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چکیده
فضاهاي گردشگري به عنوان زير مجموعهای از شهر ،جمعیت وابستهای را به دنبال خ رد هک دنراد دو برابر      بح ار نننها ای انس و ينا
طب يعي بسيار آسيب پذير هستند .برنامه ريزي براي خدمات و تسهيالت فضاهاي گذران اوقات فراغت وگردشگري و مديريت آنها
در ميزان اثر بخشي آنها تأثير به سزا يي دارد .توجه به توزيع ميزان آسيب پذيري و خطرات انساني و طب يعي در فضاهاي گردش يرگ
تو
شهري ،يکي از راهکارهاي بسيار مهمي اس هک ت    م ممیتوانددد به رگ ۀنيهب تينما نيمأت  دشگر  .ديامن کمک نا چچچچچچچ چچچچچچچچراکه ينما  تت تت
ل مه ممم توسع ۀۀۀ
گردشگري ،پارامترهاي يک معادله هستند که نسبت مستق مي با هم دارند .در واقع همان طوررر کههه يک ييي از عوامل ل
گردشگري وجود امنيت است ،اصو ًالًال تا امنيت برقرار نباشد سفري شکل نخواهد گر زا نتفگ نخس و تف رگشدرگ ييييييييي بيه دو ههه
خواهددد بودد د .باااین وج یقحت نیارددو ق      ع هک یلماو      بررض اضف تینمازا نادنورهش تیاه رگشدرگ یا ی ترهش هسارثوم نار ت               
راموردبررسی قرارمی دهد .پ هوژ ششش م لاس ینامز عطقم رد روکذ       5931انج دش ما ه  و یدربراک شهوژپ عون .تسا  ر شو

نآ    

  

توصیفی ،پیمایشی میباشد .اطالعات جمعآوری شده از طریق روش گردآوری اطالعات می خباتک ،یناد ا انهههای و توص تسدب یفی   

آمده است .حجم نمونه با استفاده از جدول مدل تصمیمگیری "کرجسی ومورگان" 483 ،نفر تعیین گردیده است .اعضای نمونه به

که یاس یتاعالطا یا تتت تتتته یا
روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسش ناب زا هدافتسا و همان ککک ککک
اینترنتی میباشد .پرسشنامهها بین گردشگران کالن شهرتهران که درفضاهای تفریحی وگردشگری درحال گش ،دنا هدوبراذگو ت    

توزیع و تکمیل شده است .اطالعات و دادههای پژوهش با استفاده از پـرسشنامهای که پای یا ی خابنورک یاـفلآ بیرض طسوت نآ      

 0/07و روایی آن توسط اعتبار محتوی تأیید شده ،جمع آوری گردیده است .برای بررسی فرضیهها ازآزمون ناپارامتری دوجملهههای

یباشد.
استفاده شده است .روش تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار  spssم 
واژگان کلیدی :گردشگری ،رضایت شهروندان ،امنیت اجتماعی ،فضاهای گردشگری ،تهران.

( -1نویسنده مسئول) seyedkhalilsap@yahoo.com
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مقدمه
امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش رفتارهای ناهنجار شهری بویژه جرائم ،امنیت شهروندان ،که یکی از مهمترین
یرود ،به طور قابل مالحظهای کاهش یافته است و آسیبهای اجتماعی
صهای کیفیت فضا و زندگی به شمار م 
شاخ 
یاندازد .بنابراین شهر به عنوان نماد زندگی جمعی در دنیای کنونی
از مهمترین عواملی است که آن را به خطر م 
نیازمند نگاه ویژه در مقوله امنیت است .کشور ایران که طی سالهای اخیر دچار رشد شتابان شهرنشینی شده است،
بهای اجتماعی
بهای اجتماعی و رشد انواع بزهکاری در امان باشد .وقوع جرم و رشد فزاینده آسی 
نتوانسته از آسی 
یشود .در واقع رشد شتابان شهرنشینی و استمرار
شهای اجتماعی پدیده شهرنشینی کشور محسوب م 
یکی از چال 
افزایش نرخ رشد شهری کشور ،مسائل و مشکالت متعدد کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی را برای شهرها بویژه کالن
شهرها به ارمغان آورده است .به دلیل پیچیدگی و افزایش جوامع به خصوص جوامع شهری بزرگ و در پی آن عدم
امکان نظارتهای کامل اجتماعی نسبت به جوامع ساده (مانند جوامع ساده روستایی) ،شرایط برای وقوع جرائم
بسیار مستعدتر شده است.
وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان مانند غذا ،سرپناه و بهداشت از
ضروریات زندگی انسان است .ارضا نشدن نیاز به امنیت انسان در فضاهای جمعی ،نه تنها او را از رسیدن به نیازهای
رده باالتر همچون خودشکوفایی ،زیبا شناختی ،دانستن و فهمیدن باز میدارد ،بلکه کاهش تعامالت اجتماعی و در
نهایت خالی ماندن فضای عمومی را در پی دارد ( .)Akbari & pakbonyan,2012:54بنابراین امنیت از مهمترین
نیازهای بشری و دارای مراتب و ابعاد قابل تاملی است که هر یک بر حسب نوع و موضوع و محتوای معرفت
شناختی وابسته به آن میتواند ابعاد گوناگونی به خود بگیرد ،در واقع سخن در این است که امنیت به واسطه ساخت
و نوع رویکرد به حوزه اجتماع ،انواع گوناگونی دارد ،ولی در هر صورت با آرامش و آسایش افراد و نداشتن بیم و
هراس از تهدیدهای موجود و احتمالی در جامعه ارتباط پیدا میکند .سطح امنیت در ابعاد مختلف آن پدیدهای خارج
از مرزهای ملی یا جوامع نیست بلکه عمدتًاًا عوامل تولید امنیت را باید در دورن جوامع و در ساز و کار نظامهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جست و جو کرد ( )Karegar & sarvar,2011:3بحث امنیت و آرامش
ساکنان است که نهادهای مسئول به خوبی آن را درک کردهاند .در کالنشهر تهران نیز فضاهای عمومی سبز از جمله
پارکها و بوستانها همواره پذیرای مردم در ساعات و روزهای مختلف هفته بوده است .حضور شهروندان در این
فضاها منوط به برقرای امنیت اجتماعی در آن است .امنیت نوعی احساس آرامش و آسایش درونی قلمداد میشود
که از گونههای فعال محیط حاصل شده و دارای دو بعد عینی که پارامترهای عینی محیطی و رفتاری مورد ارزیابی
قرار میگیرد و دیگری بعد ذهنی که براساس احساس امنیت از جمع درک میشود ( .)Pakzad,2006:7احساس
لگیری احساس
امنیت نیز از قرارگیری انسان در شرایط محیطی به مثابه نوعی ادارک روانی حاصل میشود .لذا شک 
امنیت از لحاظ روانشناختی وابسته به شرایط محیطی و ازسوی دیگر برداشت و سطوح ادارکی است ( & Moaiyedi

