 

 16/2 91/2 14/2 21/2 میانرین ک 

 ای از خیلی زياد تا خیلی کم تنظیم شده است گزينهنامه در طیف لیکرت هفتپرسش
 

 Kای تحلیل خوشهاحساس امنیت با استفاده از آزمون  مطلوبت سطح -8جدول 

 6931خذ: محاسبات نرارنده، أم

 احساس امنیتمطلوبیت سطح  میانگین  تعداد مناطق همگن

 بالا 63/1 4 4منطقة ، 6منطقة 

 پايین 61/9 6 9منطقة 
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 شهر ساری ةگاناحساس امنیت در مناطق سه مطلوبیت سطح -4شکل 

 6931خذ: نرارنده، أم
 

 گردشگری در شهر ساری ةوسع. ارتباط احساس امنیت و ت1. 5

گردشارری در منااطق توساعة گاناه و دست آوردن ارتباط بین احساس امنیت سهه برای ب

شهر ساری از ضريب همبستری پیرسون استفاده شده است  نتايج باه دسات آماده نشاان مای 

و ساطح  33/4با سطح اطمیناان  323/4گردشرری به میزان توسعة دهد، بین احساس امنیت و 

برای تعیین میزان اثر مجمویه متغیرهای  ،رابطه وجود دارد  بنابراين 46/4کوچک تر از  خطای

 محیطی( بر متغیر وابساته -مالی و کالبدی -روانی، اقتصادی -مستق )احساس امنیت اجتمایی

 شود گردشرری( از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده میتوسعة )

 . تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره2. 1. 5

روانای،  -گردشارری متغیار وابساته و احسااس امنیات اجتمااییتوساعة در اين تحلیا  

مقدار ضريب  3اند  بر اساس جدول محیطی متغیرهای مستق  بوده -مالی و کالبدی -اقتصادی

توساعة درعاد از کا  تغییارات  3/11دهاد است که نشان مای 113/4شده برابر تعیین تعدي 

 ايان تغییاراتبقیة  ،بنابراين  تق  هکرشده در اين تحقیق استمتغیر مس 9گردشرری وابسته به 

-یوام  ناشناخته که در اين تحقیق نیامده است، تبیین و پیش بینی میوسیلة درعد( به  6/49)
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تر از ( که در سطح خطای کوچک433/999)Fآمدة مقدار به دست  64شوند  بر اساس جدول 

یرهای مستق  احساس امنیت از قدرت بالايی در دهد مجموع متغدار است نشان میمعنی 46/4

ثیر دو أاولا تا 66گردشرری برخوردارند  با توجه به جدول توسعة تبیین تغییرات متغیر وابسته 

گردشرری توسعة مالی بر  -روانی و  احساس امنیت اقتصادی -متغیر احساس امنیت اجتمایی

 tکه سطح خطای مقادار به خاطر اين محیطی -اما متغیر احساس امنیت کالبدی؛ دار استمعنی

ثیر نداشاته اسات  ثانیاا متغیار احسااس أگردشرری تاتوسعة بر متغیر  است 41/4آن بالاتر از 

ثیر رگرسایونی را روی متغیار أبالاترين تا 134/4روانی با ضريب رگرسیونی  -امنیت اجتمایی

ر متغیر احساس امنیات يعنی با افزايش يک انحراف استاندارد د؛ گردشرری داشته است ةتوسع

 يابد    انحراف استاندارد افزايش می 134/4گردشرری به مقدار توسعة روانی، میزان  -اجتمایی
 

 های مربوط به برازش مدلآماره -9جدول 

 6931خذ: محاسبات نرارنده، أم

 ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار

31611/4 113/4 114/4 313/4 
 

 نتایج تحلیل واریانس -21جدول 

 6931خذ: محاسبات نرارنده، أم

 سطح معناداری Fکمیت  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 434/943 9 313/342 اثر رگرسیون

 341/4 431 133/419 باقیمانده 444/4 433/999

  433 113/6633 ک 

 

 ط به ضرایب تاثیر رگرسیونی نتایج مربو -22جدول 

 6931خذ: محاسبات نرارنده، أم

 متغیر

 ضرایب

 غیر استاندارد

ضرایب 

 t استاندارد
سطح 

 معناداری
B  خطایB Beta 

 464/4 -139/4 --- 916/4 -399/4 أیرض از مبد

 444/4 394/63 134/4 421/4 314/4 روانی -احساس امنیت اجتمایی
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 22ادامه جدول 

 متغیر

 ایبضر

 غیر استاندارد

ضرایب 

 t استاندارد
سطح 

 معناداری
B  خطایB Beta 

 464/4 196/4 641/4 413/4 611/4 مالی -احساس امنیت اقتصادی

 411/4 314/6 411/4 434/4 614/4 محیطی -احساس امنیت کالبدی

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 6

گردشارری و یناعار و  ةچرخموفقیت و رشد پايدار گردشرری در گرو یملکرد مناسب 

تارين دهند  يکی از مهمگردشرری را تشکی  میسامانة فاکتورهای متعددی است که روی هم 

در پایوهش  ،اسات  بادين منظاور« امنیت گردشرران و مقصدهای گردشارری»اين فاکتورها 

گردشرری و تحلی  فضايی آن در مناطق ساه توسعة احساس امنیت و  ةحاضر به بررسی رابط

شهر ساری از ديدگاه گردشرران پرداخته شد  نتايج حاع  از تحقیق نشان داد که از ياک  ةنگا