 .)colleagues,2012:166احساس امنیت فرآیندی اجتماعی ارزیابی میگردد که متناسب با تحول متن آن ،تغییر می-
یابد و احساس امنیت را بدون منظر اجتماعی نمیتوان درک کرد .همچنین به تبع تحوالت متن احساس امنیت ،امری

نسبی و پیوسته در حال تحول میباشد بنابراین کشف رابطه موجود بین "رویکرد احساس امنیت" با " فضای
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اجتماعی" در جامعه شهری مورد تاکید است .که سه رویکرد در این زمینه عبارتند از :نخست؛ رویکرد تقلیل گرا :در
این رویکرد احساس امنیت تابعی از اوضاع اقتصادی جامعه شهری میباشد .دوم؛ رویکرد تعامل غیر متوازن :در این
رویکرد احساس امنیت اگرچه تابعی از ساختارهای اقتصادی میباشد ولی در عین حال شرایط اقتصادی یک جامعه
شهری از رویکرد امنیتی نیز تأثیر میپذیرد .سوم؛ رویکرد تعامل همه جانبه :معتقد به ارتباط و تفکیک ناپذیری
ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و احساس امنیتی از یکدیگر میباشد ( .)Boshroye,1995:48رویکردی که اغلب
محققین برای سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی انتخاب میکنند؛ شامل رویکرد سوم میباشد .در این رویکرد
ابعاد ذهنی که برایند سرایط خاص جامعه میباشد مورد بررسی قرار میگیرد و در این پژوهش نیز نویسندگان،
رویکرد سوم را مدنظر دارند.
ساختار فضا يي

گردشگری ،جداي از ساختار فضا يي

شهر نيست؛ اما به نسبت ساختار فضا يي

شهر كوچكتر و

محدودتر است .ساختار فضا يي توريسم محصول فرايندهاي فضا يي است كه درآن فضا بوسيلة فرايندهاي اجتماعي،
یآورد مانند توريسم
ییابد .فرايندهاي فوق ،خود اشكال مختلف توريسم را ن زي بوجود م 
اقتصادي و طب يعي سازمان م 
اجتماعي و قومي ،اقتصادي ،فرهنگي ،علمي و. ...
گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی عمده وبسیارموثر درسالهای اخیرموردتوجه فراوان قرارگرفته است بدین
جهت سعی می شودامکانات الزم جهت رشدوتوسعه گردشگری درکشورفراهم شوداهمیت جهانگردی به عنوان
بخشی از فعالیتهای اقتصادی که سهم بسزایی دررشداقتصادی یک کشورداردویاجریان سرمایههای وسیعی که هرساله
عتری مورد قبول عموم قرارمی گیرد.
یشود روز به روز به طور وسی 
صرف سرمایه گذاری در این بخش م 
در کشور ایران باوجود این همه مواهب و جاذبههای گردشگری ،و از آنجایی که ایران ج ءز ده  01کشور اول
یباشد .بنابراین اگر
یگردد اما رشد اقتصادی این صنعت نسبت به کشورهای دیگر پائین م 
توریستی جهان قلمداد م 
این صنعت در کشور توسعه پیدا کند و تعداد فراوانی گردشگر داخلی در کشور جابجا شده و جهانگردان خارجی
یتواند جایگزین بخش قابل توجهی از درآمد نفت شود.
نیز به ایران سفر خواهند کرد و درآمد حاصل از توریسم م 
مزایای گسترش این صنعت عبارتند از :گسترش زمینه اشتغال ،توسعه وگسترش امور زیربنایی ،رونق اقتصادی و
ایجاد درآمد بیشتر برای مردم ،کسب درآمد ارزی ،متعادل کردن توزیع درآمد در استانها و ....خواهد بود .مسئله
اصلی تحقیق این است که چه عواملی بررضایت شهروندان از امنیت فضاهای گردشگری شهر تهران تاثیرگذار
است؟
طهای تفریحی و استراحتگاهی و مهمتر از
اهمیت وضرورت تحقیق :نیازهای روزافزون انسانهای شهرنشین به محی 
همه ،جابجایی میلیونها گردشگر در طول سال ،لزوم و اهمیت پژوهش در جوانب صنعت گردشگری و امکانات آن
ینماید ( .)Shakoei,2005:17از طرفی به عقیده سازمان جهانی گردشگری 1و انجمن گردشگری و
را بیشتر م 

یشود .به همین خاطر
گردشگری جهانی در حال حاضرگردشگری در جهان بزرگترین صنعت محسوب م 
یکند .ضرورت
برنامهریزی و مدیریت گردشگری به ویژه گردشگری شهری اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا م 
1. WTO: world tourism organization
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یها و کشفیات جدید که انسانها را
نآور 
برنامهریزی و مدیریت گردشگری شهری با توجه به روند رو به افزایش ف 
یشود .به هر حال گردشگری شهری ،صنعتی
یکند ،به شدت احساس م 
به شهرها – محورهای توسعه – وابسته م 
یشود.
است که روز به روز بر اهمیت آن افزون م 
اهمیت برنامهریزی و مدیریت گردشگری شهری و اتخاذ استراتژیهای منسجم جهت نیل به سوی گردشگری
شهری پایدار بیشتر آشکار میشود .ازآنجایی که گردشگری شهری نیازمند برنامهریزی و مدیریت جهت تضمین
یهای یکپارچه ،جامع و
اثرات مثبت و کاهش عوارض منفی تا حد امکان است ،به همین خاطر به برنامهریز 
شهاییکپارچه و مبتنی بر برنامهریزی
راهبردهای م ثؤ ر مدیریت نیازمند است .گردشگری شهری باید از طریق رو 
یتواند سودهای قابل توجه اقتصادی را بدون
سالم ،مدیریت شود .با این رویکرد به گردشگری شهری ،این صنعت م 
به وجود آوردن مشکالت اکولوژیکی و اجتماعی در پی داشته باشد .برنامهریزی و مدیریت گردشگری در تمامی
سطوح توسعه بینالمللی ،ملی ،منطقهای ،شهری و برای نواحی و مکانهای ویژه ،قابل اجرا است.
برنامهریزی و مدیریت گردشگری در تمامی سطوح برای نیل به مدیریت موفق گردشگری ضروری است .بدون
برنامهریزی و مدیریت ،این صنعت ممکن است که نتایج غیرمنتظرهای در پی داشته باشد.
یگردد،
صنعت گردشگري از جمله صنا عي پر درآمد و در عين حال سالم و پاك براي اقتصاد هر كشور محسوب م 
رونق اين صنعت بيانگر ثبات سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،امنيتي ،فرهنگي و علمي كشورهاي جهان است به بيان
ديگر صنعت گردشگري با برخورداري از امتيازات منحصر به فرد همزمان چندين هدف را در فضاي ملي كي

كشور

ینماید درحال كي ه صنا عي ديگر هر كدام به تنهائي تأمین كننده بخشي از اهداف مورد نظر هستند؛ بنابراين
تأمین م 
پرداختن و توجه به آن از اهميت و جايگاه ویژهای در معادالت ملي و بين المللي برخوردار است .از آنجائ كي ه كشور
ايران از زمینههای وس يعي در زمينه گردشگري برخوردار است ،شناخت ابعاد گسترده آن با برنامه ر يزي و مديريت
سياست هميشگي در برنامههای كالن كشور بايد دنبال شود در اين بين استان اصفهان به لحاظ

صحيح به عنوان كي

یتواند الگوي مناسب مطالعات و تحقيقات علمي و در عين حال
یهای متما زي كننده در عرصه گردشگري م 
ویژگ 
مجري طرحهاي اساسي گردشگري باشد تا از اين طر قي زمينه جذب گردشگران خارجي فراهم گشته ،با شناخت
تها و تهديدات بتوان بر روند آينده غلبه نسبي به دست آورد.
نقاط ضعف و قوت فرص 
مدل مفهومی تحقیق
امنیت اجتماعی

رضایت

شهروندان

امنیت فضاهای
گردشگری

امنیت اقتصادی

امنیت رفتاری

امنیت کالبدی

نمودار ( :)1مدل مفهومی تحقیق

Moayed far& collagues2013
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نمودار ( :)2مدل فضاهای شهری

کارکردهای فضاهای عمومی در شهرها
ک بخ تخاس زا مهم ش ار    
شهرها از فضاهای عمومی و فضاهای خصوصی تشکیل شده است ،فضاهای عموممی یک ک
فضایی شهر است که در اشکال مختلف ،چون خیابانها ،میدانهاا ،پالزاه و اهرازاب ،ا

یش نو ددد.
بوس ات نننهاا دیده ه م مم 

فضاهای عمومی دامنه وسیعی از کارکردها را در شهرها ،چ هدکراک نو اا ااای کالبدددی ،زیستتت محیطی ،،روانشناس سسی،

یکنند (.)Mahmood pour,2013:41
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نمادین و زیبایی شناختی ایفا م 
کارکرد کالبدی فضاهای عمومی شهری
فضاهای عمومی کارکردهای کالبدی متعددی را در شهرها دارند ،فضاهای عمومی ،چون خیابانننهاا ،عناصر صا  لل لللی
ارتباطی شهر هستند ،که وسیله حرکت اشیا مردم و اطالعات از یک بخش به بخش دیگررر را فر مها