گردشرری در بالااترين و توسعة از نظر شاخص  6 ةای منطقسو بر اساس تکنیک تاپسیس بازه

در وضعیتی متوسط قرار دارد و از سوی ديرر با توجه  4منطقة ترين سطح و در پايین 9منطقة 

 4و  6 ة، چون مقدار میانرین نهايی متغیر احساس امنیات در منطقاKای لی  خوشهبه نتايج تح

به طور کلی متغیر احساس امنیت    بنابراين،است بود، 61/9برابر با  9 ةو در منطق 63/1برابر با 

منطقاة قرار گرفت  در  مطلوبیت ترين سطحدر پايین 9منطقة در بالاترين و در  4و  6منطقة در 

)مانناد نتاايج  (66/4) میانرین نهايی متغیر احساس امنیت در بعد اجتماایی و روانایمقدار  9

( و اماین 4443) 6دونالدسون و فريارا(، 4461) پیوهش فطری امیر، اسماوی اسمایی  و پوسی

 (21/9) ((، مقدار میانرین نهاايی احسااس امنیات اقتصاادی و ماالی6934) بیدختی و شريفی

( و 6939) ی یمروآبادی، گوگردچیاان، شاهبازی و سایفی کفشارری)مانند نتايج تحقیق عادق

مقادار میاانرین نهاايی  9و  6منطقة (( و در 6934) نیا و نا رحضرتربانی، شاهیوندی، دهقان

 )مانناد نتاايج تحقیاق نساترن، شااهیوندی و باباائی (43/2) احساس امنیت کالبدی و محیطی

 الادين افتخااری و پورطااهریعافهانی، رکان( و گلشیری ا6932) (، مويدفر و تقوايی6934)

ال دوم تحقیق روشان شاد ؤقرار گرفتند  در پاسخ به س مطلوبیت ترين سطح(( در پايین6932)

                                                 
1. Donaldson & Ferreira 
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 ،رابطاه وجاود دارد  بناابراين 323/4گردشارری باه میازان  ةکه بین احساس امنیت و توساع

 به سمت جناوب (6و  4 ةشود که هرچه از شمال، برب، شرق و مرکز شهر)منطقمشخص می

بافت کالبدی و محیطای شاهری نااهمرون و جمعیات نسابت باه  ،کنیم( حرکت می9منطقة )

تارين تعاداد ياباد  از ساويی بایشو بعد خانوار نسبت به هر دو منطقاه افازايش مای 6منطقة

های روستايی گاهساکنین سکونت، اوج گرفته است 6911دهة که از  را مهاجران به شهر ساری

و پیراماون آن اساکان  9منطقاة درعد( کاه بالباا در  14)حدود  دهندن تشکی  میداخ  استا

شادن اند و مجموع اين یوام  موجب ناهمرونی ساخت کالبدی و فیزيکی شهر و ضعیفيافته

امنیات  ایکاه تهديادی بارشاده سطح پیوندهای اجتمایی بین ساکنین اعلی شهر و مهاجران 

است که در تبیین امنیت شهری به تعام  فضاای  6یکوبزج ةيیدی بر نظريأاين ت است وشهری 

فر، اسافنديان و )خوش سازد توجه و تاکید دارداجتمایی که محیط را میفرآيندهای فیزيکی و 

يیدی است بر مکتب کارکردگرايی که وجود امنیات را أت، (  همچنین631ص  ، 6934رحمانی، 

، 6933)بیات،  تمایی قاب  تحقق می بیندهماهنری ساختاری، يکپارچری و انسجام اج ةدر ساي

سافانه از أامنیت شهری از نیازهای اساسی در هر شهر است کاه متاحساس  ،(  بنابراين12ص  

ی کاه مای تاوان باا اجاماناده اسات  مسائله گردشرری توسعة های و برنامه مديريت ةزنجیر

رتقای سطح احساس امنیت در به منظور ابنابراين، د  تر و ويیه به اهمیت آن پی بربررسی بیش

 :شودشهر ساری پیشنهادهای هي  ارائه می

رسیدگی به موقع و سريع نهادهای امنیتی و انتظامی به شکايات گردشارران، اساتفاده  -

از دوربین های مداربسته در فضاهای گردشرری، ايجاد طرش پلیس گردشارری باه منظاور 

و در ساایات بیاره( مسافربری، بازارها و  ة)پايان های مهم گردشرریمین امنیت در مکانأت

های لازم به شهروندان جهت توجاه باه تردد در مناطق مختلف شهر و آموزشخلوت و کم

ادرا  و ارضای امنیت روانی گردشرران باه منظاور افازايش احسااس امنیات اجتماایی و 

  روانی

ه منظاور خادمات و تساهیلات باه گردشارران با ةناد بار ارائامنظارت دقیق و نظاام -

تسهیلات با قیمت بالاا، الازام کاردن فروشاندگان باه الصااق برچساب یرضة جلوگیری از 

                                                 
1 . Jacobs 
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شده به گردشرران باه منظاور ها و نظارت بر تناسب قیمت با کیفیت محصولات ارائهقیمت

  افزايش احساس امنیت اقتصادی و مالی

تروکاة مهاای هماهنری مديران گردشارری و شاهری در راساتای سااماندهی زماین -
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