ن
م ممیکننددد ،این ن

فضاها شامل تسهیالتی چون ،خیابانها ،عالئم ترافیکی و محل توقف وسایل نقلیه برای آسان کردن ارتباط درونی در
ی از
یتوانددد یکی ی
شهرها هستند ( .)Akkareran,2007نقش کالبدی فضاهای عمومی در صورت عدم استفاده مناسب م 
یها و در نتیجه کاهش احساس امنیت شهروندان شود:
مهمترین عوامل بروز ناهنجار 
کارکرد زیست محیطی فضاهای عمومی شهری
ن
فضاهای عمومی در شهرها دارای کارکرد زیست محیطی هستند و در ایجاد مح ححیط س اکمه ملا ررررری م ممیکننددد .این ن
فضاهابه وسیله پوشش گیاهیشان ،نقش مهمی در بهبود اقلیم خرد ،کاهش آلودگی هوا ،جذب گرد و خاک موج دو
در هوا و وزش بادهای مالیم و خنک دارند (.)Thompson,1998
کارکرد روانی فضاهای عمومی شهری
یکننددد .فض ها اای عموم می نقش
فضاهای عمومی به سالمت روحی و روانی انسانها در شکلهای مختلف کمک م مم 
مهمی در توسعه شخصی انسانها ایفا میکنند .فضاهای عمومی با ایجاد عرصههایی میانکنش اجتماعی ،مکانننهاایی
برای درگیریهای اجتماعی و فعال با دیگران ،و ارائه مکانهایی برای آرامش و رهاایی از فش دنز را گگ گگگی روزان هب ه   
یکنند (.)Akkareran,2007
سالمت روح و روان انسانها و احساس رفاه در افراد کمک م 
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کارکرد اجتماعی فضاهای عمومی شهری
فضاهای عمومی شهری مکانهایی را برای میانکنش اجتماعی و درگیریهای فعال و غیرفعال با دیگران ارائه میکند.
میانکنش اجتماعی ،رفاه افراد را افزایش داده و باعث میشودد افر  ،ناشدوخ ،دا دد دددیگراننن و مح ححیط را کش نک ف ن .د   
فضاهای عمومی با ارائه امکان با هم جمع شدن همه گروههاای جام لماش هع    گروهههاای مختل س ف نن نننی ،جنس سسی،
اجتماعی ،اقتصادی و نژادی نقش مهمی در درگیری اجتماعی و ایجاد انسجام اجتماعی برای ایجاد زندگی اجتماعععی
دارند (.)Akkareran,2007
کارکردسیاسی فضاهای عمومی شهری
تهاایی براای عم و هنادازآ ل
فضاهای عمومی مردم را به استفاده و مشارکت در عرصههای عمومی ،با ارائه فرصت ت
ی و بیاننن تض هصرع ،اهدا   
میانکنش آزادانه با دیگران ،تشویق میکنند و با ارائه عرصههههاایی براای اق  تاماد سسسیاسی ی
یکنددد .فض ها اای عموممی شهررری همچن ننین
شهای موجود در جامعه ارائه م مم 
سالمتری را برای رفع تضادها و کشمک 
ی انگیختههه و
تهای ی
میتوانند با ایجاد دموکراسی در جوامع کمک کنند ،زیرا که برای همه قابل دسترس هستند و فعالی 
انتخاب آزاد مردم را در برمیگیرند ،این دو مشخصه فضاهای عمومی را قادر به ترویج و توسعه دموکراس سسی م ممیکنددد
(.)Carr et al,1992
کارکرد اقتصادی فضاهای عمومی شهری
یباشددد .در ط ات لو ررررریخ فض ها اای
یکی از کارکردهای مهم فضاهای عمومی شهری ،کارکرد اقتصادی این فضاهای م 
عمومی مکانهای اصلی فعالیتهای تجاری بودهاند .بعالوه فضاهای عمومی ارزش اقتصادی زمینهای اطراف خ دو
یدهند (.)Akkareran,2007
را تحت تأثیر قرار م 
کارکرد نمادین و زیبایی شناختی فضاهای عمومی شهری
یکنند ،با تصویر کلی شهر
فضاهای عمومی به شهر هویت میبخشند و تصویری کلی فضاهای عمومی از شهر ارائه م 
یترین فضاهای عمومی شهر هستند .که نقش مهم ممی در
مرتبط است .فضاهای حرکتی یعنی خیابان و پیاده روها ،اصل 
هویت و خوانایی یک شهر دارند ،از طرف دیگر بسیاری از فضاهای عمومی شهری دارای عناصر تاریخی و م هذ ببی
هستند ،که کارکرد نمادین این فضاها را تقویت و تحکیم میکنند .همچنین فضاهای عمومی در زیبا کردن شهر نقش
یدهند.
دارند و کیفیت زیبایی شناختی شهر را ارتقا م 
پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

زیاری وهمکاران (")2931بررسی عوامل موثردرتوسعه صنعت گردشگری شهری باتاکیدبرعوامل موثربررض یدنمتیا

گردشگران"دراین تحقیق به عوامل عملکردی ،اساسی وهیجانی که دررضایت گردش ینچمهودنراذگریثأت نارگ ن هب     
نیازمندیهای اساسی مانندکیفیت اقامتگاه ورضایت آنها ،رفع نیازهای عملکردی ،رعایت ق رقمو نیناو ر یگدننار تا    
و...پرداخته است.
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امین بیدختی وشریفی ( )1931درمقاله ای باعنوان"بررسی رابطه بین رونق گردشگری وسر تجا هیام مم ممماعی درمن قطا

ساحلی دریای خزر"به رابطه گردشگری وسرمایه اجتماعی که به امنیت ذهنی وعینی بطورمستقیم تأثیرگذارندپرداخته

است.

تقوی وقلی پورسلیمانی (") 388 1عوامل موثربررشدصنعت گردشگری ایران"درای تادادعت هب قیقحت ن ا  یاهق ه لت ،،،،،، ،،،،،
سهای گردشگری ورشدگردشگری ایران پرداخته است.
درآمدهای ارزی ،قیمت اتاق هتلها ،نرخ ارز ،آژان 
هزارجریبی (  ) 1389در تحقیقی پیمایشی به «بررسی احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گشدرگ  ر یی ییی» پرداخته
است .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که بین احساس امنیت اجتماعی و گردش دوجو یمیقتسم و تبثم هطبار یرگ      
دارد .مقایسه احساس امنیت اجتماعی از منظر گردش اخ نارگ ر یا هب رفس یارب یج ر تسا نآ زا یکاح نا ؛هک     

   

گردشگران آفریقایی بیشترین احساس امنیت و گردشگران اروپایی کمترین احس ار تینما سا    داشتهههانددد .همچن نی
ضریب رگرسیون احساس امنیت اجتماعی ،حاکی از آن است که ،به ازای یک واحد یک واحد افزا ساسحا رد شی   
امنیت 0/965 ،واحد در تمایل به سفر مجدد گردشگران به ایران افزایش وجود دارد.
ت.
ی» پرداخت سا ه تت تت
ربانی و همکاران (  ) 1389در پژوهشی به بررسی «نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردش رگ ی ی
این پژوهش که هدف از انجام آن شناخت نقشپلیس در توسعه گشدرگ  ر و ی

ات ثثثثثثث یرات خ و یناسر تامد

روضح    

ی حاص زا ل
فیزیکی آن بر افزایش تعداد گردشگران خارجی در فضای گردشگری شهر اصفهان م ممیباشددد .یافتههههای ی
یباشددد و در ای نایم ن   
تحلیل دادهها نشان داد که میزان رضایتمندی گردشگران خارجی از امنیت شهر اصفهان باال م 
نحوه اطالع رسانی پلیس و نظارت پلیس به عملکرد (هتلها ،رستورانها و آژانسهای مسافرتی) و همچن مکارت نی   
زیاد در برخی از مراکز گردشگری ،رضایت کمتری داشتهاند.
کروبی ( ) 388 1در پژوهشی به بررسی «فرهنگ قومی ،سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری» پرداخت رد هک تسا ه   
پیش فرض اصلی پژوهش ،اهمیت فرهنگ قومی میزان بخشی از سرمایه فرهنگی هر عماج  ه ق ثحب دروم ار  ر را      
میدهد؛ تاکید بر ارزش افزوده و ضریب فزاینده درآمد و اشتغال در بحث گردش لماوع طابترا هدنهد ناشن یرگ      
اجتماعی -فرهنگی و متغیرهای اقتصادی است.
زراعی (  ) 1385در مطالعهای که بر روی تأثیر امنیت روانی بر توسعهی صنعت توریسم در استانهای بوشهر و فارس
داشته ،به بررسی شناخت عوامل م ثؤ ر بر ایجاد امنیت روانی گردش یعت و نارگ ی ا هجرد ن ه ه تیم ر مادک 

هنآ زا ا      

پرداخته است.

 هال (  ) 2008به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای جهان سوم و برخی از مهمترین مش گشدرگ تالک ری   این کشورها از جمله نبود امنیت روانی و جانی پرداخته و بر لزوم توجه دولتهای جهان سوم در جهت از بین بردن
این معضالت از طریق ایجاد پلیس گردشگری تاکید نموده است.
 -اریس انور و همکاران ( )2102در تحقیقی به بررسی «نحوه اثرگذاری برنامه شهر ایمن به عنوان مبن یا

پایهههای در

صنعت توریسم :مطالعه موردی شهر پوتراجیا» پرداختند .محققین بر این باورند که بعد امنیت یکی از مسائل برجسته
در بین توریستهای در حوزه توریسم شهری است .اهمیت مساله به اندازهای است که منجر به اجرای برنام هش ه ر   
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ایمن از سل  2004شده است .جامعه آماری این تحقیق توریستهای محلی میباشند .پاسخگویان بر این باورند که
برنامههای پیشگیری از جرم در برنامه شهر ایمن رویکردی مهم در جهت امنیت توریستها میباشد.
 (گان،) 1994 ،نظام گردشگری را با اصطالحات عرضه و تقاضا تشریح مینماید .او مردم عالقهمند و دارای تواناییینماید وسمت عرضه را در برگیرنده انواع گون مح زا ینوگا لل لللونقل،،
سفر ،یا «گردشگران را بهعنوان تقاضا» تعیین م 
جاذبهها ،تسهیالت و خدمات برای گردشگران و اطالعات و تبلیغات پیشبردی فراهم شده در نظر میگیرد .همچنین
او منابع طبیعی ،منابع فرهنگی ،کارآفرینی ،تأمین مالی ،نیروی کار،رقابت،اجتماع،سیاسته و تلود یا

مزاس ا و ن

ینماید.
رهبری را بهعنوان عوامل تاثیرگذار بر کارکرد نظام گردشگری تعیین م 
 (هال و پیج ،) 2001 ،آثار فرهنگی -اجتماعی گردشگری به این موضوع اشاره دارد که گردش رد ترفاسم و یرگ   نظام ارزشهای افراد و جامعه ،الگوی رفت تخاس ،یرا اا ااارهای اجتم و کبس ،یعا

فیک ی  هعماج یگدنز ت م و نابزی     

گردشگران تأثیرگذار است ،اگر چه تمرکز عمده مطالعات در این زمینه ،بر مقاصد گردشگری است و به نواحی اعزام
کننده گردشگر و خود گردشگران ،کمتر توجه شده است.

( -بالنک ،) 2007 ،با تمرکز بر گردشگری مردمی ،1حمل و نقل ،ارتباطات ،جاذبهها ،خدمات و دیگر عناصر هباشم    

یگیرد.
را در زمره عناصر سمت عرضه در نظر م 
 (گان ،) 2002 ،با مدنظر قرار دادن اهداف برنامهریزی ،سمت عرضه گردشگری را شامل پنج عنصر عمده :جاذبهه ،ایداند .عرضه گردشگری را ش همه لما   
تهای بازاریابی م 
خدمات ،حمل و نقل ،اطالعات و تبلیغات پیشبرد یا فعالی 
یداند که برای ورود بازدیدکنندگان طراحی و مدیریت شدهانددد (1999)Fennell.اکووو
برنامهها و کاربریهای زمینی م 
توریسم در تگزاس و انواع جاذبههای اکو توریستی و چگونگی
روش انجام تحق قي  ،توصیفی و از نوع پيمايشي بوده وازنظرهدف درگروه تحقیقات کاربردی میباشد كه با استفاده از
تكن كي

پرسشنامه به گردآوري اطالعات پرداخت و تسا ه

ليلحت و هيزجت هب ينييبت و يفيصوت شور زا داد ههههههه ههههههههها

ميپردازد .باتوجه به عدم نرمال بودن دادهها ازآزمون ناپارامتری دوجملهای استفاده شده است .جامعه آم لماش یرا   
کلیه شهروندان وگردشگران ورودی به کالن شهرتهران میباشد .برای تعیین حجم نمونه از جامعه آم ،ضورفم یرا

  

«کرجسی و مورگان» مدل تصمیمگیری مناسبی را برای تعیین حجم نمونه با ارائه یک جدولی تحت عنوان راهنم یا
عملی و تعمیم داده شدهای را برای تعیین حجم نمونه ارائه کردند .برای جامعه آماری بیش ازیک میلیون نفر ،حجم
نمونه  384نفر را تعیین کردند .گفتنی است روش نمونهگیری غیراحتمالی به کارگرفت د ه ررر ایننن تحقیق تروص هب    
ت .ابزا یروآدرگ ر   
نمونهگیری دردسترس میباشد .روش گردآوری دادهها ،در این تحقیق میدانی و کتابخانهای است ت
یباشد.
اطالعات ،پرسشنامه به همراه مصاحبه م 
آمار استنباطی (بررسی وآزمون فرضيات)
برای بررسی فرضیات ،ابتدا شاخصهای مربوط به هر فرضیه مشخص و از آنها میانگین گرفت و دش ه

بسانت هب     

نرمال یا عدم نرمال بودن شاخصها از آزمونهای پارامتریک و غیر پارامتریک استفاده شده است .الزم بهذکر تسا    
1 Community Tourism
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ارزش عددی برای طیف لیکرت گزینههای خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد بهههترتی ییب  4 ،3 ،2 ،1و  5م ممی
باشد.
آزمون نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع دادهها
نخست الزم است توزیع نرمال بودن یا نبودن تشریح پاسخها بررسی گردد .برای این منظ گوملک نومزآ زا رو روف    
اسمیرنوف ( )K-Sبهره گرفته شده است .فرضیه آماری مطابق زیر تنظیم شده است:
توزیع دادهها در بین پاسخ دهندگان نرمال استH0:.
توزیع دادهها در بین پاسخ دهندگان نرمال نیستH1:.

صهاای تح رب ت ر یس    کمتر زا 
با توجه به جداول ذیل مشاهده میشود که مقادیر  sig.در همه شاخ 
فرض نرمال بودن رد میشود .لذا در بحث و بررسی آزمونهای فرضیه به دلیل عدم نرم لا

ب ندو

 0.05اس و ت

توزیع دادههاا از

آزمونهای ناپارامتری بهره بردهایم.
جدول ( :)1آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
امنیت اجتماعی
384

حجم نمونه
میانگین
انحراف معیار
آماره کلموگروف اسمیرنوف ()k-s
) ) sig.سطح معنی داری آزمون

امنیت اقتصادی
384

امنیت رفتاری
384

امنیت کالبدی
384

2.9247

3.0217

3.0320

2.9861

.63594

.60578

.60251

.44455

1.682

1.770

1.575

1.390

.007

.004

.014

.042

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Source: Research findings

فرضیه اول« :امنیت اجتماعی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار است».
برای بررسی این فرضیه ،میانگین شاخصهای مربوط به سؤاالت ( 1تا  )01پرسشنامه محاسبه و ب مدع هب هجوت ا     
نرمال بودن توزیع دادهها ،از آزمون ناپارامتری دوجملهای استفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول زیر درج شده
است:
امنیت اجتماعی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار نیستH0:p ≥ 0.6 .

امنیت اجتماعی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار استH1:p > 0.6 .
نتایج آزمون دوجملهای فرضیه اول جدول (:)2

گر وه 1
امنیت اجتماعی

گر وه 2
مجموع

گروهها

حجم نمونه

نسبت مشاهده شده نسبت آزمون

>3

174

.5

384

1.0

<= 3

210

.5

.6

سطح معنی داری)Sig. (2-tailed

.020

Source: Research findings

در جدول فوق به ترتیب از سمت چپ گروهها ،نحوه تعریف گروهها ،تعداد دادههای هر گروه ،نسبت مشاهده شده،

نسبت آزمون و  sigمشاهده میشود .با توجه به سطح معنیداری بدست آم  هد ( (  )sig= 0.02 > 0.05فرض

تس یوا

گتر است یا
نسبت مورد نظر با  0.6رد میشود .حال باید برای هر متغیری بررسی شود آیا نسبت موفقیت از  0.6بزر 
کوچکتر .بدین منظور نسبت مشاهده شده برای گروه اول را با مقدار نسبت آزمون ( )0.6مقایسه میکنیم ،با توجه به
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اینکه نسبت مشاهده شده برای گروه اول در مورد این متغیر  0.5است ،بنابراین میتوان گف رب یعامتجا تینما ت

   

رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار است.
فرضیه دوم« :امنیت اقتصادی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار است».
برای بررسی این فرضیه ،میانگین شاخصهای مربوط به سؤاالت (  11تا  ) 19پرسشنامه محاسبه و با توج مدع هب ه    
نرمال بودن دادهها ،از آزمون ناپارامتری دوجملهای استفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول زیر درج شده است:
امنیت اقتصادی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار نیستH0:p ≥ 0.6 .

امنیت اقتصادی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار استH1:p > 0.6 .
نتایج آزمون دوجملهای فرضیه دوم جدول (:)3

گر وه 1
امنیت اقتصادی

گر وه 2

گروهها

حجم نمونه

نسبت مشاهده شده

نسبت آزمون

<= 3

187

.5

.6

>3

197

.5

384

1.0

مجموع

س اد ینعم حط ریی یییی یSig. (2-

)tailed
.000

Source: Research findings

در جدول فوق به ترتیب از سمت چپ گروهها ،نحوه تعریف گروهها ،تعداد دادههای هر گروه ،نسبت مشاهده شده،

نسبت آزمون و  sigمشاهده میشود .با توجه به سطح معنیداری بدست آمده (  )sig= 0.000 > 0.05فرض

تس یوا

گتر است یا
نسبت مورد نظر با  0.6رد میشود .حال باید برای هر متغیری بررسی شود آیا نسبت موفقیت از  0.6بزر 
کوچکتر .بدین منظور نسبت مشاهده شده برای گروه اول را با مقدار نسبت آزمون ( )0.6مقایسه میکنیم ،با توجه به
اینکه نسبت مشاهده شده برای گروه اول در مورد این متغیر  0.5است ،بنابراین میتوان گف رب یداصتقا تینما ت

   

رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار است.
فرضیه سوم« :امنیت رفتاری بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار است».
برای بررسی این فرضیه ،میانگین شاخصهای مربوط به سؤاالت (  20تا  ) 26پرسشنامه محاسبه و با توج مدع هب ه    
نرمال بودن دادهها ،از آزمون ناپارامتری دوجملهای استفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول زیر درج شده است:
امنیت رفتاری بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار نیستH0:p ≥ 0.6 .

امنیت رفتاری بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار استH1:p > 0.6 .
نتایج آزمون دوجملهای فرضیه سوم جدول (:)4
گر وه 1
امنیت رفتاری

گر وه 2
مجموع

گروهها

حجم نمونه

نسبت مشاهده شده

>3

192

.5

384

1.0

<= 3

192

.5

نسبت آزمون
.6

سطح معنی داری)Sig. (2-tailed

.000

Source: Research findings

در جدول فوق به ترتیب از سمت چپ گروهها ،نحوه تعریف گروهها ،تعداد دادههای هر گروه ،نسبت مشاهده شده،

نسبت آزمون و  sigمشاهده میشود .با توجه به سطح معنیداری بدست آمده (  )sig= 0.000 > 0.05فرض

تس یوا

گتر است یا
نسبت مورد نظر با  0.6رد میشود .حال باید برای هر متغیری بررسی شود آیا نسبت موفقیت از  0.6بزر 
کوچکتر .بدین منظور نسبت مشاهده شده برای گروه اول را با مقدار نسبت آزمون ( )0.6مقایسه میکنیم ،با توجه به
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اینکه نسبت مشاهده شده برای گروه اول در مورد این متغیر  0.5و در واقع کمتر از مقدار نسبت آزمون (  ) 0.6است،
یتوان گفت امنیت رفتاری بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار است.
بنابراین م 
فرضیه چهارم« :امنیت کالبدی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار است».
برای بررسی این فرضیه ،میانگین شاخصهای مربوط به سؤاالت (  27تا  ) 38پرسشنامه محاسبه و با توج مدع هب ه    
نرمال بودن دادهها ،از آزمون ناپارامتری دوجملهای استفاده گردید که نتایج این آزمون در جدول زیر درج شده است:
امنیت کالبدی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار نیستH0:p ≥ 0.6 .

امنیت کالبدی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار استH1:p > 0.6 .
نتایج آزمون دوجملهای فرضیه چهارم جدول (:)5

گر وه 1
امنیت کالبدی

گر وه 2

گروهها

حجم نمونه

نسبت مشاهده شده

نسبت آزمون

<= 3

198

.5

.6

>3

186

.5

384

1.0

مجموع

یSig. (2-
س راد ینعم حط یییی ی

)tailed
.000

Source: Research findings

در جدول فوق به ترتیب از سمت چپ گروهها ،نحوه تعریف گروهها ،تعداد دادههای هر گروه ،نسبت مشاهده شده،

نسبت آزمون و  sigمشاهده میشود .با توجه به سطح معنیداری بدست آمده (  )sig= 0.000 > 0.05فرض

تس یوا

گتر است یا
نسبت مورد نظر با  0.6رد میشود .حال باید برای هر متغیری بررسی شود آیا نسبت موفقیت از  0.6بزر 
کوچکتر .بدین منظور نسبت مشاهده شده برای گروه اول را با مقدار نسبت آزمون ( )0.6مقایسه میکنیم ،با توجه به
اینکه نسبت مشاهده شده برای گروه اول در مورد این متغیر  0.5و در واقع کمتر از مقدار نسبت آزمون (  ) 0.6است،
یتوان گفت امنیت کالبدی بر رضایت شهروندان از فضاهای گردشگری تأثیرگذار است.
بنابراین م 
نتیجهگیری
توسعه گردشگری در شهر تهران همزمان با توسعه جامعه به طور عام و فرصت پیش روی آن است .فرصتی که جز
با مشارکت تمامی گروههای ذینفع ،دولت ،بخش خصوصی ،سازمانهای غیردولتی و مر ماع روط هب لحم مد در      
هدف گذاری ،سیاستگذاری و اجرا تحقق نخواهد یافت .چنین فرآیندی نیازمند توجه به داشتههای محیطی و استقرار
سیستم بهره برداری شایستهای است که موضوع ارتقای کیفیت و استمرار آن را در ذات خود نهادینه کر زا .دشاب هد   
همین رو شناخت دقیق جاذبهها ،ظرفیت آنها و شیوههای بهرهبرداری مناسب از آنها ،همر  اب ها ا قتس ر تیریدم را ی     
توسعهگرا و روزآمد ،ضرورتی غیر قابل انکار است.
 از نظر نوع جنس ،حدود  % 34 .9از گردشگران مرد ،و  % 65.1از آنها را زنان شامل شدهاند .بیشترین گروه سنی ازتعداد نمونه مورد نظر مربوط ب ینس فیط ه    

 31 - 40س یم هلا    باش ابدن

 43 .8درصددد .از نظر دودح ،لغش     

% 51

گردشگران دارای شغل آزاد و حدود  % 26آنان شغل دولتی داشتند و  12.5درصددانشجوو  01 .4درصدبیکاربوده انددد
دیگر مربوط بودند .ازنظرتحصیالت بیش از  % 31.8پرسش شوندگان لیسانس ب هدو ان ود
وباالتربوده اند.

ق لیس سنا
 16 .8درص وفد ق ق
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پیشنهادات
ممانعت ازحضورافرادشروروبزهکاردرفضاهای گردشگری ساماندهی افراد دارای بیماریهای واگیری درفضاهای گردشگریرعایت بهداشت ونظافت درفضاهای گردشگری رسیدگی به آثارتاریخی وسایت های فرهنگیرعایت قوانین ومقررات رانندگی ازطرف گردشگرانبرخوردمناسب باگردشگرانافزایش احساس آرامش وآسودگی خاطر درفضاهای گردشگریبرنامهریزی ونظم درمحیط هاوفضاهای اقامتی ،گردشگریمشاهده دزدی وکالهبرداری درفضاهای گردشگری وبرخوردمناسب وارجاع به مراجع قضاییکنترل ونظارت درپائین بودن هزینهها وقیمت کاالهاوخدمات درفضاهای گردشگریاطالع رسانی ازفضاهای گردشگری افزایش رضایت ازمراکزخدماتی در فضاهای گردشگریکسب اطالعات تفریحی ،گردشگری وتوریستی ازطریق اینترنتواکنش مثبت وبرخوردمناسب اهالی محلی نسبت به گردشگرانکنترل ونظارت برآشوب ودرگیری های خیابانیامکان استفاده ازفضاهای گردشگری درپارکها وفضای سبزوبوستانهاکنترل ازدحام جمعیت درفضاهای گردشگریحضورمناسب نیروهای انتظامی درفضاهای گردشگری جلوگیری ازاحساس ناامنی درفضاهای گردشگریکنترل ونظارت بروجودزمینهاوساختمانهای متروکه اطراف فضاهای گردشگریایجادتداوم بصری فضاهای گردشگرییهای مناسب درفضاهای گردشگری
برقراری تنوع کاربر ایجاددسترسی باال به فضاهای گردشگریافزایش پوشش گیاهی مناسب درفضاهای گردشگریتناسب رنگ مناسب درفضاهای گردشگریجلوگیری ازوجودکاربری های مزاحم درفضاهای گردشگری جلوگیری ازوجودآلودگیهای محیطی درفضاهای گردشگری بازسازی وبهسازی بارعایت حفظ ارزشهای تاریخی وفرهنگی درفضاهای گردشگریسهای سیار پزشکی و بهداشتی در فضاهای گردشگری
 -تجهیز و راه اندازی سروی 
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